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 آوروم دیووچووون عوووو نچوووو چووو  ب 
 

 آوروم دیسوو  یه و مووویسوو روی 

 اسوت  کفور  ىدیو ناام هتو خوو گفتى ک 

 

 د آورومیو بر قول توو رتوتم و ام   
  



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ََِۡۡل ۡمدَ ٱ﴿ ِيَ ٱّلِِلَّ ۡبِدهَََِّلَّ َع  َٰ َلَع   ل  نز 
 
َٱأ َٰب  َ َۡلِكت  ۡع لَّلَّ ل ۡمََي  ۜاََۥو  ي ِٗما١َِعو ج  ِديٗداََق  ٗساَش 

ۡ
َب أ ِ نِذر  ّل 

َ  ِ ي ب ّش  َو  نۡه  ِنََّلَّ  ۡؤِمنِيَ ٱم  ِينَ ٱَلۡم  َََّلَّ ل ون  ۡعم  َٰتَِٱي  َٰلِح  ٗناََلصَّ س  ۡجًراَح 
 
ۡمَأ َل ه  نَّ

 
َِٰكثِيَ ٢َأ ب ٗداََمَّ

 
فِيهَِأ

٣َََ ي نِذر  ِينَ ٱو  َ ٱََّتَّ ذَ ٱق ال واَََّْلَّ اََّلِلَّ ٗ َّل  ا٤َو  مَبِهََِمَّ ََۦل ه  ج  ۡر  ٗةََّت  ِم  ُب  ۡتََك  َٓأِلب ا ئِِهۡمَۚۡك  َل  ِمۡنَِعۡلٖمَو 
قَ  َٰهِِهۡمَۚۡإِنَي  ۡفو 

 
ِذٗباَِمۡنَأ َك  َإَِلَّ   ؛(1)﴾٥ول ون 

دَۡ﴿ ََل ق  نَّ َ ٱم  ََّلِلَّ ۡؤِمنِيَ ٱلَع   َٰتِهََِلۡم  ل ۡيِهۡمَء اي  ۡتل واَْع  ِسِهۡمَي  نف 
 
ِۡنَأ وَٗلَم  َفِيِهۡمَر س  ِيِهۡمََۦإِۡذَب ع ث  ك  ي ز  و 

َ م  ه  ل ِم  ي ع  َٱو  َٰب  ةَ ٱوَ َۡلِكت  بِيَنَۡۡلِۡكم  َٰٖلَمُّ
ل  َل ِِفَض  ۡبل  ن واَِْمنَق   ؛(2)﴾١٦٤َِإَونََك 

ا﴿  ۡبلِهََِو م  ۡتل واَِْمنَق  َت  نت  هَ َۦك  ََّت  طُّ َل  َٰٖبَو  ََۥِمنَكِت  إِٗذاَّلَّ ََۖ َبِي ِمينِك  ۡبِطل ونَ ٱَۡرت اب  ََب ۡل٤٨َََلۡم  و  ه 
ورَِ د  َٰٞتَِِفَص  َب ي ِن  ُۢ َٰت  ِينَ ٱء اي  وت واَََّْلَّ

 
َۚۡٱأ َأَِبَۡلعِۡلم  د  ۡح  اََي  َو م  إَِلَّ  َ َٰتِن ا ونَ ٱي  َٰلِم   ؛(3)﴾٤٩َلظَّ

                                           
ژى در آن ننهااد  کچ گونه یتاب ]آسمانى[ را بر بنده خود فرو فرستاد و هکن یه اکى را یش خدایستا» (1)

م دهد و مؤمنانى را یاران را[ از جانب خود به عذابى سخت بکتابى[ راست و درست تا ]گناهک( ]1)

ه جاوداناه در  ک( در حالى 2وست)یکپاداشى ن ه براى آنانکد بخشد ینو ،نندک سته مىیارهاى شاکه ک

اند خداوند فرزندى گرفته اسات هشادار    ه گفتهکسانى را ک( و تا 3آن ]بهشت[ ماندگار خواهند بود)

ه از دهانشاان  کا ن ]ادعا[ دانشاى ندارناد با رخ ساخنى اسات      ی( نه آنان و نه پدرانشان به ا4دهد)

  [.5ا ت 1: هفک] «ندیگو د ]آنان[ ج  دروغ نمىیآ برمى

ات خاود را  یخت تا آیان آنان برانگیامبرى از خودشان در میه[ پکخدا بر مؤمنان منت نهاد ] ،نیقیبه  (2)

ش از آن در گمراهاى  یپا  قطعاً ؛اموزدیمت به آنان بکتاب و حکو  ،شان گرداندکشان بخواند و پایبر ا

  [.164: آل عمران]ارى بودند کآش

نوشاتى و گار ناه     تابى[ نمىکخواندى و با دست ]راست[ خود ] نمى نیش از ایتابى را پکچ یو تو ه (3)

ه کا ساانى اسات   کهاى  نهیاتى روشن در سیه ]قرآن[ آک( بل48افتادند) مى کشان قطعا به شیاند باطل

  [.49و  48: بوتکعن] شوند ات ما نمىیر آکاند و ج  ستمگران من افتهیعلم ]الهى[ 
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﴿َ َٰب  َٰتِهََِكِت  اَْء اي  و  بَّر  ِ دَّ َٰر ٞكَّل  ب  َم  ۡك  َإِّل  َٰه  ۡلن  نز 
 
ْول واََْۦأ

 
َأ ر  كَّ ِّل ت ذ  َٰبَِٱو  ۡلب 

 
 ؛(1)﴾٢٩َۡۡل

َ ٱ﴿ ََّلِلَّ ن  ۡحس 
 
َأ ل  ََۡۡل ِديثَِٱن زَّ ل ود  َج  َِمۡنه  عِرُّ َت ۡقش  ث اِِن  َٰبِٗهاَمَّ ت ش  َٰٗباَمُّ ِينَ ٱكِت  ۡمَث مََََّّلَّ بَّه  َر  ۡون  ۡش  ََي 

َ َذِۡكرِ َٰ
ۡمَإَِل  ق ل وب ه  ۡمَو  ل ود ه  َج  َِۚۡٱت لِي  ىََّلِلَّ د  َه  َٰلِك  َِٱذ  ۡهِديَبِهََِّلِلَّ نَي ۡضلِِلََۦي  و م  َۡۚ ا ء  نَي ش  َ ٱم  َّلِلَّ

 َ اَّل  م  ََۥف  ادن  ؛(2)﴾٢٣ِمۡنَه 

ََل وَۡ﴿ ا َٰذ  ۡۡل اَه  نز 
 
ۡرء انَ ٱأ ۡيت هَ َۡلق 

 
أ َلَّر  ب ٖل َج  َٰ ِنََۡۥلَع   ٗٗعَم  ِ د  ت ص  َمُّ َِٰشٗعا ََخ  ۡشي ةِ َِۚۡٱخ  ََّلِلَّ تِۡلك  َٰل َٱو  ۡمث 

 
َۡۡل

َ ون  ر  كَّ ت ف  ۡمَي  لَّه  اَلِلنَّاِسَل ع   ؛(3)﴾٢١ن ۡۡضِب ه 

ا﴿  ََمَّ ول  َِٰكنَرَّس  ل  ۡمَو  الِك  ِنَر ِج  ٖدَم  ح 
 
أ  َ ب ا
 
َأ د  َُم  مَّ ن  َِٱَك  ََّلِلَّ ات م  َٱو خ  ِ ََن  ََۧۡلَّبِي  ن  َك  َ ٱو  ََّلِلَّ ِ

ل  بِك 
لِيٗماَ َع  ءن ۡ  ؛(4)﴾٤٠َش 

َ ٱَنََّإَِ﴿ ت هَ َّلِلَّ َٰٓئِك  ل  ََۥو م  َلَع   لُّون  َۚۡٱي ص  ِ ََۡلَِّب  ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱي  َت ۡسلِيًماَََّلَّ ْ وا ل ِم  َو س  ل ۡيهِ َع  ْ لُّوا َص  ْ ن وا ء ام 

 ؛(5)﴾٥٦

                                           
شاند و  یندیات آن بیا [ آة]باار  م تاا در یا ا ردهکا به سوى تاو ناازل   ه آن را کاست  کتابى مبارکن[ ی]ا (1)

  [.29: ص] رندیخردمندان پند گ

ه کا آنان  ؛رده استکد نازل ین وعد و وعمتضمّ]و[ تابى متشابه کن سخن را ]به صورت[ یباتریخدا ز (2)

اد یا ن باه  سپس پوستشان و دلشاا  ؛افتد پوست بدنشان از آن به لرزه مى ،هراسند از پروردگارشان مى

ه را خدا گماراه  کو هر  ،دیبه آن راه نما ،ه را بخواهدکهر  ؛خدا  تین است هدایا ؛گردد خدا نرم مى

  [.23: زمر] ستیند او را راهبرى نک

ده یپاشا  خادا فاروتن ]و[ از هام    مِیوه[ را از با کآن ] ناًیقی ،میفرستاد وهى فرومىکن قرآن را بر یاگر ا (3)

 [.21: حشر] شندیندیه آنان بکباشد  ؛میزن ا براى مردم مىها ر ن مثلیو ا ،دىید مى

و خدا همواره بر  ؛امبران استیولى فرستاده خدا و خاتم پ ؛ستیاز مردان شما ن یکچ یمحمد پدر ه (4)

  [.40: ح ابا]  ى داناستیهر چ

د و باه  یرود فرسات بر او د ،دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  ؛فرستند امبر درود مىیخدا و فرشتگانش بر پ (5)

  [.56: ح ابا] دیخوبى گردن نهه فرمانش ب
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ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  َََّلَّ ْ ن وا َْٱء ام  وا ر  َ ٱَۡذك  ََّلِلَّ ثرِٗيا َك  وه ٤١ََذِۡكٗرا ب ِح  ََو س  ِصيًًل

 
أ َو  ٗة ِيٱَوَ هَ ٤٢َب ۡكر  ََّلَّ

ت هَ  َٰٓئِك  ل  َو م  ۡم ل ۡيك  َع  ِ
ّل  ََۥي ص  ِن  مَم  ك  َٰتَِٱِّل ۡخرِج  ل م  ََلظُّ ََِۡلُّورِ َٱإَِل  َب ن  َك  ۡؤِمنِيَ ٱو  ََلۡم  ٤٣َر ِحيٗما

مَۡ ِيَّت ه  ۡون هَ ََت  َي ۡلق  رِيٗماََۥي ۡوم  ۡجٗراَك 
 
ۡمَأ َل ه  دَّ ع 

 
أ َٰٞمَۚۡو  ل  َ.(1)﴾٤٤س 

 

*** 

 

                                           
ى ک( و صاب  و شاام او را باه پاا    41) ،اریادى بسا یا  ؛دیا نکاد یخدا را  ،دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  (1)

هاا باه    یکیفرستد تا شاما را از تاار   ه با فرشتگان خود بر شما درود مىکسى ک( اوست 42) .دییبستا

 ،نناد کدارش یا ه دکا ( درودشان روزى 43و به مؤمنان همواره مهربان است ) ،ى برآوردیسوى روشنا

  [.44تا  41: ح ابا] آنان پاداشى نیکو آماده کرده استو براى  ،سالم خواهد بود



 

 

 

 مقّدمه

َ﴿ :دیفرما یمتعالى  یخدا ف ًل 
 
ََأ ون  بَّر  ت د  ۡرء انَ ٱي  ََۡلق 

 
ا َأ ال ه  ۡقف 

 
َأ وبن

َق ل  َٰ َ[24:]محمد ﴾ۡمَلَع  
 «است؟  ها قفل زده شده ا بر دلینند ک یا تدبر در قرآن نمیآ»

دساتور   تاب خدا وکد در یه باکش مرا متنبه و آگاه نمود یه در چهارده سال پکه مبارین آیا

ول اسات بار تادبر    کمو ،نیدالمرسلیس تعیشره و عمل ب نیه فهم دکرا یز ؛ردکآسمانى تدبر 

نى و فلسفى و اجتمااعى و  یتابى است دکو قرآن  ؛لمات سبحانىکق در ات قرآنى و تعمّیدر آ

د انساان  یا ه باکبل ؛ردکآن قناعت  رف قرائت و خواندن ظاهرِصِه د بیو نبا ،یاخالقى و حقوق

 م قارآن یتعلا ه آخارت مناوب با    ا ویا رى دناموزد و رستگایتمامى شئون زندگانى را از قرآن ب

ه محل جو چیه ن در زمان ما قرآن بهکل ؛ستا ن تدبر در آن بر هر فردى واجبیبنابرا ؛ستا

 ،اسات   ها شاده  سبب بدبختى مسلمان ،نیو هم ؛است کلى مهجور و متروکه و ب هتوجه نبود

د و آرائاى باراى   یا عقا یکو هر  ،نندک یات آن نمیرند و تعمق در آیگ ین را از قرآن نمیه دک

   است.  دا شدهیان مسلمانان پیبى میاند و نفاق غر ردهکر قرآن اتخاذ یخود از غ

ق در حااتت رساول   یا تحق :ل مقدماتى است مانناد یمبتنى بر تحص ،ن تدبر در قرآنیا

مطلع بودن بار   ات ویو دانستن شأن ن ول آ یلغت عرب جاهله و واقف بودن ب صرمکا

ن یا ادى ایا زحماات ز  باا   .ر سلف صال یتفسه رسالت و مراجعه باحوال عرب در عصر 

ن مقدمات یدم اید ؛افتمین موضوعات را یاه تب مدوّنه راجع بک ،ردهکل یمقدمات را تحص

گونه تعصبى را  هر رده وکدى دور ید خود را از هر تقلیه باکبل ؛ستیافى نکدر فهم قرآن 

ى باراى خاود اتخااذ    یا أر ذهبى دارناد و ما  یکه هر کن ینار بگذارم و قرآن را از مفسرک

 یاک هار   ،دا شاد یم په بعد از قرن دوکهب مختلف اسالم ه مذاکرا یز ؛نمکاخذ ن ،اند ردهک

گر بخواهم فهم قرآن را او  ،اند ردهکر یقرآن را بر رأى و بر طبق مذهب و هواى خود تفس
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و  ،گرى اشاعرى یى معت لى است و دیک ؛سرگردان خواهم شد ،نمکر مختلفه اخذ یاز تفاس

گار  یو مفسر د ،گرى ظاهرىیهمى و دگر جَیو مفسر د ،گرى غالىیگر باطنى و دیمفسر د

گر صاوفى  یو مفسر د ،ىلگرى اصویگر اخبارى و دیو مفسر د ،لىیعاگرى اسمید دى ویز

اى اخاتالف در   اندازهه ب .نهایا ریغ ئى ورجَگر مُیانى و دیگر قادیمفسر د و ،گر فلسفىیو د

ر یا غ ،ندکده یعق ى وأر اتخاذ رین تفاسیسى بخواهد از اکه اگر کست ا اتیهم آر و فیتفس

ه ن سرگردانى منجر بیگاهى ا ا نعوذ باهللا ه  کبل ؛برد یاى نم جهیتچارگى و سرگردانى نیاز ب

 ن خواهد شد.یالحاد و خروج از د

و  ،استد ینحو تقل یکخود  ،نیمفسر اقوالِه ر و تعبد بیه جمود در تفاسکگر آنیو د

َٰلِك َ﴿ :دیفرما یمه کنص قرآن ه ب ذ  ك  َ َو  ا ۡۡت ف وه  َم  َق ال  َإَِلَّ ِذيرن
ِنَنَّ َِِفَق ۡري ةَٖم  ۡبلِك  ۡلن اَِمنَق  رۡس 

 
أ  َ ا م 

ونَ  ۡقت د  َمُّ َٰرِهِم َء اث  َٰٓ َلَع   َِإَونَّا ةٖ مَّ
 
َأ َٰٓ َلَع   َء اب ا ء ن ا ۡدن ا  َو ج  و  ،د حرام استیتقل [23]ال خرف:  ﴾إِنَّا

]=  اتسباب مسببه لذا متوجه ب ؛لکارى مشک، ختن تعصبات خودید و ریز تقلفرار ا

 ا بحمداهللا ده و یگرد کنندة امور سخت[ ]= آسان عابل اتمورالصِهِِّسَو مُ سازِ کارها[ سبب

 نیو آن ا ،ن بر من باز شدین و تدبر در قرآن مبیشف مطلبى شدم و راه فهم دکه موفق ب

نم در ید من ببیبا ،تر عبارات واض ه ب ؛فلَنه از خَ ،ف گرفتلَسَن را از ید دیه باک ستا

و  ،دندیفهم یقرآن را چگونه م ،ن صدر اولیاست و مسلم  صدر اول اسالم چه خبر بوده

ن یمسلم ،نها در اسالمیا]و امثال[  لت و اعت ایتصوف و اشعر ش فلسفه ویدایش از پیپ

ف لَن را از خَیمتدبر در قرآن بخواهد د نخواسته شخص یاگر خدا یول .نى داشتندیچه د

ن یى از ایکماً گرفتار مسلِّ ،ت قرار ندهدیسلف صال  را محل عنا ،چ وجهیهه رد و بیبگ

َ.وَ نَعُوذُ بِاهلل مِنَ الضَالِّلِ ،ق خواهد شدرَفِ
 یاک  ،راه راسات و صاواب  ه ت شادن با  ین معنى و هدایاه ب شدن[ ]آگاه نطُّفَپس از تَ

دم یا پرده تعصّبات و موهومات را در ،ردهکد را پاره یر تقالیزنج ،الهى ةوحول و قه مرتبه ب

ن را از یا ده و دیت پروردگار گردیمشمول عنا ،دوش بر انداخته گران خرافات را از و بارِ

 قرآن شدم:ه ت بیرده و هداک ذسلف صال  اخ
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ََِۡۡل ۡمدَ ٱ﴿ ِيٱّلِِلَّ نَّاَِۡل ۡهت دَََِّلَّ اَك  اَو م  َٰذ  َٰن اَلِه  ى د  َٰن اَه  ى د  ۡنَه 
 
أ  َ َل ۡوَل  َ ٱي  َ.(1) [43]األعراف:  ﴾ّلِلَّ

ن و آشانا  یه براى من در فهم دک ]= اب ارهای مهیا سازی[ دّاتىعِدات و مُیى از مؤیکو 

هجاوم حاواد     ،ردکا ق قرآن آشانا  یحقاه دا شد و مرا بین پیدالمرسلیعت سیشره شدن ب

بمفااد  ه با  .باود  ]= رنگارنا[[  چرخ بوقلمون یگوناگون و جفاها ع ت َتعدبن
بالت ع   ْت ِن ب

 ُ ََ  َالَسعاد

دم و یشا کاز ابناى زماان رناج فاراوان     [است سختیرنج و  ةجینت ،یسعادت و خوشبخت]

ه ماورد  کا نیواساطه ا ه با  ؛واقع شدم ]= ن دیکان[ محسود اقران :ه اوتًک ن بودیا ،سبب آن

 ،جهت نیاز ا ؛بىیاز علم حظى داشتم و از عمل صال  نص ،هاى الهى بوده بعضى از نعمت

 هبالنساب  ،د و شمر زده نشده بودی یه ه بکن یدند و هر افترا و توهیوشکآزارم ه سم بهمه قِ

 .ن خداوناد مارا حفار فرماود    کل ؛ردندکشتن مرا کبار قصد  حتى دو ؛ب شدندکبمن مرت

دسات  ه ها ب ه قلبکندانستند  ؛دهد یست حساد مده ردند خداوند بندگانش را بک یال میخ

 قدرت اوست: دِیه ات و مرخ بیو ع ت و ذلت و ح ،لقلوبمقلِّب ا

مََّٱَق لَِ﴿ ََللَّه  َٰلِك  ۡلكَِٱم  ۡلك َٱت ۡؤِِتََلۡم  ََلۡم  ت زنِع  َو  ا ء  نَت ش  ۡلك َٱم  ا ء ََلۡم  نَت ش  َم  ت عِزُّ َو  ا ء  نَت ش  ِممَّ
َ بِي ِدك  ََۖ ا ء  نَت ش  َم  ت ِذلُّ ََۖٱو  ءَٖق ِديرََٞۡۡل رۡي  ۡ ََش  ِ

َك   َٰ َلَع   َ.(2) [26:]آل عمران ﴾إِنَّك 
ه ت با یه خداوناد متعاال مارا هادا    کا ن بود یگر دشمنى اقران و ابناء زمان ایجهت د و

ل و موهومااتى  یقرآن اباطه است و ب  دا شدهین خرافاتى پیدم در دید ؛ن فرمودیشناختن د

ه یا ان باطلاه و خرافاات امام خال   یاز اد ،ن اسالمیجاى ده دهند و در جامعه ما ب ینسبت م

ان اساالم و خرافاات داده   یا م]= تفاوت[ از یه امتکاست   ن شدهی یگامى جاکاح و اصولى

سام  و ها ار قِ  ،ردهکدا ید رونق پین توحیاسم ده پرستى ب بت و که ار گونه شر ،شود ینم

ش یق پا ین طریهمه ن بیو اگر مسلم ،است  ج شدهیغمبر رایپ نام سنتِه بدعت و خرافت ب

                                           
ما خود هدایت  ،کرد و اگر خدا ما را رهبرى نمى ،ستایش خدایى را که ما را بدین ]راه[ هدایت نمود (1)

 .یافتیم نمى

ه کا و از هار   ؛ى بخشاى یفرماانروا  ،ه خاواهى کس را کهر آن  ؛ىیه فرمانفرماکى یتو ،ایار خداب :بگو (2)

خاوار   ،ه را خاواهى کا و هار   ؛عا ت بخشاى   ،ه را خواهىکو هر  ؛ى را باز ستانىیفرمانروا ،خواهى

 .ىی  توانایها به دست توست و تو بر هر چ یهمه خوب ؛گردانى
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ن یا در د یا خواناده  چ عاقال و در  یها  ،مجااز داده نشاود  قت و یان حقیاز میبروند و امت

ِِ  َلِللْ » ه فرمود:ک صرمکامر رسول ا بنا بر ؛ماند ینم َِ ع  ِي الد ََ ِْْهدَر إِذا َظَهَرِت اْلبِد  ِ   ََ عدِلِمِ 

نم و کا ان یا ن بیا را در د معلوماات خاود   هکبر خود تزم دانستم « َلَعَلْيِه َلْعنَدة  اه إلا ِعْلَمه  وَ 

ار کا ن یا و در ا ،نمکا مسلمانان معرفى ه قى را بین حقیت را از قرآن دور گردانم و دخرافا

 ]= ادا کاردن[  هیا تأد ف صال  ولَن و حفر قرآن و متابعت از سَاج  رضاى حضرت رحم

 نداشاتم و از مالماتِ   یگار یمقصاد د  نسل بعد[= ] قابعْاَ هب ]= پیشینیان[ الفسْاَ امانتِ

 :دمیننده نترسک مالمت

مُ   املالمة يف هواك لذيذًة أجُد   حبًا لذكِرَك فْلَيُلْمنِي اللُّوَّ

بهاناه   ،ناد یل و برهاان نتوانساتند درآ  یا طرفداران خرافت و جهالت چاون از راه دل  باز

ه مارا با   ،ردناد کوتااهى ن کن یگونه افتراء و تاوه  چیاز ه ،من شوراندند عوام را بر ،گرفتند

نااى و یحتااى سااخن چ ؛ردناادکدرساات  ماان یباارا ینساابت دادنااد و آراء باااطل یمااذاهب

ردن مان و  کا باراى ناابود    ،ه اگر خداوناد حاافر نباود   کردند ک ]= بدگویی[ ىیها تیعاسِ

 بود. یافکخانمانم 

مددى  ،ر از خداوندیغ ،ن شئونیتمامى ا در .ردندک ،نندکخواستند بیآنچه م ،خالصه

َ﴿ نداشتم و ندارم َلَع   ۡ َّكَّ ت و  نَي  َِٱو م  ۡسبَ َّلِلَّ َح  و  ه   .(1)﴾ۥهَ ف 
در  ؛وبم آگااه نماود  یعه ن همه فشار وسختى براى من نافع اوفتاد و مرا بیم است امسلِّ

 وستم.یخدا په و ب]شد[ نده کدل از خلق  ،جهینت

 ندکسو  بار رو آنیکتا تو را         ند کتو بد و بدخو  خلق را با

 الت راکوند مشآورد و خدا ینفس م یروشنى برا ،از خلق ]= جدایی[ و البته انقطاع

نَ﴿: دیفرما یم ؛راه راسته ب یراهنمائ ،دیالوثقى توحةعروه ب کتمس و ،ندک یحل م و م 
َِ ۡعت ِصمَب َِٱي  ۡست قِيمََّٖلِلَّ َٰٖطَمُّ َِصر  َٰ َإَِل  ِدي  ۡدَه  ق  َ.(2)﴾ف 

                                           
 .[3]الطالق:وى بس است  او براى ،ندک توکلس بر خدا کو هر  (1)

 .[101]آل عمران: شده است تیبه راه راست هدا قطعاً ،دیجو کس به خدا تمسکو هر  (2)
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 داند. یخدا م ؛ردندکدانم اقران من هم استفاده  ینم ،ردمکن آزارها استفاده یپس من از ا

  دد  حبددي و ِددَ  ِددِل  دد  قددو َ ددر 
 

 ي حبددددر لِل  ددددو  رِبدددد  و عيددددَ  
 

 اریاااى  ار باادادم بتااویااناادم دل از اغک
 

 یلها ا دىیا لکه قفل در دل را تو کزانروى  
 

 إحسدددِلقر  دددَ ندددك  وإقعِل دددر  دددَ عدددك  
 

 غفراقدددددر ِدددددِل  ع  ندددددِل غددددد   عيدددددَ 
 

 دمیااهااوده دریه ببکااتااو دوختااى آن را 
  

 یدیاادر دوختااه مااا تااو   ههااودیخااود ب 
  

 هماات مااا را نگااذارد  هماات تااو   بااا
 

 یدیااه مرکاان آن را کاادادم ب هماات بتااو 
 

د یا فهم قرآن شد و توحه ت بیهدا ؛دیعقلم روشن گرد شد و ]= گشوده[ حرِنشَمُ قلبم

 و «د عباادت یا توح»اسام  ه ن باب نوشاتم با  یدر ا یتابکراً یو اخ ،افتمیاسالم را در یقیحق

خواساتم و از هانات ماردم     اجار از خداوناد   روح مقد  ختمى مرتبت نمودم وه ه بیهد

ق فهم قرآن یدادن طر نشان ،من ضتاب شدم و غرکن یا ریتحره نون مشغول بکا .دمینترس

 راه فهام قارآن را بار ماردم بساته و      ،یخیواسطه گناهان تاره ان باطل بیچون مدع ؛است

مان   .ق شودید و بحر حقایتوح ]= خوشگوار[ بذْعَ ةن سرچشمیوارد ا یسکگذارند  ینم

د و یا ل توحین سلساب یا اه تا مسلمانان بتوانناد با   ،ردم و باز نمودمکهلل راه را روشن بحمدا

   ل وارد شوند.یوثر فضاک

از  ،فراماوش خواهاد شاد    ،سمیننو ،دم اگر آنچه را حق متعال افاضه فرمودهیچون د و

شاروع در   ،یسا ینو یدر فارسا  ]= شایوایی[  راعتمسته و عدم بَا کش ن قلمِیبا ا ،ن جهتیا

ه واقاف با   یسا کاگر  یه مطالب فراموش نشود و نظر ثانکن بود ینظر اول ا .ردمکنوشتن 

 نم باشد:یپسازآخرت و روز ب ةریذخ ،دیقرآن گرده ت بیهدا تاب شد وکن یا

﴿َ َإَِلَّ رِيد 
 
َٰحَ ٱإِۡنَأ اََۡۡلِۡصل  َۚۡٱم  ۡعت  ََِۡست ط  َب

َإَِلَّ اَت ۡوفِيِِق  َِۚۡٱو م  ََّلِلَّ
 
ۡهَِأ َِإَوّل  ۡت  َّكَّ ل ۡيهَِت و  َع  َ.(1)﴾نِيب 

 یعت سنگلجیشر

 
                                           

ست بار او  یارى[ خدا نیق من ج  به ]یو توف ،ه بتوانم ندارمکمن قصدى ج  اصالح ]جامعه[ تا آنجا  (1)

 .[88هود: گردم ] ام و به سوى او بازمى ردهکل کتو



 

 

 

 ف نشده استیتحر قرآن

 مطلب چند امر است: نیا بر لیول

ۡۡل اَ﴿ :دیفرما یمخداوند  -1 َن زَّ ۡن  ِۡكرَ ٱإِنَّاََن  َ ََّل  ونَ َۥِإَونَّاَّل  َِٰفظ  َ.[9:]الحجر ﴾ل ح 
 .«مینک ین رفتن حفر میاد شدن و از بیم و زکم و آنرا از یقرآن را ما فرستاد» :یعنی

اده و یا ر زیتصاو  ،باشاد و در آن  یه خداوند حافر قرآن مک  است ینص صر ،هیآ نیا

 است: ]= محال[ عنِمتَمُ ،نقصان

 را وعااده داد الطاااف حااق   مصااطفى
  

 ن سااابقیاااا ردیاااتاااو نم یریاااگااار بم 
 

 تاااب و معجاا ت را حااافظم   ک ماان 
 

  ن را از قاارآن رافضاام کاام کااش و یباا 
 

 تاااو را انااادر دو عاااالم رافعااام مااان
 

 ثت دافعااااامیاز حااااادان را یاااااطاغ 
 

  او ردن درکاام کااش و ید بااتانَاانَ سکاا
 

 گاار مجااو یتااو بجاا  ماان حااافظى د    
 

2- ﴿َ تِيهَََِلَّ
ۡ
َِٰطل َٱي أ ۡلفِهََِۡلب  َِمۡنَخ  َل  يۡهَِو  َي د  َب ۡيِ َِمنُۢ ِيدََٖۖۦَ ََح  ِكيمن ِۡنَح  َ.[42:]فصلت ﴾ت زنِيٞلَم 

فرساتاده   ،و آن ،اباد یراه ن یوه قرآن نشود و با ه متوجه ب یباطل ،چ جهتیاز ه» :یعنی

 .«است  خداوند داناى ستوده
 یافکا ه یا ن دو آیشده و خود همنف یتاب خدا تحرکه ک  است یتصر ،هین دو آیا در

 ؛است بر ناقص نبودن آن

ف در یا وجاه تحر  چیها ه م با ینا یب یم ،مینکن قرآن یخ تدویبه تار یاملکاگر توجه  -3

 شود. یتاب خدا تصور نمک

رم کرسول ا ،شد یه نازل مک یا هیشده بود و هر آ جمع ص قرآن در عهد رسول خدا

ن یا ا :فرماود  یه ما کنیمگر ا ،شد ینازل نم یا سوره و ،دیدر فالن موضع قرار ده :فرمود یم
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رآن را چهاار نفار در عهاد    د قا یا گو یو اَنَاس ما   ،دیفالن سوره بگذار یسوره را در پهلو

جا    ،د اسات یا د و زیا ابوز عاذ بن جبل وعب و مُکبن  یبَه اَکردند ک عجم صاهلل رسول

حفار  ه اما اصاحاب ملا م با    ؛جمع نشده بود ]و در یک جلد کامل[ نیتَفَّن دَیه قرآن بکآن

ه انسااب  ک ،رسم عربه ز آنان باجمعى  ،شد یه نازل مک یا هیو هر سوره و آ ،قرآن بودند

و جمعى در  ،نمودند یبر م ه ازین رویهمه   بینقرآن را  ،ردندک یبر م خ و شعر را ازیو تار

ه کا  ینوشاتند و زماان   یم ا های خرما[ ]= شاخه بسُتف و عُکاغذ و ک زاا مواضع مختلف  

دند یاصحاب ترس ،قرآن متفرق شدند ة ]= حافظان[ظفَرحلت فرمود و حَ صرسول خدا 

 سند.ین بنوین الدفتیامر شد قرآن را ب ، ]= لذا[شته شوندکن قرآن یه حافظک

 ]= حاامالن و حافظاان[   ةلمَان حَیه مک یهنگام» :است تید بن ثابت روایاز ز هک چنان

 :گفات  ،ر شادم کوارد بار ابااب   ،ر دنبال من فرستادکابوب ،شتار سختى افتادکمامه یقرآن در 

ه کا ترسام   یشته شدند و من مکمامه یحمله قرآن در  :دیگو یاست و م من آمده عمر ن د"

ن یان دفِّتینند و مکقرآن را جمع  ینکه امر ک ستا نیمن ا یااز قرآن تلف شود و ر یبعض

 ؟در آن اقادام نفرماوده   صه رساول خادا   کنم کاقدام  یارکه چگونه ب :گفتم .قرار دهند

ه خداوند کنیرد تا اکار اصرار ک نیدر ا یا اندازهه است و ب یخوب ارِک نیواهلل ا :عمر گفت

اتاب  کچون تو " :گفت ر مراکپس از آن اباب ؛"ردکمنشرح  ،ن امریاه اقدام ب یقلب مرا برا

 .«"نکرده و قرآن را جمع کتتبع برو  ،یودب یوح

 ةنیو س [دیسف های سن[]= خاف ها و عسب و لِ رفتم و قرآن را از رقعه» :دیگو ید میز

و بعاد از   ،ر قرآن ن د او بودکتا زمان خالفت اباب .ر گذاردمکردم و ن د ابابکمردمان جمع 

ش یخالفت خو دره عثمان کنیتا ا ،عمر ن د حفصه بودو بعد از وفات  ،وفات او ن د عمر

ر و یا د بن ثابت و عباداهلل بان زب  یسى ن د حفصه فرستاد و قرآن را از او گرفت و ن د زک

ه از آن کا رد آناان را  کا د بن عاص وعبدالرحمن بن حار  بن هشاام فرساتاد و امار    یسع

 ]= لهجاه[  لساان ه ن را با قرآ ،ردندکاختالف  یو عثمان گفت اگر در قرائت ،نسخه بردارند

و  ،ردناد ک]را[ ار کا ن یو هما  ،اسات   ش نازل شدهیلسان قره چون قرآن ب ؛دیسیش بنویقر
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 .«فرستاد یقرآن یعثمان در هر شهر

 و ،اسات  ردهکا  یار خاوب کعثمان  :گفتند یه مکدم یغمبر را دیاصحاب پ» :دیگو یم دیز

 ؛«"دمرک یار را مکن یهم ،شدم یم یاگر من وال" :مودفر على 

 یایا العرب منتشار شاده باود و از در    ةریاسالم در ج  صرم کغمبر ایات پیدر ح -4

 ت»ر پارچم  یا در ز یهمگا  ،تا فرات و منقطع شام یفارس یایمن و از دریم تا سواحل  ُلْقُ

ن و یبحار  مان و یمثال   ؛اد بودیهاى ز هیشهرها و قر ،العرب ةریبودند و در ج  «اهلل اله ات

ن یا و همه اهال ا  ،هکف و میعه و قضاعه و طایو رب رضَو بالد مُ یط یعمان و نجد و جبل

نباود   یا لاه یچ شاهر و ده و قب یها  ؛ردندکها مسلمان بودند و مسجدها بنا  دهکشهرها و ده

پاس در   ؛آموختناد  یاطفال و زنان و ماردان ما  ه و ب خواندند یه در نمازها قرآن مکنیمگر ا

ت تام در ضبط و یو عنا ددستر  مردم بو رآن درالعرب ق ةریغمبر در سرتاسر ج یزمان پ

مراجعات مردم  ،بود یاسیو س یحقوق ،یاخالق ،ینید یتابکو چون قرآن  ،حفر آن داشتند

 قرآن بود.ه صر بحمن ،ن و اجتماعیدر شئون د

رد و باا فاار  و   کر دو سال و شش ماه خالفت کاباب صاز رحلت رسول خدا  پس

 ؛چ وجه اخاتالف نداشاتند  یهه رد و مسلمانان در قرآن بک مامه را فت یجن[ نمود و  مرو

ن جماع  یتا ان دفِّیا هام در آن زماان قارآن را م    یقرآن بود و جمعه مراجعاتشان منحصر ب

ر ماردم  یو ساا [ ش]د و ابن مسعود یز ید و ابیو ز انو عمر و عثم  یمثل عل ؛ردندک

 ود.ج بیان آنها راین مآه قرکمگر آن ،ید شهرپس نمانْ ؛در شهرها

ن و ین النهار یفار  و شام و ب ید و تمام شهرهایفه گردیعمر خل ،رکاز فوت ابوب بعد

ه مسالمانان در آن مساجد سااخته و قارآن را     کا مگار آن  ،نماند یرد و شهرکمصر را فت  

ه ها با  تبکبر مردم قرائت نمودند و در م ،رنمازیو ائمه قرآن را در نماز و غ ،ردندکنسخه 

چند ماه خالفت عمر طول  ردند و ده سال وکقرائت  دانمسجدها مراطفال آموختند و در 

 شتر از صد ه ار قرآن در اطراف عالم منتشر شده بود.یب ،و پس از فوت عمر ،دیشک

مسلمانان جهاان جا  قارآن     ،دیشکه دوازده سال طول ک ،ن در خالفت عثمانیهمچن و
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 یویا و دن ینا یاجات دیاحت یتمامو  ،ر از قرآن نبودیغ یگر نداشتند و قانونید یتابکد یمج

 خواستند. یرا از قرآن م

ر از تاالوت  یا ان خاود و خادا را غ  یا م ةواسط ،خداه مان بیمسلمانان پس از ا ،خالصه

ن یا باا ا  هکا رد کر کد فینون باکا .دانستند ینم یگری  دیدستورالعمل آن چه قرآن و عمل ب

شود  یچگونه تصور م ،مانتا خالفت عث ص یاز عصر نب ،حفر قرآنه ت مسلمانان بیعنا

اگار   ؟را از مسالمانان بتاوان پنهاان نماود     رآنا ثلث قا یرد و کم کاز قرآن را بشود  یا هیآ

 ؛ندکم ک یبتواند از قرآن سطر یسکه کبود  ]= محاتت[ از ممتنعات ،درست دقت شود

ان یا ر اماام متق یتقر ،ف قرآنیو تحر ]= نقص[ قصاناز دتئل واض  بر عدم نُ یکی -5

ن یا حضرت ا رد و از صفات آنکن پنج سال و نه ماه خالفت یالمؤمنریام. است  یعل

او را ماانع    یا چ چیها  ،عادل و تقاوى   ةر و اقاما کا از من یمعروف و نهه ه در امر بکبود 

و خشان در ذات اهلل   ،م نداشات یبا  یسا کاز  ،ىو تعال کد و ج  از خداوند تباریگرد ینم

ومت شاام را  که حینشد معاو یراض ای[ ]= لحظه یآن ،عدل ةو اقام ظلمحتى در رفع  ؛بود

ه و برداشاتن ظلام   یا و در ع ل معاو ؛رون رودیاگر چه خالفت از دست من ب ؛داشته باشد

چاه  ]باه[    ،ردن ظلام کا ناابود   یبارا  ،ن در جن[ نهروانیو همچن ،ردکن یخون یها جن[

 د.یشهادت گرده منجر ب، عاقبت امر امبتال شد ت یدیشدا

  را نا د خاود   یصح ن قرآنِیرالمؤمنیه قائلند امک یانصاف خواست از مردمد یبا نونکا

  یت قارآن صاح  یرا از هادا   و ماردم  ،دیدست تا به امام زماان رسا  ه ست بدرد و کپهنان 

 محروم فرمود.

تاوان   یا میآ ؟ستین نیرالمؤمنیمقام مقد  امه ن بیتوه ،ن حرفیا اینم آیبب واهمخ یم

غمبار و  یپ ةفا یب شاش ساال خل  یا حضرت قر آن ا نعوذ باهللا  هکب شد کن افترا را مرتیا

ارشان با قارآن  کاتب مسلمانان سر و کند در مساجد و میعالم اسالم باشد و بب یفرمانفرما

ه ک ،مهَاَ ن امریه اکست ین نیاز ا تتربا یو گمراه ؛است شده[ ]= تحریف فرَّحَناقص و مُ

ه آن یا ار را بگذارد و در ع ل معاوکن یا ؛محل توجه حضرتش نباشد ،باشد یعماد اسالم م



   

 19 قرآن تحریف نشده است
 

 

نشد و خالفت خاود را   یه راضیومت معاوکحه ب یه آنک ،نیرالمؤمنیند. امکها را  یارکفدا

 ؟شود قرآن غلط در دست مسلمانان باشد یم یا راضیآ ،خطر انداخته ب

  را در دساتر   یشان قرآن صحیچرا ا ؛ن امام حسن شش ماه خالفت فرمودیهمچن و

اول  ،ایا اول شجاع دن ،پرستاهلل آن اول خداعبد یبان حضرت یو همچن ؟قرار ندادندمردم 

 ؟ماردم ارائاه نفرماود   ه   را با یچرا روز عاشورا قارآن صاح   ،قرآن ارِکاول فدا ]و[ ندارید

 و باس باود در افتضااح    ،از خاود و اوتد در راه خادا گذشات    ؛ردکا  ینمه یه تقکن یحس

تااب خادا را   کر دادناد و  ییا نان قرآن را تغیا ،مردم یا» :ندیه بگوکدشمنانش  ]آبروری ی[

 .«شتن مرا دارندکقصد  کنیا ؛شتندکردند و پدر و برادر و اوتد مرا کف یتحر

]=  مقاله نیا ایه آکنم ک یسئوال م ،ف قرآنندیتحر ةندیه گوک یمن از مردم نونکا

مقاله  نیاه ل بئاست؟ قیفر نک ،است یخیو تار یو عقل یه غلط علمکعالوه بر آن سخن[

ۡۡل اَ﴿ دیفرما یمه کر شده کقرآن را من :شود؟ چون اوتً یفار حساب نمکج ء  َن زَّ ۡن  ََن  إِنَّا
ِۡكرَ ٱ َ ََّل  ونَ َۥِإَونَّاَّل  َٰفِظ   ؛ (1)﴾ل ح 

ا یا آ .اسات   ردهکا  إلن ین و حسان و حسا  یرالمؤمنیمقام مقد  امه ن بیتوه :اًیثان و

عت یخاارج از شار   ،نیائمه ده ب زننده[ ]= تهمت یفترقرآن و مُه ب کننده[ ]= توهین موهن

 ست؟ین نیدالمرسلیس

و  ]= کاافران[  دهالحِاز مَ ،ف قرآنیتحره ه قول بکدانستند  یمقاله م نیا ندگانِیگو اگر

]=  هاات رَّن تُیا چ وقات باه ا  یها  ،است  ه منتشر در اسالم شدهیو باطن ]= مجوسان[ زنادقه

 رد؟کد یاما چه با ؛شدند یبند نمیمغ  پا یب لماتِکو  سخنان باطل[

ََِِفَ﴿ م  اد ه  ر ٞضَف ز  َ ٱق ل وبِِهمَمَّ ر ٗضاَّلِلَّ ۡعِقل ونَ ﴿، (2)﴾م  َي  ۡمََل  ه  َف  ۡۡمٞ َع  ب ۡكم  َُۢ مُّ َ؛(3)﴾ص 

                                           
 .[9]الحجر: م بودینگهبان آن خواه م و قطعاًیا ردهکج نازل ین قرآن را به تدریا ام ،دیترد بى (1)

 [.10]البقره:  شان مرضى است و خدا بر مرضشان اف ودیها در دل (2)

 [.18]البقره:  ندیآ ن به راه نمىیبنابرا ؛ورندک ،تلند ،رندک (3)
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وجاه   چیها  تااب خادا باه   که کا نیاه لند بئه قاین فرقه جعفریه و محققیب رگان امام -6

 :مینک یر مکنجا ذیان را در انیاقوال ا ،د مطلبکیتأ یو ما برا ،ف نشدهیتحر

ه کست ا نیه ایاعتقاد ما امام» :دیگو یتاب اعتقاداتش مکدر  ا ه الرحمهیعلا صدوق   -1

ست ین نیادتر از ایرم نازل شده و زکه بر رسول اکاست  یتمام قرآن ،نیتفَّن الدَّیماب

 ؛دروغگوست ،ما نسبت دهده قول را ب نیس اکو هر

ه یا از امام یجمااعت » :دیگو یتاب مقاتتش مکالخطاب از  لد در اواخر فصیخ مفیش -2

ناد از قارآن   یگو یو آنچاه ما   ،م نشاده کا از آن  یا هیا لماه و آ که قرآن کند یگو یم

 ؛«ات استین ول آ ر و شأنِیتفس ،است  م شدهکن بوده و یرالمؤمنیام

ه یه و حشاو یاز امام یم نشده و آنچه نسبت به بعضکقرآن » :دیگو ید مرتضى میس -3

 ؛«ستیمحل اعتنا ن ،است م شدهکه قرآن کدهند  یم

ه کا سات  ا نیا ظاهر ا اده و نقصانِیسخن در ز» :دیگو یم انیتبدر اول  یخ طوسیش -4

 ؛«  از مذهب ماستیصحه تر ب قیت ،نیو ا ؛قولند نین بر خالف ایمسلم

 ؛است  ه قرآن ناقص نشدهکنیاه ند بک ی  میتصر انیالب مجمعدر  یخ طبرسیش -5

 ،موجاود  قارآنِ » :دیا گو یدر باب قرائت نماز ما  الفقهاء ةرکتذتاب کدر  یعالمه حل -6

 ؛«ن استیرالمؤمنیمطابق با مصحف ام

اماا نااقص باودن    » :دیگو یتاب قرآن مکدر  شف الغطاءکتاب کر در یبکخ جعفر یش -7

 هکا  چناان  ؛قصاان ام از نُلِّعَ کلمَ ه قرآن محفوظ است به حفرِکست ین کیقرآن ش

 ؛  قرآن و اجماع علما در هر زمانیصر ،ت دارد بر آندتل

 ؛ت قرآنیتمامه ند بک ی  میتصر هشرح زبدفاضل جواد در  -8

 ؛ف استیعدم تحره ائل بق یصال  مازندران یمول -9

 ،صااحب وساائل   ،یرِّ عاملحُ» :دیگو یم [البحرین] لؤلؤتاب کدر  یحرانمحد  بَ -10

 ؛«است شتهدر عدم نقصان قرآن نو یمستقل ةرسال

 آنچاه نسابت داده شاده   » :دیگو یم بصمصائب النواتاب کنوراهلل در  ید قاضیس -11
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ه یا امام ]= همگای[  جمهاورِ  ن قاولِ یا ا ،ف قارآن یتحره ه قائلند بکعه یشه است ب 

 ؛ستندیه محل اعتنا نکست ا یمعنى از مردمه ه گفتار بکبل ؛ستین

ند بر ک یو دتلت م ،ده و نقصانایقرآن محفوظ است از ز: »دیگو یم ییخ بهایش -12

ۡۡل اَ﴿ :ه قرآنیآن آ َن زَّ ۡن  ِۡكرَ ٱإِنَّاََن  َ ََّل  ونَ َۥِإَونَّاَّل  َٰفِظ   ؛[9:]الحجر ﴾ل ح 

 :دیا گو یرده و مکف یم نبودن قرآن تصنکدر  یرساله مستقل کیرکخ عبدالعال یش -13

د یا تاب و سنت و اجمااع اسات و با  کمخالف  ،دهیه در نقص قرآن رسک یاخبار»

 ؛«آنها را دور انداخت

سات  ا اساالم  یاتفاق علما» :دیگو یم هیشرح وافدر  ،د محسنیس ،یمحقق بغداد -14

ان یا م فسات معارو  ا م شادن قارآن  کا الم در ک ؛است  ه قرآن بر آن اف وده نشدهک

سات و  یه قارآن نااقص ن  کا اسات    ت اجماع هام شاده  یاکه حکبل ؛هیاصحاب امام

 هف شاد یرش قائل به تحریه در تفسکم است یهن مسئله على بن ابرایمخالف در ا

سات  ا م نبودن قرآنکدات در یو از مؤ ،اند ردهکن متابعت او را یاز متأخر یو بعض

رد و اگار  کا سوره از قرآن را قرائت  یکد در نماز یست باا ه بر آنیه اجماع امامک

م شاده  کا نون اگار قارآن ثلاث آن    کا ؛نماز باطل است ،ردکسوره را ناقص قرائت 

دنا یو صلى اهلل على س ؛باشد طلد بایتمامى نمازها با ،ها ناقص باشد اشد و سورهب

 ن.یمحمد و آله الطاهر

 
*** 



 

 

 

 قابل فهم است قرآن

افات  ی ،ق از فهام آن عااج  باشاند   یا ه خالکا  یا هیا آ ،تاب خداکه در کمات است مسلِّ از

ات و اخباار و  یوتً آا ،مطلبن یو شاهد بر ا ،آن قابل تدبر و فهم است یو تمام ،شود ینم

 ل عقل است.یدل اًیثان

 اتیآ
1- ﴿َ

 
َأ ََف ًل  ون  بَّر  ت د  ۡرء انَ ٱي  ا ََۡلق  ال ه  ۡقف 

 
َأ وبن

َق ل  َٰ ۡمَلَع  
 
 [24:]محمد ﴾أ

 .«است؟  ش زده شدهیها ا قفل بر دلینند کیتدبر در قرآن نم ایآ» :یعنی
چگوناه امار    ،فهوم بودر میغ یا هیاگر در قرآن آ ؛تدبر فرموده ه امر بین آیدر ا خداوند

 ؟نمود یتدبر مه ب

2- ﴿َ ف ًل 
 
ََأ ون  بَّر  ت د  َۚۡٱي  ۡرء ان  ََۡلق  رۡيِ

َغ  َِعنِد َِمۡن ن  ََك  ل ۡو َِٱو  ََّلِلَّ َفِيهِ ْ وا د  َٰٗفاٱل و ج  ثرِٗياَۡختِل   ﴾ك 
 .[82:]النساء

شاان ظااهر   ینند تا آثار اعجاز بار ا ک یقرآن نم یر و تدبر در معانکا منافقان تفیآ» :یعنی

 یالها  یو وحا  ،باود  یاز منشآت نفس نب یعنی]خدا بود  رِیغ ن قرآن از طرفِیر اشود؟ اگ

ن یفاار و مناافق  کگماان   هکا  چنان ،بود یرده و گفته مخلوقکم یغمبر را تعلیپ یا بشرینبود 

 .«افتندی یم یاریدر آن اختالف بس [تدتلاهل عقل و اس]نه یهر آ [است
ل بار  یا ناد و دل ک یان ما یرا ب اعجاز قرآنى از وجوه یک ،هین آیا ،درست دقت شود اگر

وجاه   چیها  به ،داردبر را در  یاریتاب ب رخ و علوم بسکه کنیبا ا ؛بودن قرآن است یوح

 ست.یدر آن اختالف ن

و مراد  ،گوناگون یان معانیم کاست مشتر یلفظ ،ه اختالفک ستا نیا ،ر برهانیتقر و

اخاتالف در   یه نفا کا بل ؛نناد ک ینم ه مردم در آن اختالفکست ین نیا ،از نداشتن اختالف
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اول و آخارش   یعنا ی ،«تاب مختلاف اسات  کن یا» :شود یگفته م هک چنان ؛ستا ذات قرآن

ن یا ده دعوت ب ،آن]مطالب[  زا یه بعضکالمرام است  ا مختلفی ،ستیه در فصاحت نیشب

از آن بار وزن   یبعضا  ]یعنای[  النظم است ا مختلفی ،ایدنه از آن دعوت ب یند و بعضک یم

 .]= دور شونده از اصل[ فحِ َنْمُ یشعر است و بعض

اول و آخارش مناساب    ؛الم خداوند من ه از هر گوناه اخاتالف و تنااقس اسات    ک اما

واحاد و اصاالح    یخادا ه دعاوت با   ،و آن ،ندک یمرام دعوت م یکه و ب]است[ گر یدیک

 فصاحت است. ةاتش در اعلى درجیآ یو تمام ،نفس

 نیا واوتب علماا و دَ که اگر ب هک چنان ؛فات را در بر داردن اختالیا یتمام یالم آدمک و

اقسام اختالفات را  یتمام ،مینکدقت نظر ه ب]= نویسندگان[ ن یلسِِّرَتِشعرا و مُ ها[ ]= دیوان

 یاک اغراض مختلف در  ،نیو همچن ،من حف ی  است و گاهیفص یگاه ؛میابی یدر آنها م

شااعر خاوش    هکا  یمهنگاا  ؛مادح او را  یگاهند ک یا را میمذمت دن یگاه ؛یابی یوان مید

 ؛ناد ک یجن[ و جادال آغااز ما    کبا فل ،ناخوش است یوقت ؛استیدنه ن بیب خوش ،است

 تمَّذَمَا  یگااه  ؛ناماد  یم ]= احتیاب[ م ْند و نام او را حَک یرا مدح م ]= تر [ بنجُ یگاه

ناد و  ک یشاجاعت را مادح ما    یو نوبت ،گذارد یند و اسمش را ضعف مک یم ]= سرزنش[

 ]= گساتاخی[  ناد و تهاوّرش  ک یما ]= بادگویی[   مّذَ ینامد و گااه  یم ]= دلیری[ رامتصَ

چاون منشاأ    ،باشاد  یشود از اختالف و تناقس خال ینم توق چیه یالم آدمکو  ؛دیگو یم

 ،و انسان هر روز حالى دارد و هر آن ،راض استغاختالف احوال و ا ،بشر دِیعقا اختالفِ

ر ییا و غام و تغ  ]= قصاد[  مّح و هَرَفَ ،است ]= دگرگونی[ بتقلِّشه قلبش در یهم یارکاف

ست ا یقو یعامل ،روزگار و حواد  زمان ها[ ]= سختی دیو شدا یل زندگانیط و تبدیمح

ن یو همچنا  ، ن نادارد ه در وقات حُا  کدارد  یارکاف ،در هنگام فرح انار. انسکر افییدر تغ

ه هر کد ییبا یم مطلب را در نیصحت ا ،دین شعر را بخوانیاگر دواو هک چنانگر یعوامل د

ة ]= فنَّصَا تاب مُ ک  در یا نناد و ن ک یر ما کا ده طاورى ف یهستند و در هار قصا   یروز مردم

 شود. یدا میتاب چقدر اختالف پک یکدر  ینیب یعلماى ب رخ م شده[ نوشته
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ا   إين رأيت أنه ال يكتب إنساٌن كتابًا يف يومه إال قاا  يف دا   »: گوید اصفهانی می عماد لاو دِّي

م هذا لكان أفضل ولو تِّيرك هذا لكان أمجل،  هذا لكان أحسن ولو زي  كذا لكان يِّيستحسن، ولو قِّي  

 ،«وهذا من أعظم الِعَبر وهو دليٌل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش
آن روز  یه فرداکنیمگر ا ،یسد انسان در روزینو ینم یتابکه کدم یمن د» :یعنی

 ،وتر بودیکردم نک یاد میو اگر فالن مطلب را ز ،دادم بهتر بود یر مییتغن را ید اگر ایگو یم

نوشتم  یو اگر فالن مطلب را نم ،داشتم افضل بود یا مطلب را مقدم مین عبارت یو اگر ا

ع ینقص بر جم ی ]= غلبه[الیل بر استیو دل ،هاست عبرت نیتر ن از ب رخیو ا ،باتر بودیز

ست و ینخوانده در ظرف ب در  ]و[ یه شخص امّکنیرد اکد مالحظه یحات با .بشر است

داشته باشد  یدشمنان قو ،آن ضبط شود و در مقابل هم یاورد و تمامیب یلماتکسه سال 

لمات از ک نیه اکاست  یمکل محیخود دل ،ابندیات آن بیو نتوانند اختالف و تناقس در آ

 ر َضِه پس ب ؛ن داردبشر است و بشر حاتت گوناگو یه نبک چون ؛نبوده یشخص نب

 ،ن استیالعالم و از طرف رب یوح ،لماتکن یه اکم ینک یم مکح ]= با اطمینان[ قاطع

 ؛جالله و عم نواله جلِّ

ََۥِإَونَّهَ ﴿ -3 ِ َر ب   زنِيل 
َٰل ِميَ ٱَل  ل ١٩٢َََۡلع  ََن ز  وحَ ٱبِهِ ِميَ ٱَلرُّ

 
١٩٣ََََۡۡل َِمن  ون  ََِل ك  َق ۡلبِك  َٰ لَع  

نِذرِينَ ٱ بِيَانَنبِلِسَ ١٩٤ََلۡم  َٖمُّ ِب  ر   [195تا  192:الشعراء] ﴾ع 

است   ن بر دل تو فرود آوردهیاتم ه آنرا روحکست ا جهان یقرآن فرستاده خدا» :یعنی

  .«دایهو یعرب زبانِه دهندگان ب میاز ب یتا باش
و  ،قارآن معناى نداشات   ه بودن رسول خدا ب دهنده[]= بیم رنذِمُ ،اگر قرآن مفهوم نبود

ارا کآشا  یعربا ه ه قرآن بکنیگفتن ا ،و اگر مفهوم نبود ،واض  یزبان عربه شد ب قرآن نازل

درجاه   یه قرآن در منتهکپس معلوم شد  ؛نعوذ باهلل من غضب اهللا دروغ بوده   ،نازل شده

 ؛ستا باشد و فهم آن بر بشر آسان یوضوح م
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4- ﴿َ ل ۡيك  َع  ۡۡل ا ن زَّ َٱو  َٰب  َوَ َۡلِكت  ءٖ ۡ ََش  ِ
َل ِك   َٰٗنا ۡسلِِميَ تِۡبي  َلِۡلم  ىَٰ ب ّۡش  َو  ر َۡح ٗة َو  ٗدى  ﴾ه 

 .[89:]النحل

ش و یت و بخشاا یباشد و هدا یم ی یان هر چیه در بکرا بر تو   م قرآنیفرستاد» :یعنی

 .«ستا مسلمانان یبرا یا مژده
و  ،هست ی یان هر چیدر قرآن ب دیفرما یمپس چرا خداوند  ،ر مفهوم بودیاگر قرآن غ

 ؟ندکنتواند از آن استفاده  یه بشرک یند در صورتک یت میچگونه قرآن هدا

َٰلِك َ﴿ نیو همچن ﴾ه ٗدىَل ِلنَّاِسَ﴿ -5 َٱَذ  َٰب  تَّقِيَ َلِۡكت  ََۛفِيهَِِۛه ٗدىَل ِلۡم  ۡيب  َر    [2: ه]البقر ﴾َل 

ت یهدا ةید و مادر آن راه ندار که شکاست  یباعظمت تابِکآن » یعنی:

 .«اران استک یپره
 ؟ندک یت مینه هداچگو ،ستین یدنیه فهمیک یچ

اَِِفَ﴿ -6 ا ءَٞل ِم  ورَِٱو ِشف  د  ۡؤِمنِيَ َلصُّ ر َۡح ةَٞل ِۡلم  ٗدىَو    [.57:ونسی] ﴾و ه 
 یسکه آن نسخه را ک یست در صورتا مردم ییدردها و راهنما یچگونه قرآن شفا

 ؟فهمد ینم

7- ﴿َ ِن  مَم  ا ء ك  َِٱق ۡدَج  بِيََّٞلِلَّ َٰٞبَمُّ كِت   [.15:]المائده ﴾ن ورَٞو 

 ؛«ار از طرف خداوندکآش یتابکرا نور و  آمد شما مردم» :یعنی
8- ﴿َ

 
ََوَ أ ل ۡيك  َع  ۡۡل ا نز 

 
َأ ا  نَّ
 
َأ َي ۡكفِِهۡم َٱل ۡم َٰب  ََۡلِكت  ىَٰ َو ذِۡكر  َل ر َۡح ٗة َٰلِك  َذ  َِِف َإِنَّ ل ۡيِهۡمۚۡ َع  َٰ ۡتّل  ي 

ۡوٖمَي ۡؤِمن ونَ  َ[.51:بوتک]العن ﴾لِق 
 [اراکواض  و آش ای دا و معج هیهو یحجت]را  شانیست ایو بس ن یافکا یآ» :یعنی

شان یو ا]شود  یشان خوانده میبر ا ؛نشایان ابوسته بر زیم بر تو قرآن را پیه فرستادکنیا

و تو  ،ستیده نیشان پوشیمردمند و اسرار بالغت و فصاحت بر ا)= سخنورترین(   فص ِاَ

نند ک یر مکشان لشیو ا یا بدهیطل شانیدر برابر قرآن از ا یا ن سورهیتر وتاهکرده و ک یتحد

تر  ن روشنیاز ا یمعج  ؛پردازند ینم)= رویارویی( عارضه مُه بازند و ب یو مال و جان درم

 .«نیمؤمن یرحمت و پند است برا ،تابکن یدر ا ؟[جا باشدک
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دند و چاون نتوانساتند معارضاه باا     یفهم ین قرآن را مکیه مشرک ه صراحت داردیآ نیا

ن کیقارآن را مشار   !للعجاب  ایا  .ردناد ک هاا[  ]= جنا[  بمباارزه باا حارو    ،نناد کحروف 

 ،ر قابال فهام اسات   یند قرآن غیگو یه مک یسانک .ن از فهم آن عاج ندید و مؤمنیدیفهم یم

 ؛نندکد از خداوند شرم یبا

ا﴿ -9 َٰذ  واَْبِهََِه  ر  ِّل نذ  َٰٞغَل ِلنَّاِسَو  ِّل ذَََّۦب ل  َِٰحٞدَو  َٰهَٞو  َإِل  و  اَه  نَّم 
 
و اَْأ ِّل ۡعل م  ْول واَْو 

 
َأ ر  َٰبَِٱكَّ ۡلب 

 
  ﴾ۡۡل
َ[.52:می]إبراه

رده شاوند  کا م یآن و با ه با د تا پند داده شون ،ست مردمان راا تیفاک ،ن قرآنیا» :یعنی

 «.رندیپند گ یتاب آسمانکن یال از اقَد عُیتا و بایک یه اوست خداکو تا بدانند  ،بدان
رمعلاوم اسات و   یه غکا نیا باا  ،باشاد  یدهنده م میرا ب و مردم ]است[ چگونه قرآن بالغ

 ؟بفهمند توانند ینمه عقال کو حال آن ،ر باشدکچگونه عقال را تذ

ا﴿ -10 ه  يُّ
 
أ َٰٓ َٱَي  بِيٗناََۡلَّاس  ۡمَن وٗراَمُّ ۡك  إِّل   َ ۡۡل ا نز 

 
أ ۡمَو  ب ِك  ِنَرَّ َٰٞنَم  مَب ۡره  ا ء ك  ا١٧٤َق ۡدَج  مَّ

 
َف أ

ِينَ ٱ َََِّلَّ َب
ْ ن وا َِٱء ام  َْٱوَ َّلِلَّ وا م  َٰٗطاََۦبِهََِۡعت ص  َِصر  ۡهِ َإِّل  ي ۡهِديِهۡم َو  ف ۡضٖل َو  ِۡنه  َم  َر َۡح ةٖ َِِف ۡم ي ۡدِخل ه  ف س 
ۡست قِيٗما َ.[175 و 174:]النساء ﴾مُّ
سوى شما نورى ظاهر ه آمد و ب یشما از طرف حق تعالى برهان یبرا ،مردم یا» :یعنی

 کده و تمسا قارآن چنا[ ز  ه مان آوردند و با یخدا اه ه بک یسانک [؛قرآن یعنی]م یفرستاد

سوى خاود  ه ه خداوند آنان را داخل رحمت و فضل خود گرداند و بک زود باشد ،جستند

   «.دیتشان فرمایو راه راست هدا

 ،ت خواستیرد و از آن هداکبدان  کد تمسین است و بایچگونه قرآن برهان و نور مب

 ؟ر معلوم استیه غکو حال آن

اََإِنََّ﴿ -11 َٰذ  ۡرء انَ ٱه  ۡهِديَلِلَََّۡلق  ۡقو مَ ي 
 
َأ  [9:]اإلسراء ﴾ِِتَِِه 

 «.تر است ندهیتر و پا ه راستک یقه و راهیطره ند بک یم یین قرآن راهنمایا» :یعنی
معلاوم   یسا ک یه براکنیو حال ا ،دیفرما یمت ینده هدایراه راست و پاه چگونه قرآن ب

 ؟ستین
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ن اَ﴿ -12 ۡ ۡدَي َّسَّ ل ق  ۡرء انَ ٱو  دَََّۡلق  ۡلَِمنَمُّ ه  ِۡكرَِف  َ.[17:]القمر ﴾كِرَٖلِل 
ج یا ها یا پاس آ  ؛پناد گارفتن ماردم    یرا بارا  م قارآن یردکا ق آساان  یا تحقه و ب» :یعنی

 «هست؟ یا رندهیپندگ

توان  یچگونه م ،ه قرآن فهمش آسان استکه ین آی  خداوند در ایعجب است با تصر

چهار ه ین آیقمر ا ةکمبار ةه در سورکتر آن و عجب ؛دیشود فهم یه قرآن را نمکرد ک یدعو

 .است  رار شدهکمرتبه ت

ات یا ن آیا و از ا ؛باشد یفهم م ه قرآن قابلکنیل است بر ایه دلک یاتیاز آ یبود بعض نیا

 است. یافکن قدر یر همشخص متدبّ یاما برا ؛ار استیدر قرآن بس

 اما اخبار
ْكُتْم بِِه َلْن » :دیفرما یم صرم کرسول ا َتِضللُّوا كَِتلاَ  ا ِ َسُنلنَّتي أس إِِّني َتَرْكُت فِيُكْم َما إِْن ََتَسَّ

ِِت َأْهَل َبْيتِي  «َسِعْْتَ

چ وقات گماراه   یها  ،دیا نکآن ه ب که اگر تمسکگذاردم  ی یان شما چیمن در م» :یعنی

 [،و عترت من است :گریات دیرواه ب]تاب خدا و سنت من است ک ،آن و ؛د شدینخواه

 ؟مفهوم باشد ریه غکنیرد با اکتاب که ب کن است تمسکو چگونه مم

قلا:  »: اسات  نقل شده صاز رسول خدا  طالب  یبن اب یعل ،نیر المؤمنیو از ام

ْزِ:، َمْن عليُكم بِكَِتاِ  ا  فِيِه َنَبُأ َما َقْبَلُكْم، َسَخََبُ َما َبْعَدُكْم، َسُحْكُم َما َبْينَُكْم. ُهَو الَفْصُل َلْيَس بِا ْْلَ

ِه َأَضّلُه ا ، َسُهَو َحْبلُل ا  املَتِلُ،، َسُهلَو اللّذْكُر َتَرَكُه ِمْن َجّباٍر َقَصَمُه ا  ، َسَمْن اَبَتَغى اُْلَدى يِف َغْْيِ

، َسالَ َتْلَتلبُِس بِلِه األْلِسلنَُة، َسالَ َتْ ل ُُ اُط املُْسَتِقيُم، ُهَو اّلِذي الَ َتِزيُع بِِه األَْهلَوا كِيُم َسالّّصَ َبُع ِمنْلُه اْْلَ

، سَ  ُُ َلُق َعىل َكْثَرِة الّرّد، َسالَ اْلُعَلََم َتنَْقََض َعَجائُِبُه، َمْن قاَ: بِِه َصَدَق، َسَمْن َعِمَل بِلِه ُأِجلَر، َسَملْن الَ ََيْ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   ... «َحَكَم بِِه َعَدَ:، َسَمن خاَصَم به فَلَج، َسَمْن َدَعا إَِلْيِه ُهِدَي إََِل ِِصَ

خبار   ،ه در آنکا د یا یبجو کاب خادا تمسا  تا که فرماود: با   صرم کا رسول ا» :یعنی 

 یقطعا  و یقرآن جد ؛ان شمایاست در م یم عادلکندگان شماست. قرآن حایگذشتگان و آ
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 ،ناد ک که آنارا تار  کا  یشا کهر گردن ؛ستین ]= بیهوده و باطل[ وغْل و لَ ْهَ ؛و فصل است

د خداونا  ،ر قرآن بخواهاد یت را از غیه هداک یسکو  ؛ستکخداوند پشت او را خواهد ش

م خداست و پناد راسات و درسات و راه راسات     کسمان محیقرآن ر .ندک یاو را گمراه م

و  ،شاوند  ینما  ریو دانشمندان از آن س ،ندک یرا از حق منحرف نم مردم آن یو هوا ،است

قرآن راستگوست ه نده بیگو ؛ان نداردیآن پا یها و شگفتى ،شود یهنه نمک ،رارکت ثرتِکه ب

قارآن  ه با  ]= بحث و جدل[ خاصمه و احتجاجه مُک یسکو  ت[؛]اس عادل ،آنه م بکو حا

 .«شود یت میاست هدا  راهِه ند بکقرآن  یسوه ه دعوت بک یسکو  ،شود یروزمند میپ ،ندک

الم کا ن یا در ا؟ قابل فهام نباشاد   ،ر شدکه ذکن همه اوصاف یبا ا ،ین قرآنیچگونه چن

اگر  .گمراه خواهد شد ،واهدر قرآن بخیت از غیس هداکه هر کنی  است بر ایف تصریشر

ن گمراه خواهاد  یو بنابرا ،ت بخواهدیر قرآن هداید از غیماً بامسلِّ ،فهم است رقابلیقرآن غ

ر قرآن یت را از غیه هداکن است یمسلمانان از ا یه گمراهکن خود واض  است یو ا ،شد

تاا   ،دردنا کهاا   ن و مجادلاه یا در د]= دخالات[  ت یار خود را مادخل کخواستند و آرا و اف

ند و چهارصد ک یر میفکگر را تید آن ،ه هر فرقهکد ینجا رسیاه ن بیروزگار اسالم و مسلم

ن یا اگر مسلمانان مرجع را قرآن قرار دهناد و د  ؛چ وجه اتفاق ندارندیهه ون مسلمان بیلیم

؛ وحادت خواهاد شاد   ه و تفرق مبدل ب ،سعادته مبدل ب ین بدبختینند اکرا از آن اتخاذ 

َْٱوَ ﴿:دیمافر یمخداوند  وا َِٱِِب ۡبِلََۡعت ِصم  َوَ َّلِلَّ ْۡۚ ق وا رَّ َت ف  َل  ِيٗعاَو  َْٱَج  وا ر  ََۡذك  َِٱنِۡعم ت  ۡمَإِۡذََّلِلَّ ل يۡيك  ع 
تِهَِ ۡصب ۡحت مَبِنِۡعم 

 
ۡمَف أ َق ل وبِك  َب ۡي  لَّف 

 
ا ٗءَف أ ۡعد 

 
نت ۡمَأ َٰٗناَۦ َك    .(1)﴾إِۡخو 

 ل عقلیدل
قرآن مانند آن باود  ه خطاب ب ،دیفهم ینم یسکه کبود  یلماتکو  یاتیاگر در قرآن آ -1

 .سفاهت است ،ن امریا نند و خودِکغ یدعوت و تبل یلغت فارسه زبان را ب که ترک

                                           
خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشامنان   عمتو ن ،و همگى به ریسمان خدا چن[ زنید و پراکنده نشوید (1)

 [.103 هاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید ]آل عمران: پس میان دل ،]یکدیگر[ بودید
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 ؟آنارا نفهماد   یسکان خواهد بود اگر یچگونه ب ،«للنا  انٌیهذا ب» :دیفرما یمقرآن 

 ؟نفهماد  یسا که کا ناد  ک یلماات که لم بکم تکیه خداوند حکشود  یر مچطور تصوّ

ه کا فار اوسات   کا یا ناده  یگو ]= ناادانی[  قمْا اشف از حُکلمات کن یعاً گفتن اواق

 ؛ل نشر دهدیجاى آن اباطه رد و بیرا از دست مردم بگ خواهد قرآن یم

 هفَعبث و سَا  ]= گفتگو[ مخاطبه ،اگر مفهوم نباشد ؛فهماندن است ،لمکمقصود از ت -2

 ؛ستیم نکیق شخص حیخواهد بود و ت خردی[ ]= کم

اگار  » :فرماود و گفات   یدحَّا قرآن را معج ه خاود قارار داد و تَ   صرم کل ارسو -3

 ،اگر قرآن مفهوم نباشاد  .دیاوریه مثل قرآن بیده آ ای ،مثل او]یک کتاب[  ،دیتوان یم

 غلط است. یتحدّ

 فهم است رقابلیند قرآن غیگو یم یجمع
 اند: ردهکبر آن استدتل  یوجوهه و ب ،فهم است قابل ریند قرآن غیگو یم یجمع

ر از حاق تعاالى   یا غ یسا کات متشابهه دارد و متشابهات قرآن را یند قرآن آیگو یم -1

ت یهادا  یه متشاابهات قارآن بارا   کا بل ؛فهم است متشابه قابل :مییگو یجواب م؛ فهمد ینم

 ؛ق خواهد شدیبعد تحق هک چنان ؛نادانان و عامه نازل شده

 یسام اول افعاال  قِ :سام اسات  دو قِ ،اند ردهکف یلکه ما را بدان تک یند اعمالیگو یم -2

ه نمااز تواضاع   کا  ات،کا مثال نمااز و روزه و ز   ؛مینک یم کرا در ه ما مصلحت آنکست ا

سم قِ ؛ان استینوایدر رفع حاجت ب یسع اتکاز شهوات و ز کمحس است و روزه امسا

م چاه  یدانا  یه ماا نما  کا ال حاج  عا مثال اف  ؛میدان یرا نم ه مصلحت آنک ]است[ یدو افعال

و  ،است ان صفا و مروه ملحوظ شدهیم یدر سع یتیاست و چه غا  هجمر یدر رم یحتمصل

 .ناد کسام اول  قِه است حق متعال بندگانش را امر ب  دهیپسند هک چنانن اتفاق دارند یمحقق

و ]= بنادگی[  اد یا ماال انق که قسام اول  کنیجهت اه ب ؛یسم ثانقِه وست امر بیکن نیهمچن

چون مصلحتش را  ؛ندکعمل ه تمال دارد عقل او را وادار باح ؛ستیاو موجود ن اطاعت در

ماال  کدتلات بار    یاطاعت و فرماانبردار  ،را نداند ه مصال  آنکاما در قسم دوم  ،افتهیدر
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ن یا ناد و در ا ک یمداناد و اطاعات ما    یچون مصلحت را نا  ؛م را داردیت تسلیاد و نهایانق

 رف است.صِ اد محس و اطاعتِیانق ،اعمال

ه کا   نباشاد  یچارا در اقاوال جاا    ،مینکم و اطاعت یه ما ندانک  شد یال جادر افع یوقت

م و متوجاه  ییننماا  کگار را در یم و بعاس د یاز آنرا بفهم یه بعضکد یبگو یالمکخداوند 

 اد و اطاعت باشد.یم و غرض انقیمقصود نشو

 فارق  .«اسش خنده آمد خلق رایاز ق» :است یبیالفارق غر ا  معیم: واقعاً قییجواب گو

فهام و   ،ت در اقوالیو غا ،عمل و اطاعت است ،ت در افعالیغا ؛ان افعال و اقوالیاست م

وراناه اطاعات   کورکده و یا نفهم شاود  یم ،عمل است ،و چون مقصود از افعال ،تدبر است

بار آن   یاثار  ،ده نشاود یتا فهم ؛عقل است ]= روشنگری[ ریتنو ،اما مقصود در اقوال ؛ردک

 ]که[ ردکتوان  یچگونه تصور م ،ه انسان نفهمدکرا  یلماتکو  ،ودش ینم ]قرار داده[ مترتب

 ؟بر آنها مترتب شود یاثر

ه اگار انساان واقاف با    » :ندیگو یه مکاست   از همه وجوه تر[ ]عجیب ن وجه اعجبیا -3

ه واقاف  ک  یاما وقت ؛ندارد یمتیگر من لت و قید ،ردکدا یقش پیدقاه معنى قرآن شد و احاطه ب

شاه  یهم ،ن اسات یمکالحاا  مکا اح ]یعنی گویندة قرآن،[ ملِّکته مُکنیاه با قطع ب ،مقصود نشده ب

 .«ر خداکذه اشتغال قلب است ب ،فیلکت ]= خالص[ بِِّو لُ ،ر خواهد بودکر و متذکمتف

ر کا و ف ،خنادد  یآن ما ه رده با مُا  است و زنِ  ار جاهالنهیبس ،لین دلیم: اییگویجواب م

 ،رکا غرض از ف ؟ر استکر و ذکچگونه ف ،شود یمنده یچ وقت فهمیه هک یالمکردن در ک

 ،قیحقاا  کدره مجهول و روشن شدن عقل است به ب یقیا تصدی یانتقال از معلوم تصور

الحمدُ لِاالَّهِ   ؟ت استدچطور سعا یفهم یو ب]است[ مال کچگونه  یسرگردان !سبحان اهلل

 علمون.ی ثرهم تکبل أ

*** 
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 نزول است اسباب ییشناسا بر یدن قرآن مبتنیفهم
 دو امر است: ،مطلب نیا ل بریو دل

احوال است در ضروریات[   ]=ات یبر معرفت مقتض (1)انیو ب یه مدار علم معانکنیا -1

الم واحاد در حااتت   کرا فهم یز ؛نده و مستمعیاز جهت نفس خطاب و گو ،حال خطاب

ر ییا تغ ه[]یعنی با توجه به سط  داناش شانوند   ب مستمعسْحَه مختلف است و ب ،مختلف

 ]یعنای  ت تاام دارد یالم مادخل که در فهم یه و مقالین حالیه و قرایو جهات خارج ،ندک یم

لماه  ک ماثالً  زمینة فکری و دانش کالمایِ شانونده دارد[؛   بستگی به پیش فهم برخی آیات،

 و ماثالً  ،ر آنیخ و غیر و توبیاز تقر ،ندک یدا میمختلف پ یلفر است و معان یک «استفهام»

اء آن را دارد و لفر دتلت بار تماام   ی  و اشید و تعجیتهد یباحه و گاهمعنى اِ یاهگ «امر»

و هار   ؛ات احوال استیمقتض ،و عمده آن ،توسط امور خارج از لفره مگر ب ،ندک یمراد نم

ه کا  یو تاا زماان   ،سات یالم موجاود ن ک در نفسِ یا نهیرد و هر قرکشود نقل  یرا نم یحال

اساباب نا ول و    پس معرفتِ ؛ن نخواهد شدکالم ممکفهم  ،دن و حاتت معلوم نباشیقرا

ن از یرد و اکل را خواهد کن مشیرفع ا ،است  ه در چه مورد وارد شدهک ،اتیل آیشأن تن 

 ؛تاب خداستکفهم  ]تأییدکننده[ داتیؤم

ل مَا جْظاهر را مُ اندازد و نصّ یال مکرا در شبهه و اش انسان ،ندانستن اسباب ن ول -2

ده از یه ابوعبک یتیو روا ،شود ید میند و اختالف در آن تولک یمد شرح و تفسیر[ ]= نیازمن

 :دیگو یم ؛ن معنى استید ایند مؤک ینقل م یمیم تیابراه

 گفات چگوناه   یرد و ما ک یم گفتن با خود[ ]= سخن ث نفسیخود حد با یعمر روز»

 کای ی  یا شاان ن  و قبلاه  یکای غمبرشاان  یه پکنینند و حال اک یاختالف م صغمبر یامّت پ

م و یاد گارفت یا م و یقرآن بر ما نازل شد و خواناد  :گفت ،ابن عبا  حضور داشت ؟است

دانناد و   یناد نما  یآ یه ما کا  یاما بعد از ما مردما  ؛ه در چه مورد نازل شده استکم یدانست

خودشاان را در فهام قارآن     یرأ ؛ات احوال چه بوده استینند مقتضک ینم کن دریهمچن

                                           
 شود. یاعجاز قرآن بدان شناخته م ،شود یده میالم عرب از آن فهمکه کنیان عالوه بر ایو ب یعلم معان( 1)
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شاتن  کمقاتلاه و  ه با  ،ه اخاتالف شاد  کا  یوقتا  ؛شاود  یدا میاختالف پدهند و  یت میمدخل

رد و از نا د خاود   کد غضب یلمه را از ابن عبا  شنکن یا یعمر وقت .پردازند یگر میدیک

ابن  ؛است    گفتهید ابن عبا  صحیرد دکعمر نظر  ؛ابن عبا  خارج شد .خارجش نمود

مطلاب   ة ]= تجدیاد[ عبا  اعااد  ابن ؛نکرار کت یآنچه را گفت :عبا  را خواست و گفت

تااب خادا شااهد    کاز  ،ن مطلاب یو بر ا ،ردکد و عجب یالم ابن عبا  را فهمکعمر  ؛ردک

 ار است:یبس

 نها:یا ریر و غکمتعدد دارد از خشوع و عدم التفات و ذ یه معانکلفر قنوت است  -1

َٰنِتِيَ ﴿ :دیفرما یمخداوند  َِق  واَّْلِِلَّ وت کمعنى سه نجا قنوت بیر اد و ،[238:ه]البقر ﴾و ق وم 

إن هذه الصالة ال »: دیفرما یم صرم کرسول ا .گریدیک است با و حرف ن دن نمازگ اران

الم کاز  ی یچ ،ن نمازیدر ا»یعنی:  «يصح فيها يشُ من كالم اآلدمي، إنَم هي قرآن ستسبيح

ازگ اران ه نمین آیش از ن ول ایپ «.است  یچون نماز قرآن و تسب ؛ستی  نین صحایآدم

 ؛فرمود ینماز نه یرا در هنگام اداگر یدیک لم باکت ،هین آیا ،ردندک یلم مکهنگام نماز ت

 ؛ه مبتنى بر دانستن سبب ن ول استین آیپس فهم قنوت در ا

قدامه  :جارود ن د عمر آمد و گفت ؛ردکن یبحر یون را والعقدامه بن مظ ،عمر -2

 :جارود گفت ؟ستکیه یهد قضشا :عمر گفت ؛است  شراب خورده و مست شده

چگونه  :قدامه گفت .نمک یم یحد خدا را بر تو جار :قدامه گفته بعد عمر ب .رهیابوهر

دام کدر  :م است؟ عمر گفتکان من و تو حایخدا م تابِکه کنیو حال ا یزن یمرا حد م

َ﴿ :دیفرما یمخدا  :است؟ قدامه گفت تاب خدا حد از تو ساقط شدهکمورد از  ََل ۡيس  َلَع  
ِينَ ٱ ِمل واَََّْلَّ ن واَْو ع  َٰتَِٱء ام  َٰلِح  اََلصَّ َْإِذ اَم  و ا عِم  اَط  ن اٞحَفِيم  َْٱج  وا ِمل واََْتَّق  ن واَْو ع  َِٰتَٱوَّء ام  َٰلِح  َلصَّ

َ َْٱث مَّ وا ََتَّق  ن واَْث مَّ َْٱوَّء ام  وا َوَ َتَّق  ْۡۚ ن وا ۡحس 
 
أ َ ٱوَّ ََّلِلَّ ِبُّ ۡحِسنِيَ ٱُي  َ. (1)[93ة: ]المائد ﴾َلۡم 

                                           
ه کا حاال بارادران ماا     ،یا رسول اهلل :عضی از صحابه گفتندب ،ه حرمت نازل شدیه چون آک اند آورده (1)

خادا آورده و  ه ماان با  یه اکا  بر آنان»ه نازل شد: ین آیاند چون باشد؟ ا نون مردهکشراب خوردند و ا
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با رسول خدا  ؛عت مصطفى هستمیشره ن بیخدا و عامله ن بیمن از مؤمندامه داد:[ ]و ا

وَّءَامَنُواْ وَ  تَّقَواْٱ »ه یه مصداق آکهستم  یسانکپس از  ؛و احد و خندق بودم در بدر

 یه براکه مبارین آیا :ابن عبا  گفت .دییرا بگو جوابش :عمر گفت .«باشند یم سَنُواْوَّأَح

م یتحر زاش یه خدا را پکنیعذر گذشتگان ا ؛ن حجتیریسا ست و برگذشتگان عذر ا

 حق .ع نشوندیشن ن امرِیا بِکه مرتک ستا گرانید و حجت بر ،ردندکشراب مالقات 

ا﴿ :دیفرما یمتعالى  ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  اَََّلَّ َْإِنَّم  ن و ا ۡيَِّسَ ٱوَ َۡۡل ۡمرَ ٱء ام  َٱوَ َلۡم  اب  نص 

 
َٰمَ ٱوَ َۡۡل ۡزل 

 
ۡنَرِۡجٞسَم ََِۡۡل

ِلَ م  َٰنَِٱع  ۡيط  ونَ َۡجت نِب وهَ ٱف ََلشَّ ۡمَت ۡفلِح  لَّك  َ؛[90 دة:]المائ (1)﴾ل ع 
 یه قرآن را به رأکدم یرا در مسجد د یمرد :ن د ابن مسعود آمد و گفت یشخص -3

ِِتََۡرت ِقۡبَٱف َ﴿ هکه مباریرد و آک یر میخود تفس
ۡ
َت أ ا ءَ ٱي ۡوم  م  بِٖيََلسَّ اٖنَمُّ خ  ١٠ََبِد  ََۖۡلََّٱَي ۡغش  َاس 

َ ِّلٞم
 
َأ اب  ذ  َع  ا َٰذ  بَّن ا١١َه  ََۡكِشۡفَٱَرَّ نَّا اب َٱع  ذ  ۡؤِمن ونَ َۡلع  َم  ن یرا بد [12تا  10:]الدخان ﴾إِنَّا

ام کزه مبتال ب یند و همگک یق را احاطه میخال یدود ،امتیه روز قکرد ک یر میسم تفسقِ

]اگر[ و  ،دیبگو ]باید آن را[ ،داند یرا م ی یه چک یسک :ابن مسعود گفت .شوند یم

ه کن بود یا ،نازل شد و آن یه در مورد خاصکة مبارین آیا داند یخدا م ؛دینگو ،داند ینم

و  ؛ندکشان یمبتال]= گرانی[ الء غَقحط و ه ه خداوند بکرد کن یش را نفریرم قرکرسول ا

ه استخوان کشدند  یقحط و مشقت سخته ش مبتال بیغمبر مستجاب شد و قریپ یدعا

خود و  نایم ،ردک یآسمان مه نظر ب یشخص وقت ،ادیبت زیو مص یو از بدبختخورند  یم

  غمبرش دادهیه حق تعالى به پکست ا یخبر ،هکه مبارین آید و اید یم یکیآسمان دود تار

                                                                                                             
ش از یپ هکو بر زندگان  ،شان حرام نبودهیاند و برا ست از آنچه خوردهین یگناه ،ردندکسته یعمل شا

 ؛نناد کماان و اعماال صاالحه    یا ند و ثبات ورزند برنک  یاگر پره ؛ستین یگناه ،ب خوردندشرا ینه

پس ثابات و مساتقر باشاند بار تقاوى و      ، م آنیتحره اورند بیمان بینند و اک  از محرمات یپس پره

 .«اردان را دوست دارکویکو خداوند ن ؛نندکاحسان 

]=  اقاداح  یرهاا یو ت[ نناد ک یما  یآن قربان ه برک ییاه سن[]ها  بت شراب و قمار و ،گروه مؤمنان یا (1)

 د.ید رستگار شویشا ،نهاید از اینک یدور ؛طانید است و از عمل شیپل قرعه[
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دا یاورد آسمان دود ظاهر و هویه بک یروز ،غمبریپ یا منتظر باش»ه: ین آیمعنى ا .است

 کست عذاب دردناا نیا :ندیآن گو ةبعد از مشاهد ؛را ند مردمکرد و احاطه یه فراگک

ن د  ،عذابه ب یبعد از ابتال م. ویه ما گروندگانکن کاز ما عذاب را دور  ؛پروردگار ما

رد و عذاب کغمبر دعا یپ «.میآور یمان میعذاب ا ه بعد از رفعِکغمبر سوگند خوردند یپ

َماندند. یخود باق کن بر شرکیاما مشر ؛رفع شد

 باشد یاحوال عرب در آن عصر م شناختنه محتاج ب ،نفهم قرآ
ه بار حااتت   کا تزم است  ،د متدبر در قرآن اسباب ن ول را بداندیه باکو چون ثابت شد 

زباان عارب ناازل    ه چون قرآن با  ؛مطلع باشد امالًکردار و عادات آنان کعرب از گفتار و 

 ،طاالع از حااتت عارب   ه بادون ا ک ییاز آنجا .شده و قوم عرب را مخاطب ساخته است

و ما چند شااهد از قارآن    ،و شبهه خواهد افتاد کدر ش ،ل استکات مشیاز آ یفهم بعض

 :مینک یر مکنجا ذیدر ا

ن ا﴿ -1
ۡ
أ ۡخط 

 
ۡوَأ
 
أ  َ َِّسين ا إِنَن  َ اِخۡذن ا َت ؤ  بَّن اََل   [286ة: ]البقر ﴾ر 

م و یم نماود یا خطاا یا م یردکا ر اگر فراموش یعقوبت مگه پروردگارا ما را ب»ه: یمعنى آ

 .«میب گناه شدکقصد مرت یب

مسالمان   چاون ماردم تاازه    ؛نازل شد که در مورد شرین آیه اکست ا وسف منقولیاز ابو 

واقاع   کدر شار  ،نناد کد یا توح ةخواساتند اراد  یهر وقت ما  ،داشتند کشره بودند و عادت ب

رده و کا و خطاا   []= فراموشای  انیسنِ ،احوال ]= دگرگونی[ بد و تقلُّیدر شدا مثالً ؛شدند یم

 ؛خداسته ب کمورد شر،ه ین آیور در اکان مذیپس خطا و نس ؛نمودند یر خدا را ندا میغ

َف ۡوقِِهمَََۡي  اف ونَ ﴿ -2 ِن َم  م بَّه  مَۡ﴿ و [50:]النحل (1)﴾ر 
 
ََأ َِِف ن َمَّ ِمنت م

 
ا ءَِٱأ م  ََلسَّ َي ۡرِسل  ن

 
أ

اِصٗبا ۡمَح  ل ۡيك   ات.ین آیه ایشب و [17:ک]المل (2)﴾ع 

                                           
 ترسند. یم ،ستا شانیه در فوق اک ،ه از عذاب پروردگارشانکمالئ :یعنی (1)

پس زود  ؛ هی[ ریر ای ید بر شما بادتست ایمن شدید که فرو فرسا در آسمانه ک  آیا از کسی یعنی: (2)

 .ردن من چگونه بودک مید بیبدان
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ه اگرچاه معتارف با    ،ل بودندین قایدر زم یانیخدا ،جهان یر از خدایغ ،نیکچون مشر

ند که آگاه کنیا یبرا ؛فوقه ات اختصاص داد خدا را بین آیا ،هم بودند یتعال ت حقیربوب

خداوناد   یخواهاد بارا   ینما  «الساماء  یمن ف»و  «فوق»و لفر  ،ستندین خدا نیان زمیخدا

 ؛ندکاثبات جهت فوق 

نَّهَ ﴿ -3
 
أ َهَ َۥو  َر بُّ ىََٰٱو  ۡعر  ِ   [49:]النجم ﴾لش 

 «.است یشعر [ةستار] همانا او پروردگارِ» :یعنی

 یعرشِ ةعبادت ستاره  اعه را بخُ ةلیقب ،بشهکه ابوک ن بودیا یب براکوکن ین اییتع

َد.ینپرست یگرید ةستار یر از شعریرد و عرب غکدعوت 
 

*** 



 

 

 

 ه متعلقکقرآن آنچه را 
 بر دارددر  ،عت استین و شریده ب

 ن مطلب سه امر است:یل بر ایو دل

ۡمََّۡل ۡومَ ٱ﴿ عالى: تینصوص قرآن شاهد بر مدعا است قول خدا -1 َل ك  ۡلت  ۡكم 
 
أ

ِِتَ ۡمَنِۡعم  ل ۡيك  َع  ۡمت  ۡتم 
 
أ ۡمَو  َ﴿ نیو همچن،  [3:ه]المائد (1)﴾دِين ك  ل ۡيك  ۡۡل اَع  ن زَّ َٱو  َٰب  َٰٗناََۡلِكت  تِۡبي 
ءَٖ ۡ ََش  ِ

 ؛گریات دیوامثال آن از آ ، [89:]النحل (2)﴾ل ِك  

 :ت طهارتیث وارده از اهل بیاحاد -2

[« الكايف»ُرِسَي يف  َلْينِ   لالُم  - ]اإل ِلم الصِلدق[بإنناده عن أيب عبد ا   ]للك  قلا:   -َعَلْيلِه السَّ

َتاُج إَِلْيِه الِعَباُد َحتَّى ٍُ َحتَّى سَ  إِنَّ ا َ َتَباَرَك َسَتَعاََل َأْنَزَ: يِف الُقْرآِن تِْبَياَن ُكلي يَشْ » ا ِ َما َتَرَك ا ُ َشْيئًا ََيْ

 «ال َيْسَتطِيَع َعْبٌد َيُقوُ: َلْو َكاَن َهَذا ُأْنِزَ: يِف الُقْرآِن إاِل َسَقْد َأْنَزَلُه ا ُ فِيهِ 

خداوناد تعاالى قارآن را     :ه فرماود کند ک یت میاز حضرت صادق روا یافکدر »یعنی: 

ه کا ه در قرآن حق متعال آنچه را کهست و قسم بخدا  ی یان هر چیو در آن ب نازل فرمود

اش کد یتواند بگو یچ بنده نمیه هک یسمقِه ب ؛است  ردهکبشر بدان محتاج است فروگذار ن

 ؛«است  ان فرمودهیرا ب ه خداوند آنکنیمگر ا ،ن مطلب در قرآن بودیا

الُم  -َجْعَفٍر ]اإلمام الباقر[ سبإنناده َعْن ُعَمَر ْبِن َقْيٍس َعْن َأيِب  َنِمْعُتُه َيُقلوُ:  »َقاَ:   -َعَلْيِه السَّ

ُة إاِل َأْنَزَلُه يِف كَِتابِِه َسَبيَّنَُه لِ  َتاُج إَِلْيِه األُمَّ ٍُ  َرُنولِِه، َسَجَعلَل لُِكللي يَشْ إِنَّ ا َ َتَباَرَك َسَتَعاََل ََلْ َيَدْع َشْيئًا ََيْ

دَّ َحّداً َحّدًا َسَجَعَل عَ  ى َذلَِك اْْلَ  «َلْيِه َدلِياًل َيُد:ُّ َعَلْيِه َسَجَعَل َعىَل َمْن َتَعدَّ

                                           
 .ردم نعمت خود را بر شماکن شما را و تمام یشما د یردم براکامل کامروز  یعنی (1)

 .هست ی یان هر چیم و در او بیقرآن را بر تو فرستاد (2)
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باشاد   یآن محتاج ما ه آنچه امت ب :ه فرمودکاست   ت شدهیاز حضرت باقر روا»یعنی: 

قارار داده و   یش حدیبرا ی یو هر چ ،ر فرمودهکغمبرش ذیپ یرده و براکان یتابش بکدر 

مقارر   ی  حاد یا ناد ن کن حد تجااوز  یه از اک یسک یو برا ،ن فرمودهیاو مع دال بر یلیدل

 ؛«است  نموده

ٍُ إاِل َسفِيلِه كَِتلاٌ  َأْس  َنِمْعُتُه َيُقوُ: َما ِملْن يَشْ »َقاَ:   سبإنناده َعْن َعْن ََحَّاٍد َعْن َأيِب َعْبِد ا ِ 

 «ُننَّةٌ 

غمبار  یا سنت پیخدا  تابکه کنیر اکست مین ی یچ چیه :حضرت صادق فرمود»یعنی: 

 ؛«است ]= یادآور[ آنرا متعرض

اُرسِد َقاَ: َقاَ: َأُبو َجْعَفٍر  ْثُتُكْم بِ لَيْ »  سبإنناده َعْن َأيِب اْْلَ  َفاْنَألُوِِّن ِمْن كَِتاِ  ا ِ ُثمَّ  إَِذا َحدَّ
ٍُ

َؤاِ:. َفِقيَل َلُه  َيا اْبَن  َقاَ: يِف َبْعِض َحِديثِِه إِنَّ َرُنوَ: ا ِ ََنَى َعِن اْلِقيِل َساْلَقا:ِ  َسَفَساِد املَْاِ: َسَكْثَرِة السُّ

َ﴿ َرُنوِ: ا ِ! َأْيَن َهَذا ِمْن كَِتاِ  ا ِ؟ َقاَ:  إِنَّ ا َ َعزَّ َسَجلَّ َيُقوُ:  ۡمَإَِلَّ َٰه  ى ۡو  ِنََّنَّ ثرِٖيَم  َِِفَك  رۡي  َخ  َلَّ
َإِۡصَ ۡو

 
َأ وفن ۡعر  َم  ۡو

 
َأ ق ةن د  َبِص  ر  م 

 
َأ ۡن َم  َِٰۢحَب ۡي  َ﴿ َسَقاَ:  (1)﴾ۡلَّاِسَٱل  َل  ََْو  ا ءَ ٱت ۡؤت وا ه  ف  ََلسُّ م  َٰل ك  ۡمو 

 
أ

ََلَِِّتَٱ ع ل  َ ٱج  َٰٗماَّلِلَّ ۡمَقِي  َت سَۡ﴿ َسَقاَ:  (2)﴾ل ك  ََل  مََۡ  َئ  ۡؤك  ۡمَت س  َل ك  ۡشي ا ء َإِنَت ۡبد 
 
ۡنَأ  «(3)﴾ل واَْع 

د چه ینکاز من سئوال  ،ی یچه شما را خبر دادم ب یوقت :دیفرما یمحضرت باقر »یعنی: 

ل و قاال  یرم از قکه رسول اک :از سخنانش فرمود یو در بعض ؟یتاب خدا دارکاز  کیمدر

تااب خادا   کل شما از یدل ،غمبریپسر پ یا :گفته شد .فرمود یاد نهیو فساد مال و سئوال ز

ردن کا د نل بر فاسیلدو  ر،خی آال «ریت خ»ه یآ ،ل و قالیاز ق یل بر نهیدل :فرمود ؟ستیچ

                                           
ار کا ا یا دقه له[ باه صا  ین وسا یه ]باد کا سى کمگر  ،ستیرى نیشان خیهاى ا ییارى از رازگویدر بس (1)

 .ان مردم فرمان دهدیا سازشى میده یپسند

 .دیهان مدهیبه سف ،له قوام ]زندگى[ شما قرار دادهیه خداوند آن را وسکو اموال خود را  (2)

 کشما را انادوهنا  ،ار گرددکه اگر براى شما آشکد یى مپرسی هایاز چ ،دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  (3)

   .ندک مى
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 ر؛خی آال «ت تسئلوا»از سئوال  یل بر نهیو دل ر،خی آال «وت تؤتوا»اموال 

قارآن  ه محتااج با   یا در مسائله  یمچ عاالِ یه هکنیتجربه شاهد بر مدعا است و آن ا -3

ا  را معتبار  یا عت قیه در شار کا  یسانکابد و ی یرا در قرآن م ه اصل آنکشود مگر آن ینم

تااب خادا   کرا از  مانناد و اصال آن   یچ مسئله نمیدر ه ا هیظاهر ه ویمانند اماما دانند   ینم

تااب  کدر  یه اصلکنیمگر ا ،ستیاز ابواب فقه ن یباب» :دیگو یم یابن ح م ظاهر .ابندی یم

 .«ا سنت رسول داردیخدا 

ن یا ده ان آنچه متعلق با یمراد ب ،  استیان همه چیه در قرآن بکن مسئله یق در ایو تحق

ه با  ؛یو عقال عملا   یعقال نظار   :چون انسان را دو عقل اسات  ؛شدبا یعت است میو شر

 ةو قاو  ]اسات[  ید انسانیمبدأ آراء و عقا ،عالمه ةقو .عامله ةو قو ة عالمهقو ،گریعبارت د

و  یدیا  اد را عقایا ه آدمکا است   ن دو قوهیواسطه اه و ب ،عامله مبدأ اعمال و افعال اوست

آراء و عمل انساان   .ندک یده و عمل زندگانیعق یتواند ب ینم یچ فردیباشد و ه یم یاعمال

ا یدن یشق ،رساند و اگر باطل و زشت باشد یبرى مکسعادت ه او را ب ،با باشدیاگر حق و ز

 گرداند. یو آخرتش م

 کل اعمال و افعال بر دل پاید و تعدی  عقایتصح یه براک یاست آسمان یتابکقرآن 

د باطله و موهومات و خرافات یه عقاکاست  نیو غرض از قرآن ا ،دهیرم نازل گردکرسول ا

ن یگ یرا جا ]= استوار[ متقن ی  و آراید صحیعقا ،آن یجاه ب ،ردهکرا از دماغ بشر خارج 

ه ند و بک یم یبد را نه یردارهاک ،اصالح عمل دارده امل بکت ین عنایو همچن ؛دیفرما

ل است بر اصالح علم و پس تمام قرآن مشتم .دیفرما یم  و عدل و انصاف امر یردار صحک

ِينَ ٱ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛عمل َََّلَّ ول َٱي تَّبِع ون  ََّٱَۡلَِّبََّٱَلرَّس  م ِ
 
ِيٱَۡۡل ون هَ ََّلَّ ِد  ۡمََۥَي  ه  ۡكت وًباَِعند  م 

َ َٰةَِٱِِف ى َِّنيلَِٱوَ ََلَّۡور  ََِۡۡلِ َب م ر ه  م 
ۡ
وِفَٱي أ ۡعر  ََلۡم  ِن َع  ۡم َٰه  ى ي ۡنه  رَِٱو 

نك  ََلۡم  م  َل ه  ي ِحلُّ َٰتَِلطََّٱو  ََي ِب  ِم  ر  ي ح  و 
َ ل ۡيِهم  ئِث َٱع  َٰٓ ۡمَوَ َۡۡل ب  ۡمَإِۡۡص ه  ۡنه  َع  ع  ي ض  َٰل َٱو  ۡغل 

 
َف ََلَِِّتَٱَۡۡل ل ۡيِهۡمۚۡ ن ۡتَع  ِينَ ٱَك  ن واَْبِهَََِّلَّ وه ََۦء ام  ر  زَّ و ع 

وَ  وهَ  ن َص   َْٱو  وا ِيَ ٱَۡلُّورَ ٱَتَّب ع  هَ ََّلَّ ع  َم  نزِل 
 
َََۥ أ م  َه  َٰٓئِك  ْول 

 
ونَ ٱأ ۡفلِح  َ[157:األعراف] ﴾لۡم 

اسات   یاما  یغمبار یه پکا را  یا نند فرستادهک یم یرویصدق پ یه از روکه ک یآنان»: یعنی
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 ؛لیا و انج تاند اسم او را نوشاته در تاور  یای یه مک یغمبریآن پ [سنده و ناخوانندهینانو یعنی]

 عوماات شاان مط یبرا ،دیفرما یم یر نهکند و از منک یمعروف امر مه شان را بیا ،یغمبر امین پیا

گاران   و باار  ،دیا فرما یما د را حرام یپل یها گرداند و خورش ی ه را حالل مکیپا ]= غذاهای[

موهوماات و خرافاات و    یرهاا یو زنج ،ناد ک یم مکدارد و  یف سخت را از دوشتان برمیالکت

ردند کم یدند و تعظیغمبر گروین پیاه ه بک یسانک آن ؛دارد یر خدا را از گردنشان برمیغ یبندگ

 .«آن گروه رستگارانند ،ردندکروى یپ [قرآن]م یه با او فرستادکرا  یش نمودند و نورا یرایو 

فته شود قرآن در آن کپس اگر  ؛است عتین و شریقرآن جامع مسائل د :المکخالصة 

م و یتاب تعلکقرآن  ؛عت استین و شریده ه متعلق بچمراد آن ،باشد یم ی یان هر چیب

ِل َ﴿ :روح است امراض یقرآن شفا ؛ت استیترب ن زن   ََو  ۡرء انَِٱِمن  ر َۡح ةََٞۡلق  ا ءَٞو  َِشف  و  اَه   .(1)﴾م 
ت نفس بشر و یترب یقرآن برا .باشد یع قانون مین و تشریان دیب ]= پیامبران[ لسُفه رُیوظ

 یه عقل قوک یهنگام .ستیخ نیو تار یاضیو ر یعیتاب طبک ؛ت عقل انسان نازل شدیتقو

ع یعلوم و صنا ،اجاتشیبنابر احت ،اخالق فاضله شده ب ]= خوگرفته[ قلَّخَتَد و نفس مُیگرد

ن یهمه اشاره ب ،ستا ی یان هر چیقرآن در آن ب :دیفرما یمه کنیا .ندک یل میگر را تحصید

ان یا جبر و مقابله بی ،دیاء را بگویه خواص اشکست ین نیا ،ی یمراد از هر چ .معنى است

 ؛دیم فرمایل و برق را تعلیا ساختن توپ و اتومبی و ،اموزدیب یشناس روبیکا می ،ندک

قرآن انسان  .ستا رتبة قرآن ست و مقامش دونِیفة رسل نیوظ ،سم علومن قِیق در ایتحق

د یرش یوقت ؛برساند یقیشد حقرُه ه مردم را بکن است یغرض از قرآن ا .ندک یدرست م

 :دیفرما یمخداوند  ؛ستده ایپسند ،اموزندیب یو هر علم ، یصح ،نندک یارکهر  ،شدند

وَ ﴿ ِيٱَه  َِِفَََّلَّ َٱب ع ث  ِ ِي  م 
 
َٰتِهََِنَ ََۧۡۡل َء اي  ل ۡيِهۡم َْع  ۡتل وا َي  ۡم ِۡنه  وَٗلَم  ََۦر س  م  ه  ل ِم  ي ع  َو  ِيِهۡم ك  ي ز  َٱو  َٰب  َۡلِكت 

ةَ ٱوَ  بِيََٖۡۡلِۡكم  َٰٖلَمُّ ل  َل ِِفَض  ۡبل  ن واَِْمنَق  َ[2:]الجمعه ﴾ِإَونََك 
نخوانده  شان در یمثل ا یرسولسوادان[  ]= بین ییان امیمه در ک ییاوست خدا»یعنی: 

                                           
 .[82م ]اإلسراء:ینک نازل مى ،درمان و رحمت است ةیآنچه را براى مؤمنان ماو ما از قرآن  (1)
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مات  کتاب و حکند و ک یه مکیرا ت  ند و آنانکشان تالوت یات خدا را برایتا آ ،ختیبرانگ

 .«بودند یارکآش یش از بعثت در گمراهیآنان پ ،قیتحقه و ب ،آموزد یم

اگار بقاراب    :،ددتا مطلب خوب روشن گار  یا مثل ساده یکان یم به بینجا محتاجیدر ا

آنچاه   ،ه ماراد کواض  است  ،ردمکان ی  را بیهمه چ (1)نمیتاب قرابادکدر  :دیابوالطب بگو

ا فقاه و  یا  یفان تجاار   ،تااب بقاراب  کشما اگار از   .باشد یطب و عالج است مه متعلق ب

 ده ویالم بقراب را نفهمکه کاشف است کن یا ،دیرا بخواه]= آیین حکومت[ ن دُاست مُیس

 عالج است گفته.ه بقراب فقط آنچه متعلق ب .دیا ب را ندانستهتاکمقصد 

ه آنچاه متعلاق با    ید بفهمیبا ،ستا تابکن ی  در ایهمه چ :دیگو یه مکن قرآن یهمچن

ا یا  یشناسا  روبیکا نون اگار از قارآن م  کا ؛ان فرمودهی  علم و عمل است بصلِت و مُیهدا

 .یا افتاه یفه رسال را در ن یوظ ؛یا هغلط رفت ،یر آن بخواهیو غ یخیا فن تاری یشناس ستاره

اهاا ساخن   یهاا و در  اهیا هاا و گ  وهکا قرآن از خلقت ستارگان و آفتاب و ماه و  یگاه ،یبل

اثباات صاانع    ،قیا ن طریا اه رد و با یا گ یت مینها را شاهد بر ربوبیه اک ید بدانیبا .راند یم

ه کا نیناه ا  ؛ناد گردا یخالق جهاان ما  ه بشر را متوجه ب ،ون و خلقتکنظر در ه و ب ،ندک یم

دعاوت   ،ت بالاذات یا غا .باشاد  یشناسا  اهیا و گ یشناس ا انسانی یعیبخ طیان تاریمرادش ب

دن یو دم ]= پلیدی گناهان[ یعاصرجا  مَردن نفو  از اَک کجهان و پا یخداه ق بیخال

 ]= پَسات[  لاه یردن انسان از مرخ جهل و اخالق رذکالبد بشر و زنده ک ت دریروح انسان

 :دیفرما یمخداوند  ؛است

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ ن وا َْٱء ام  مََۡۡست ِجيب وا ۡيِيك  اَُي  ۡمَلِم  ك  وِلَإِذ اَد ٗع  لِلرَّس  َِو  ن ینچهم و (2)﴾ّلِِلَّ

                                           
کاه   ،«این دوا برای که مفید است» :یعنی [؛باشد یم «که را باید این؟»]یا « کرابایدین»ب معرِّ ،رابادینقَ (1)

کاه باه    اسات  یعلما ]منظاور از ایان اصاطالح،     است  بتراپوتیک شده ]به[ مبدل ،فرنگی]در زبان[ 

 .[پردازد یم ییدارو اهانیو گ هیناخت خواص ادوش

ات یا ه باه شاما ح  کا  ى فرا خواندند یامبر شما را به چیچون خدا و پ ،دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  (2)

 .[24]األنفال: دینکآنان را اجابت  ،بخشد مى
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نَۡ﴿ :دیفرما یم َف ل ن ۡحيِي نَّهَ َم  ۡؤِمٞن َم  و  َو ه  َٰ نَث 
 
َأ ۡو
 
َأ رن
َذ ك  ِن َم  َٰلِٗحا َص  ِمل  ََۖۥع  ي ِب ٗة َط  ٗة ي وَٰ ح 

ۡل  ۡجزِي نَّهَ  ل ونَ و  ۡعم  ن واَْي  اََك  ِنَم  ۡحس 
 
مَبِأ ۡجر ه 

 
 . (1)﴾ۡمَأ

 سنت استه محتاج بو]بوده[  یلکعت در قرآن یام شرکاح
ن ید ایاست و با یلکتاب خدا کام وارده در کشتر احیه بکند کیاستقراء معتبر ثابت م

باشد ات آن یلکند و شارح کان یتاب خدا را بکو آنچه مجمالت  ،باشد ینیات را مبیلک

َ ﴿ :دیفرما یمخداوند  ،دیشود و قرآن را فهمینم یهمانا سنِّت است و بدون سنت نب ۡۡل ا نز 
 
َ أ

َ ۡك  ِۡكرَ ٱإِّل  ِۡهمَََّۡل  َإِّل  ِل  َن ز  ا َم  َلِلنَّاِس  ِ ن اختصار یت قرآن با ایوجامع (2)[44:]النحل ﴾َِل ب ي 

ن هم یعت و دیشرات را در بر دارد و بتمام شدن قرآن یلکه قرآن کن است یبجهت هم

مََّۡۡل ۡومَ ٱ﴿ امل شد:ک ۡمَدِين ك  َل ك  ۡلت  ۡكم 
 
 .(3)﴾أ

 ماثالً  ؛شاود  یدا ما یا واض  و هو ،قرآن کیوچکبا توجه  ،تسنه د بیاج شدین احتیو ا

ان یا ام آن در قارآن ب کا نهاا و اح یر ایو نظا اتکات نماز و روزه و زیه تمام ج ئکد ینیب یم

ات و یا اح و عقود و قصاص و دکمثل ن ،اساتیات و سین است فروع عادیو همچن ؛نشده

و بادون   ،ناد کان یا ات را بید سنت ج ئیه باکم است ن مسلِّیپس بنابرا ؛نهایر ایحدود و غ

 است. ]= محال[ عنِمتَتاب خدا مُکعمل به  ،غمبریسنت پ

 :دیفرما یمخداوند  هک چنان ؛داستیتاب خدا واض  و هوکت سنت از یل بر حجیدلو 

﴿ََٰ َء ات ى ا  َو م  م  ول َٱك  وه ََلرَّس  ذ  ه سنت ک ،پس استنباب از قرآن بدون نظر در شرح ؛(4)﴾ف خ 

                                           
قاى[  یات ]حقیاى، ح  هکیاو را با زندگى پا قطعاً ،ند و مؤمن باشدکسته یار شاکا زن یس از مرد کهر  (1)

 .[97:]النحل م دادیپاداش خواه دادند، یو مسلِّماً به آنان بهتر از آنچه انجام م ،میبخش

 شان فرستاده شدهیا یسوه ه بکه را چمردم آن یبرا ینکان یه بکنیتو قرآن را تا ا یسوه م بیو فرستاد (2)

 است.  

 .[3]المائدة: کردم  امروز دین شما را برایتان کامل (3)

 .[7]الحشر:د یریآن را بگ ،و آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد (4)
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رم کرسول ا .ردکسنت ه د در فهم قرآن مراجعه بیناچار با ؛ستی  نیجا ،باشد یم

ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا كَِتاَ  ا ِ َسُننَّتي. أس سَ » :دیفرما یم ِِت إِِّني َتَرْكُت فِيُكْم َما إِْن ََتَسَّ من » :یعنی «ِعْْتَ

 .«خودم را [ا عترتی]تاب خدا و سنت کس قرار دادم یا نفین ی  سنگیان دو چیدر م

 ،ند و در واقعک یان سنت را میچوت عترت ب ؛ت استیالب ائمه از اهل ،و مراد از عترت

مراد  ،باشد یمحمد م ه علم قرآن ن د آلکاست  شده[ ]= نقل و آنچه مأثور ،ن سنت استیع

 .ت استیغمبر ن د اهل بیان سنت پیه بکاست  نیا

سنت ه محتاج ب امکعت و احیه ما در شرکن است یاست و آن ا ینجا مطلبیدر ا

د و نبوت و یجهان و توح ]= آفریننده[ مثل اثبات صانع ،یاما در مسائل اعتقاد ؛میهست

ن یو براهان فرموده یات را بیاست و حتى ج ئ  متعرض آن شده امالًکچون قرآن  ،معاد

و  ،میت ندارسنه وجه ب چیه نجا بهیدر ا یاجیاحت ،بر آن اقامه نموده ]= آشکار[ ساطعه

 ،سنت فهم آن ممتنع استه است و بدون مراجعه ب یلکه مباحث قرآن کچون معلوم شد 

نداشته و  یبیب اسالم است و در آخرت نصیه غرضشان تخرک یپس بطالن قول مردم

هست و ما  ی یان هر چیدر قرآن ب» :ندیگو یه مکواض  شد  ،نندیخارج از جماعت مسلم

ت در فهم یخود را مدخل یهوا ،ردهک کیالت خنیم و قرآن را تأویستیسنت نه محتاج ب

دَۡ﴿ است یر نبیا تقریردار و گفتار و اقرار ک ،و مراد از سنت ؛دهند یتاب خدا مک ََلَّق  ن  َك 
وِلَ ۡمَِِفَر س  َِٱل ك  نَ َّلِلَّ س  ح  ۡسو ةَ 

 
  .(1)﴾ةَٞأ

ه کست ا آن ،«ریتقر»مراد از  ؛واض  است گویند،[ می« اقرار»]که به آن  ینب فعل و قولِ

از  ،یرم با علم و قدرت بر نهکا یصادر شود و نب یسکاز  یا قولی یغمبر فعلیدر محضر پ

لٍد َسآلِلِه َسَصلىلَّ ا َُّ َعلىَل َنلييِدَنا ُ َ  .  اسات یآن فعل و قول جاا ]پس[  ؛دیآن ممانعت نفرما مَّ

 .الطَّاِهِرينَ 

                                           
 [.21]األح اب:وست یکبراى شما در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقى ن قطعاً (1)



 

 

 

 است یبطن و یقرآن را ظهر

ن موضاوع نقال   یا هام در ا  یثیاست و احاد یاند قرآن را باطن و ظاهر ردهکگمان  یبعض

َما أنز: ا ُ آَيًة إاِل »ه فرمود: کست ا ل از رسول خدا منقولرسَث مُیدر حد هک چنان ؛اند ردهک

ا َظْهٌر َسَبْطنٌ  «َسَْلَ
(1)

إن للقرآن ظهرًا س بطنًا س لبطنه بطن إَل نلبعة »ه: کگر یت دیروا نیوهمچن ،

«أبطن
(2)

 اند. ند و تا هفتاد بطن هم گفتهک یقرآن بطن ثابت م یث براین دو حدیه اک ،

حاق تعاالى از فرساتادن     مقصادِ  فهامِ  ،و مراد از باطن ،یمفهوم عرب ،اگر مراد از ظاهر

دن یدست آوردن و مقصد از خطاب را فهمه برا لم کمراد مت ،تر ان واض یبه ب ،ستا تابک

 ست.]= استواری[ ا تقانت اِیده و در غاین معنى پسندیا ،باشد

غمبار  یه اصاحاب پ کا  ید بر معناا و مقصاد  یست زایی امعنا ،و اگر مراد از باطن قرآن

و ماا در   ،ل و برهاان یدله ست محتاج با یین دعوایا ،ردندکن تدبر در آن یدند و تابعیفهم

]=  نیئقاارِ  نظارِ ه با  ،ستا خدا و رسول در آن یه رضاک یطوره ق مطلب را بیا تحقنجیا

 م:یرسان یم خوانندگان[

ث یا ن احادیا ا ،ا هفتاد بطن داردیه قرآن هفت کن باب وارد شده یه در اک یثیاحاد -1

 ؛مین باب نداری  در ایث صحیچ وجه حدیهه مرسل است و ب

تاب  کر و یه در تفاسا کا اسات    هیا ت فرقة باطنو از مجعوت یلیعاث اسمین احادیا -2

اند  هیماى باطنلسندگانش از عیه نوک «وان الصفاءخْاِ»تاب کدر  هک چنان ؛ر شدهکه ذیلیعااسم

و  ،الفاظ اسات  یمعان ،ه آنکدارد  یل ظاهریتن  یتب آسمانکه کاست ]= نوشته[  مسطور

 ،عین شارا ین واضاع یمچنا و ه ،باشاد  یمعقوله م یه آن معانکاست  یمخف یالتیتأو یدارا

                                           
 ای را نازل نفرموده، مگر برای آن آیه، ظاهر و باطنی است. خداوند آیه (1)

 ن نی  باطنی ]دیگر[ است تا هفت بطن و درون.همانا برای قرآن ظاهر و باطنی است، و برای باطن آ (2)
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 «ی یا خطاط مقر »و در ؛ یو خفا  یباطن یدارند و اسرار ]= آشکار[ یلظاهر و جَ یامکاح

 ،دیرتبه پنجم رسه ه مدعو بک یوقت» :دیگو یه میلیگانه اسماع هدر دعوت ششم از دعوات نُ

و حاج و   اتکا و روزه و زع اساالم از نمااز   یشارا  یر معاان یند در تفسا ک یشروع م یداع

ه زماان  کا  یو هنگاام  ،ه مخالف ظااهر اسات  ک یاموره از واجبات ب ،نهایر ایو غطهارت 

ل رما  اسات و   یبعت بار سَا  یام شار کا ه وضع احکد و مدعو معتقد شد یشکدعوت طول 

 ،ر از معناى ظااهر شاخص   یدارد غ ییع معنایه شراکنیاست عام در آن مالحظه شده و ایس

 .«ندک یثاغور  میلمات افالطون و ارسطو و فکه او را دعوت ب یداع

تار از هار فرقاة     ه پسات یا مرتبة فرقة باطن»د: یگو یم «هیمفاض  الباطن»تاب کدر  یغ ال

ن را یو د ،ندکخود مذهب نقس ه ه مذهب را بکست ین یا چ فرقهیچون ه ؛است یگمراه

ر ییا خاود تغ  یاصال  ین را از معناا یه الفاظ دکه یباطن ةج  فرق ،ن باطل گرداندینفس ده ب

ناان ابطاال نظار و    یه مذهب اکد دانست یو با؛ لمات رم  استکن یند ایگو یمدهند و  یم

 .«استدتل است

ردن کا ه چون از منصرف یه باطنکن است یالم مختصر اک»د: یگو یتاب مک  در آن یو ن

 کتمسا  ،ع اسات یه روحش ابطال شراک ییها لیتأوه ب ،مردم از قرآن و سنت عاج  شدند

 .«ردندکه خود معنى دلخواه تاب خدا را بکجسته و 

 ؛ردناد کهاود اتخااذ   یاز فرقاه   ،ظهر و بطن اسات  یه قرآن داراک ،ن اعتقاد رایه ایباطن

 یه شخصا کا وذغاان  یه منسوبند باه  یوذغانی» :دیگو یدر ملل و نحل م یشهرستان هک چنان

و  یلا یو تن  یو ظااهر  یگفت تورات باطن یم ؛هودایبود از شهر همدان و اسمش  یهودی

  ین یاشکالت یو تأو ،هود نمودیع یالتش در تورات مخالفت با جمیتأوه و ب ،ددار یلیتأو

ه رده با کا ل یا ه تأویق باطنیقرآن را بر طر یتمام ،است «نیالد یر محیتفس»ه ه معروف بک

 بر ندارند.خغمبر و سلف صال  از آن یاز اصحاب پ یکچ یه هک ییمعناها

از متصاوفه   یرده و بعضا کا اباداع  ه یه باطنک کیالت خنیتأو ،و اگر درست دقت شود

آن ه ده معتقاد با  یا ا نفهمیا ده یا ه فهمیه امامیاز اخبار ینموده و جماعت]= پیروی[ تابعت مُ
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اساالم را   ،جاه یهاا شاد و در نت   یش مهاد یدایاسالم زد و سبب په ب یلطمه ب رگ ،اند شده

 نده نمود.کرد و مسلمانان را پراکف یضع

خالف عقل و منطق  ،ردندکه یه باطنکست ا یانیب ،ناگر مراد از باط :هکنیالم اکجه ینت

خود ، ستا مقصد و مراد قرآن ،و اگر مراد از باطن ،فر و ضاللت استکقت یو حق

 باشد. یده می  و پسندیصح ییمعنا

 ستا فهم مراد و مقصد قرآن ،از باطن و مراد ،یمفهوم عرب ،مراد از ظاهر
داخل در ظاهر  ،باشد یبر آن م یم قرآن مبتنه فهکان یو ب یاز مسائل معان یعرب یهر معنا

مانند  ؛شود یتاب خدا واض  مکاز  هایی[ ]= مثال یا همثلَر اَکذه ب ،ن مطلبیست و اا قرآن

هَ ﴿ :تعالى یق در قول خدایق و ضایان ضَیفرق م ۡدر  ۡع ۡلَص  ر ٗجاَۥَي  ي ًِقاَح   ، و:[125:]األنعام ﴾ض 

َبِهَِ﴿ ُۢ ا ئِق  ۡدر كَ َۦو ض  وت و دوام ثباست و دتلت بر   ق صفت مشبههیه ضَک، [12:]هود ﴾ص 

 .یست عارضا یو دتلت بر تجدد و حدو  دارد و امر]است[ ق اسم فاعل یو ضا ،ندک یم
ا﴿ انیو فرق م ه  يُّ

 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  ن وََّلَّ ا﴿ واست  یه مدنک ﴾اء ام  ه  يُّ

 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ وا ر  ف   کیه مک ﴾ك 

ا﴿ و ؛باشد یم ه  يُّ
 
أ َٰٓ َۡلََّٱَي  َٰب ِنَ ﴿ و ﴾اس  نا   ]همة[ هافِّکه هر دو مخاطب ک ﴾ء اد مَ َي 

َٰمَٞ﴿ درسالم ان رفع یو فرق م ؛باشند یم ل  َس  َٰٗما﴿ آن در، و نصب [69:]هود ﴾ق ال  ل   ﴾ق ال واَْس 
ب لسان یه قرآن بر ترتک یو هنگام ؛ان مسلم استیب یعلماه ن د کنها یو امثال ا ،[69:]هود

 شود. ی  دانسته میاهر قرآن نمسلماً ظ ،عرب مفهوم شد

ف اخالق فاضله و متِّصَه ق بآداب و متخلَّه ه از قرآن شخص را مؤدّب بک ییو هر معنا

 ؛سات ا بااطن قارآن   ]معنا[، آن ،دت خالق جهان گردانَیربوبه و اعتراف ب یصفات بندگه ب

سات و  ا ق جهاان یا ردن خالکه جت و متویدن روح انسانیدم ،چون مقصد و مقصود قرآن

 چند: ها[ ]= مثال یا مثلهر اَکذه شود ب ی  مضمطلب وا نیا

ََمَّن﴿ ه نازل شدهین آیه اک یهنگام ِيٱذ ا َََّلَّ ۡقرِض  َ ٱي  هَ َّلِلَّ َٰعِف  ي ض  َف  ٗنا س  َح  َ َۥق ۡرًضا ََۥ ّل 
ثرِي ةَٗ اٗفاَك  ۡضع 

 
 یعنی]را  یت وام دهد خدایخلوص نه ه بک ست آنکی» :یعنی، [245:ه]البقر ﴾أ
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ند و کل یدر وام دادن تعج یعنی]و یکن یوام دادن [ه وام خواهندکاو را  ةبندگان درماند

ر آن قرض را یاده سازد خیاده بر زیعالى مضاعف گرداند و ز تیپس خدا [منت ننهد

 .«او یبرا

باطن و  ؛«خواهد یاز است و از ما قرض مین یم و بیرکخداوند » :ابوالدحداح گفت

َ﴿ :گفت یهودیاما شخص  ؛دیه را فهمیمقصد آ َإِنَّ ْ َ ٱق ال و ا ۡغنِي ا ءَ َّلِلَّ
 
َأ ۡن  َن  َو   ]آل ﴾ف قرِيٞ

 کباطن قرآن را در ،پس ابوالدحداح ؛«میازین یر است و ما بیخداوند فق» :یعنی [181:عمران

از را بر ین یخداوند ب رده و استقراضِکاز ظاهر قرآن تجاوز ن یهودیرد و شخص ک

 نوا حمل نمود.یب ةبند استقراضِ

فرموده  یه از آن نهک یاتیرده و منهکه شارع بدان امر ک  یباشد عبادات یل مین قبیاو از 

 ؛آورند یجاه ش را بیها ر نعمتکنها را طلب نمود تا شیا یخداوند متعال تمام .است

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان م  َل ك  ل  ع  ۡمعَ ٱو ج  َٰرَ ٱوَ َلسَّ بۡص 
 
ۡفَٱوَ َۡۡل

 
ة ََ َِۡۡل ونَ َد  ر  ۡمَت ۡشك  لَّك   [78:]النحل ﴾ل ع 

ه یو در آ ،«دینکر کد شما شیها را شا ها و دل شما گوش و چشم یقرار داد برا» :یعنی

ونَ ﴿ :دیفرما یمگر ید ر  َت ۡشك  ا مان و فروعش یپس ا ،فر استکر ضد کو ش، (1)﴾ق لِيًٗلَمَّ

مراد  ،ن شخصیپس ا ،ف وارد شدیلکبار ت ریر زکقصد شه لف بکه مک یوقت ،ر استکش

ر نعمت رب و خشوع در مقابل کش ،لبّ نماز و باطن عبادات]که[ ده یفهما[ ]راز خطاب 

از مقصد قرآن و  ،از خشوع و خضوع باشد یه خالک یپس هر عبادت ؛ستا خالق جهان

 باطن آن دور است.

اصاالح   :اوتً ،و انفاق مال هوکع زیو مقصد شارع از تشر اتکات زین باطن آیو همچن

بخل  ةلیند و رذکجاد یشخص ا ه سخاوت را در نفس آنکلمالدار است تا م نفس شخصِ

]=  اعانات  ان وتحال فقرا و تنگدسا  ]= آسایش دادن[ هیرفتَ :اًیو ثان ؛دیرا از او خارج فرما

ه ه محتااج با  کا دارد  یگار ید دیا و فوا ؛سات ا ه پر از نفع دو جهانک ،چارگانیبه ب کمک[

                                           
 .[10]األعراف:! دینک م سپاسگ ارى مىکچه  (1)
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 م.یستیرش نکذ

ا فرزنادش  یا زن ه با  ،ش از گذشتن ساال یا پند و مال خود رکله ینون اگر شخص حکا

ن عمل خالف یمسلِّماً ا ،دن نرسانَیمستحقه ند و آن را بکفرار  اتکه از زکآن یببخشد برا

زناش ساخت گرفتاه او را در     بار  ،ه ارادة طالق داردک یسکا ی؛ ستا باطن و مقصد قرآن

 ،دیا مات خاود صارف نظار ن   یا چاره از مهر و حقاوق زوج یتحت شدت قرار دهد تا زن ب

 ن است.یدالمرسلین و مقصد سین عمل خالف دیلماً امس

نناد و  ک یا و گارفتن ماال ماردم ما    با ه در خاوردن ر کا  ییها لهیل است حین قبیو از ا

ه ع با ین امر شان ی. بدبختانه اربا حالل خواهد شد ،لین وسایاه ه بکن است یتصورشان چن

 ع است.یشا ین صورتیبدتره ان مقد  نماها بین در میمقصد قرآن و باطن د خالف

 یبن اب ین علیرالمؤمنیام ،دهین را نفهمیتاب و مقصد دکباطن  ،ن خوارجیو همچن

ه کو حال آن ؛«ردکم کین خدا تحیخلق را در د یعل» :ردند و گفتندکر یفکطالب را ت

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  ََِۡۡل ۡكمَ ٱإِِن َّلِِلَّ ن یخود را از امارت مؤمن ی  گفتند علیو ن ؛(1)﴾إَِلَّ

رده و کتاب خدا کاگر خوارج تدبر در  .ن استیافرکن هنگام امام یپس در ا ؛ردکمع ول 

خداوند  هک چنان ؛نمودند ی  مین تجویم خلق را در دکیتح ،دندیفهم یمقصد قرآن را م

َبِهَِ﴿ :دیفرما یم م  ۡك  مََۡۦُي  ِنك  َم  ۡدٖل َع  ا َْٱف َ﴿ نیو همچن، (2)﴾ذ و  ث وا ۡهلِهََِۡبع 
 
َأ ِۡن َم  ٗما ك  َۦح 

ا َ ۡهلِه 
 
َأ ِۡن َم  ٗما ك  َ﴿ هکدند یفهم یو م، (3)﴾و ح  ََِۡۡل ۡكمَ ٱإِِن َّلِِلَّ ست و یم نکیمخالف تح ﴾إَِلَّ

 یبدبخته ند و خود و عالم اسالم را بردک ینمن یرالمؤمنیمقام مقد  امه جسارت ب

 دند.یشانک ینم

ه با ذیری[ ناپ ]= انعطافمود ات و جُیجهت عدم تدبر در آه ن فرقه مجسّمه بیو همچن

                                           
 .[57]األنعام: ستیخدا ن فرمان ج  به دست (1)

 .[95]المائده: نندکق یان شما تصدیر بودن[ آن را دو تن عادل از میه ]نظک (2)

 .[35]النساء: دینکن یین[ تعداورى از خانواده آن ]شوهر[ و داورى از خانواده آن ]ز (3)
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صافات خادا را   ه ات وارده در قرآن راجع بیآ ،دن باطن و مقصد قرآنیتاب و نفهمکظاهر 

ل شادند و  ئا خداوند دست و چشم و گوش و وجه قا یظاهرش نمودند و از براه حمل ب

ه متشاابهات را گرفتناد و با    ،م شدهیگرفتار تجس ،جهیدر نت ؛ا  نمودندیخلق قه را ب رب

ء  »: دیفرما یمه خداوند ک ،ردندکم مراجعه نکمح  .(1)«لَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ

تر  . عجبتاب مقد  استکن یمقصد و مقصود ا ،مراد از باطن قرآن ،المک ةخالص

و  ینفس و اغراض شخص یهواه ده و بدر آور یگریصورت ده اطن را به مراد از بکآن

َ﴿ هیه گفتند در آکمثل آن ؛دیردگ ممرد یها باطن قرآن تابع هو  ،یاسیس َ ٱإِنَّ ََّلِلَّ َل 
اَۦ َي ۡست ۡحَِ ه  اَف ۡوق  م  ٗةَف  اَب ع وض  ث ًٗلَمَّ َم  نَي ۡۡضِب 

 
 ؛ن استیرالمؤمنیام یعل ،مراد از بعوضه (2)﴾أ

َ﴿ هین در آیو همچن ف ًل 
 
ََأ َإَِل  ون  ر  بِلَِٱي نظ  ۡتََۡۡلِ لِق  َخ  ۡيف  مراد از شتر را  [17:هی]الغاش (3)﴾ك 

ن یدر د یبیف غریتحر ،و موهومات ]= سخنان بیهوده[ هاترَّن تُیبد .قرار دادند ی  علین

َاندند. بقرآن چسه را ب یحیر و قبکردند و هر منک

ه موافق ک ستا شرط ظاهر آن ؛است یشرط ،از ظاهر و باطن قرآن یک هر یبرا
 مخالف با شرع نباشدو لغت عرب باشد

ه قرآن کاتست یرورچون از ض ،است یه مراد از ظاهر مفهوم عربکنیست براین یالکاش

بِيَ ﴿ :دیفرما یمخداوند  ،ار نازل شده استکآش یب بان عرب َٞمُّ ِب  ر  َع  ان  اَلِس  َٰذ  ه    .(4)﴾و 
بااطن   ،است  هیف و آنچه مختلفٌ ،س اختالف نداردک چیه ،ین در فهم ظاهر عربیبنابر ا

 یمحاس جاار   یه بر زباان عربا  ک ستا نیو شرب فهم ظاهر قرآن ا ،ستا و مقصد قرآن

 ست.یآن معنى از قرآن ن ،استنباب شد یر زبان عربیه از قرآن بر غک ییپس هر معنا ؛شود

                                           
 [.11]الحشر:  ستی ى مانند او نیچهیچ  (1)

 .[26]البقره: دیایشرم ن ،ل زندثَا فراتر[ از آن مَیا فروتر ]یاى  ه به پشهکنیخداى را از ا (2)

 .[17:هی]الغاش است؟ ده شدهیه چگونه آفرکنگرند  ا به شتر نمىیآ (3)

 [.103است ]النحل: ن ]قرآن[ به زبان عربى روشنیو ا (4)
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ه ک  ستا  نیگفت شاهد من ا یرد و مک یم یغمبریپ یدعو ،ان بن سمعانیه بکنیمثل ا

اَب ي اٞنَل ِلنَّاِسَ﴿ :دیفرما یمه کرده کر کخداوند اسم مرا در قرآن ذ َٰذ   .[138:]آل عمران ﴾ه 

ََِإَون﴿ هیه گفتند مراد از آیرقه منصورن فیو همچن ِن  ۡواَْكِۡسٗفاَم  ا ءَِٱي ر  م  ول واََْلسَّ ق  اقِٗطاَي  س 
ومَٞ ۡرك  اٞبَمَّ ح  شان یا نده بر سریاز آسمان را فرود آ یا نند پارهیاگر بب» :یعنی [44:]الطور ﴾س 

و برهم  ست درهم بستها یه ابرکبل ؛ستیه قطعه آسمان نکند یگو ،بارکاز فرب عناد و است

 یمسم یعیداهلل شی  عبیو ن ؛او هستنده ه منسوب بیه منصورکمنصور است  یاب، «دهیبچس

تِّامه کق داشت از یدو رف ،دیبر آن گرد یقا شد و مستولیفرآ که مالک ی، هنگامیمهده ب

 ؛«فت »ه ب یگریو د «نصراهلل»ه شد ب یده مینام یکی ؛ندو همراه او بود ]= یاور[ ه ناصرک

ََإِذ ا﴿ :دیفرما یمه کست آنجا ا اسم شما دو نفر در قرآن :قش گفتیو رفن دیاه ب َن َۡص  ا ء  ج 
َِٱ ۡتحَ ٱوَ َّلِلَّ نت مَۡ﴿ ةکه مباریرد و آکه که مبارین آیدر ا یحیو تصرف قب ،[1:]النصر ﴾ۡلف  ََك  رۡي  خ 

ۡتَلِلنَّاِسَ ۡخرِج 
 
َأ ةن مَّ

 
ْخر   ة  ام  ت  ك  » :رد بهکرا مبدل  (1)﴾أ ٍة أ  مَّ ْير  أ  اس  خ  لنَّ ْت ل  ه ین بابیو همچن (2)«ج 

 یاشخاص منطبق بر ،کو خن]= زشت[ ر کالت منیات قرآن را با تأویه آیه و ازلیو بهائ

َنمودند.
است   ردهک ی را بر مرد تجو یقواعد عرب گفتند قرآن نه زن عقده ن بیاز جاهل یو بعض

َْٱفَ ﴿ ةیآه ردند بکو استدتل  وا ِنَ َنِكح  مَم  َل ك  اب  اَط  ا ءَِٱَم  َٰعَ َلن ِس  ب  ر  َو  َٰث  ث ل  َو  َٰ ۡثن  و ، (3)﴾م 
ۡتَ﴿ :ه خداوند فرمودکنیجهت اه ب ؛ستا حالل که خویه پکدادند  یرأ یبعض ِم  ر  َح 

َ م  ل ۡيك  ۡيت ةَ ٱع  مَ ٱوَ َلۡم  َََّلَّ ۡم  ۡل  از  ی یچ کر از گوشت خویغ ،هین آیو در ا (4)﴾ۡۡلزِنِيرَِٱو 

 ش حرام نشده.یاعضا

                                           
 .[110]آل عمران: دیا دار شدهیه براى مردم پدکد ین امتى هستیشما بهتر (1)

 گروه کُتِّامه بهترین امتی است که برای مردم پدیدار شده است. (2)

 .[3د ]النساء:یریچهار چهار به زنى گ و سه سه و دو دو ،ه شما را پسند افتادکگر[ یهر چه از زنان ]د (3)

 .[3:ه]المائدبر شما حرام شده است  کخو  ر و خون و گوشتمردا (4)
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بَّهَ ﴿ هکه مباریردند آک ریتفس ین بعضیو همچن َر  َء اد م  َٰٓ ىَََٰۥو ع َص  و  غ  را و گفتند  (1)﴾ف 

تخمه ه مبتال ب ،ل شجرهکآدم از اَ یعنی ؛است ]= بیماری گوارشی[  تُخَمَه ،وىمراد از غَ

 و ،است «اذا بشم من شرب اللبن یغویل یالفص یغَو»ه مشتق از کردند کال یشد و خ

است و در  «فَعِلَ»بر وزن  «لیالفص یغو»ه کنیجهت اه ب ؛فاسد است ،ن اشتقاقیندانستند ا

 باشد. ین میفت  عه ب «لَعَفَ»نجا بر وزن یا
َ ٱََّتَّ ذَ ٱوَ ﴿ هین در آیو همچن لِيًٗلََّلِلَّ َخ  َٰهِيم  ه ب هر گرفتند از خَلِّیمعنى فقه را ب (2)﴾إِبۡر 

 است. ]= فقر[ نتکه بمعنى مسک ،فت  خاء

موهوماات  ه با  ،لغات عارب و قواعاد ادب نبودناد    ه بامالً واقف کن جماعت چون یا

س خود را نفْ یت داده و هوایتاب خدا مدخلکخود را در  یرأ ،شده ]= متوسل[ کمتمس

ن عمل فاساد  یو ا ،ع نمودندین عمل شنیاه اقدام ب ]آمی ی[طور وقاحته رده و بکاطاعت 

 ردند.کر یفسدلخواه خود ته را ب د و آنیشانکتاب خدا کف یتحر یسوه نان را بیا

موافق قواعد عارب و   ،شود یرده مکالفاظ قرآن  یه براک یید هر معنایبا :المک ةخالص

 یرا در معناى خاصا   یاگار عارب لفظا    هکا  چناان  ؛دند باشاد یفهم ین میه مخاطبک ییمعنا

 گر استعمال شود.یس در معنى دنفْ یهواه ست بی  نیجا ،ردکاستعمال 

ردناد  کرعرب وارد در قرآن شده ترجمه قرآن یه مردم غکن است یها ا بتیاز مص یکی

 ]= فروفرساتاده[  ل َّنَا ه مُین و فقهاا و صاوف  یلما کاصطالحات فالسفه و مته ا قرآن را بیو 

ه رم است و بکن اصطالحات بعد از دو قرن از بعثت رسول ایه وضع اکنیو حال ا ؛نمودند

 یاز اصطالح عار مطلقاً هک یامت ام   بریفص یزبان عربه ه بک ،چ وجه مناسب با قرآنیه

 .ستین ،دیبودند نازل گرد

                                           
 .[121:]طه دیان ورزیو آدم به پروردگار خود عص (1)

 .[125م را دوست گرفت ]النساء:یو خدا ابراه (2)
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الت فرقه یو تأو ،شهادت شرع استموافقت با لغت عرب و ،قرآن باطن   شرط فهم  
 باشد یه باطل میباطن
 دو شرب است: ،میرکفهم باطن و مقصد قرآن  یبرا

صد مقرر در زبان عرب و بر طبق مقا ظاهرِ ید بر مقتضایمعنى باطن با :هکشرب اول آن

 یاگر فهام قارآن طاور    ؛است یعرب ،ه قرآنکن خود واض  است یو ا ،باشد یجار یعرب

ه ظاهر لفار  ک ییو هر معنا ،نباشد یه قرآن عربکد یآ یتزم م ،را نفهمد ه عرب آنکباشد 

 است. یساختگ آن معنى مجعول و ،ندکقرآن بر آن دتلت ن

 ،دتلت بر آن نداشاته باشاد   چ وجهیهه ب یه لفر عربکقرآن شد  یبرا ییپس اگر معنا

چاون   ؛ن معنى و آن معنى نخواهد بودیان ایم یحیو ترج ،ردکر یگر تصوید یشود معان یم

م یتاوان  یما  ،مینکلفر و استعمال آن در معنى خودش اعتنا نه ه ما بکن شد یا قرار بر یوقت

 «والشِّامْسِ »اد از مر :اند گفته یه بعضکنیمثل ا ؛میانبقرآن بچسه ب ،مینکه اراده ک ییهر معنا

از  یر بعضا یو در تفسا  ،ن اسات یرالماؤمن یعلاى ام  «هایوَضُاح »]و منظاور از[  رم کغمبر ایپ

 .اد استیر زیل تفسین قبیه از ایاخبار

تااب  کا در یفهمد؟  یرم را مکرسول ا یمعنا «شمس»ا عرب از لغت یم آینید ببیبا :اوتً

 :اًیا و ثان ؛ستین ی ین چیاند؟ البته چن دهرکن استعمال یرالمؤمنیمعنى امه را ب «حىضُ» یلغت

 یو خود گنااه ب رگا   ،ستا جهان یبر خدا یبا قرآن و افترا ]= بازی[ عبلَ ،نطور معنىیا

 ند.ک یرا باز م یباب دعاو ،ان باطلیادان و مدعیش یه براکباشد  یم

گار  یا ظاهر قرآن در محال د یاز نص  یشاهد ،باطن ید بر آن معنایبا :هکشرب دوم آن

موافقت باا لغات عارب و    ]ن دو شرب یاه و ب ،دهد یا سنت رسول بر آن گواهیو  ،باشد

 یپس معلاوم شاد معاان    .شود یده میباطن قرآن فهم [تاب خدا و سنت رسولکاز  یشاهد

 :ه گفتناد کا نیمثال ا  ؛همه باطال و موهاوم اسات    ،اند ردهکتاب خدا ک یه برایه فرقه باطنک

اخذ از مأذون  «ممیت»و  ؛یجستن از هر اعتقاد ی اریب «هورطَ»و  ؛د عهد استیتجد ،غسل

 ینبا  «عبهک»و  ؛رِّشف سِکاز  ]= خودداری[ کامسا «امیص»و  ؛ندکرا مالقات  یه داعکنیتا ا
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 «طاواف سابعاً  » ،یاجابات داعا   «هیتلب» ؛یعل «مروه»است و  ینب «صفا»و  یباب عل ،است

 «ذبا  اساحق  »و  ؛نمارود اسات  غضاب   «میاباراه  نارِ»و  ؛محمد و ائمه هفتگانهه طواف ب

شاکافتن رود  « ]= انفاالق »و  ؛اسات  ین موسویبراه «موسى یعصا»و  ؛گرفتن عهد است

 «ل غماام یا تظل»و  ؛عاالم اسات   «بحر»و  ؛انینده شدن علم موسى است در فرعونکپرا نیل[

از  یو سالوى داعا   ،شاود  یه از آسمان نازل مکنصب موسى است امام را و منِّ علم است 

 ؛انیسئواتت و ال امات موسى است بر ضد فرعون «عفادِل و ضَمْجُراد و قَ»و  ؛دعات است

ه یا باطن ،مان بودندیه در تحت قدرت سلک «جن»و  ؛نیم در دکمردان مح «  جبالیتسب»و 

 ،. اگار درسات دقات شاود    ر شدکه ذکنها یر ایو غ ،اند هیظاهر «نیاطیش»و  ؛ستا آن زمان

 تاب خداوند است.که استه ا ب اباهلل نعوذا ل یسم از تأون قِیا یتمام

ن یچنان در مسالم  ،نیو خارج از لفر و منطق و عقل و د ]= خنک[ الت باردین تأویا

ه اصاوتً و فروعااً باا    ک ،هیه امامیو اخبار ،دیگرد یلکار مشکاز آن  یریه جلوگکع شد یشا

 ردند.کر کتب خود ذکالت را در یل تأوین قبیا ،ه مخالفندیباطن

ه و یا ه و بهائیا ه و ازلیا ه و بابیا انیقاد» هگمارا  یها ش فرقهیدایالت سبب پیتأو نیو هم

 ن من شرور انفسنا.یع المؤمنی. اعاذنا اهلل و جمدیگرد «هیمالحده صوف

*** 



 

 

 

  م آنیو تقس یرأه ر بیتفس
 ز و ممنوعیجاه ب

د  در شرع مقا  ،ت در قرآن دهدید خود را مدخلیو عقا یمات است اگر انسان رأاز مسلِّ

ث یحاد  ،و در ماذمت آن  ،در آتاش خواهاد باود    یرأ و شاخص صااحب  ]است[ مذموم 

ْأ مقعلدُه ملن النلار»ه فرمود: کاست  یافک یف نبوی  شریصح  «َمن فَّسَّ القرآن برأيله فليتبلوَّ

 .«گاه او آتش خواهد بودیجا ،ندکر یخود تفس یرأه ه قرآن را بکهر »یعنی: 

  یا ناص صار  یا   یر صاح ثاه ج  ب ،تاب خداک ریه تفسکن مأثور است یو از ائمه هاد

الم عارب و  کا بار   یر جاار یه اگار تفسا  کن است ین مبحث ایق در ایو تحق ست.ی  نیجا

 چند وجه:ه شود گفت ممنوع است ب یر را نمیسم تفسن قِیا ،تاب و سنت باشدکموافق 

و  دیا رد و مارادش را فهم کا تاب خداوند تادبر  کد در یه بنابر امر حق تعالى باکنیا -1

اجاات و  یده و احتیاز معصوم نرس ،ر قرآنیع تفسیو جم ،م از آن استنباب نمودکح

ا ام نمود  کل در احیرد و تعطکد توقف یا بای ،ش استیاف ا روز بره حواد  روز ب

اجاات  یرد و حواد  و احتکد در قرآن اجتهاد یا بایو  ا ن استکر ممین امر غیو ا

 ؛افتیرا از قرآن 

 ،حارام باود   در آن مطلقاً ی  نبود و اجتهاد و رأیتاب خدا جاکر در م و تدباگر تعلِّ -2

گار محتااج   ینند تا دکر یات را تفسیآ ین تمامیرم و ائمه طاهرکست رسول ایبا یم

ه عقول بشار در  ک یتایآن آ ،م استو آنچه مسلِّ ،میر در آن نباشکنظر و ف عمالاِه ب

 یعقل و اجتهااد علماا  ه واگذار ب ات رایاز آ یاریان فرمودند و بسیب ،آن راه ندارد

ر تماام  یه تفسا کست ین تزم نیپس بنابرا .ن در علم نمودندیامت مرحومه و راسخ

 ؛ن مأثور باشدیطاهر ةلمات قرآن از رسول و ائمکات و یآ
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ه قارآن را  کنیو حال ا ،رشانیاب بودند از غیاحته اولى ب ص ه اصحاب رسولکنیا -3

 .ده استیما رسه رها از آنان بیشتر تفسیدند و بیفهم یه مکد بر آنچه نردک یر میتفس

تااب و سانت   که از یبر لغت عرب و ادله شرع یه جارک ،و اجتهاد در قرآن یو اما رأ

جهاان   یخادا ه با  یچون افترا ؛مذموم و آن اجتهاد غلط است یآن رأ ،کبدون ش ،نباشد

در قرآن  یاز رأ یس نه. پاست د شدهکیاز طرف شارع منع ا ،یسم از رأن قِیو ا ،باشد یم

 بر دو وجه است:

و  یرأ ،گار یا اغاراض د یا ل خاود  یا نفاس و م  یهوا یرو ه شخص ازکآن :وجه اول

ه کا ناد  ک یر ما یده خود تفسیو عق یأد و قرآن را بر آن رینما یخود اتخاذ م یبرا یا دهیعق

ن یا و ا نمود یر نمین وجه تفسیاه چ وجه قرآن را بیهه ب ،در آن نبود یو هو ین رأیاگر ا

 سم است:چند قِ

خواهاد بار    ین مکول ؛چ وجه دتلت بر مقصد او نداردیهه ه بین آیا داند یم :هکنیا اول

بار  ]را[ ات یآ ،مردم ]= گمراه کردن[ اضالل یه براکق ضاله رَمانند فِ ؛دطرف مشتبه گردانَ

 ؛نندک یر مینفس تفس یطبق هوا

از  یه اعتقاداتکو حال آن ؛فهمد یا مند قرآن رک یال میخود جاهل است و خ :هکنیا ووم

د و یا و قرآن را بر طباق عقا  ،است  دا شدهیاو پ ن باطل دریم معلمینفس و تعل یهوا یرو

 .ردک ینمر یطور تفس نیچ وقت ایه ،نبود یو اگر آن اعتقاد و رأ ،ندک یر میخود تفس یآرا

 یشخصا  ید و آرایا عقا ین بار رو یر مفسار یتفسا  از یاریبسا  ،اگر درست دقت شود

ماذهب اسات و    یشاخص معت لا   :ماثالً  ؛ستیتاب خدا نکه چ وجه مربوب بیهه ب ؛است

مانناد   ؛ناد ک ید معت لاه منا ِّل ما   یا پس قرآن را بر عقا ؛قه اعت ال داردیطره ن بیدر د ییآرا

خاود   یبار آرا  یا رده و ادلهکدا یپ یید و آرایاست و عقا یا شخص اشعری ؛شافکر یتفس

مانناد   ؛ناد ک یر ما یتفسا  ید اشاعر یلذا قرآن را بر طبق عقا ،نمودهتاب خدا اتخاذ کر یاز غ

 نیا اه دارد با  ید فلسفیلسوف است و آرا و عقایا شخص فی ؛یو فخر راز یضاویر بیتفس

ه قارآن را بار   کا  ،نیلهأمثل صادرالمت  ؛ندک یر میخود تفس ید فلسفیقرآن را بر عقا ،جهت
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خاود را از   ید و آرایا است و عقا یا شخص باطنیو  ؛است  ردهکر یطبق فلسفه خود تفس

مثل ماال عبادالرزاق    ؛ندک یل میه تأویباطن یر قرآن گرفته و قرآن را بر آرایگر غیمصادر د

اسات و   یا شاخص صاوف  یا و  ؛اسات   ردهکر یه تفسیباطن یه قرآن را بر طبق آراک ،یاشک

ر یتفسا  ید صاوف یا د قارآن را بار آرا و عقا  یا آ یر قرآن گرفته میتصوف خود را از غ یآرا

قارآن را منطباق    یا دا شد هر فرقهیه در اسالم پکگر ین مذاهب مختلفه دیو همچن ؛ندک یم

د و چهارصاد  یشا ک یندگکاختالف و پراه ار اسالم و مسلمانان بکردند و کد خود یبر عقا

 ؛ه شدچگر شد و شد آنیون مسلمان دستخوش ملل دیلیم

ل از قرآن یدل ،آن یبرا داشته باشد و یحیشود شخص اغراض صح یم :هکنیا سوم

مجاهده با قلب سخت ه ه دعوت بک یسکثل مِ ؛وردایاز سنت ب یا شاهدیبخواهد و 

ۡبَٱ﴿ هکه مبارین آیند و اک یم َإِنَّهَ َۡذه  ۡون  َفِرۡع  َٰ َََٰۥإَِل  غ  ]=  یقاس قلبِ یرا اشاره برا (1)﴾ط 

ه مردم ک یسک ای، و «قلب سخت است ،مراد از فرعون» :دیگو یدهد و م یقرار م سنگدل[

استدتل  ا و البته غرض او مشروع استا ند ک یاستغفار در وقت سحر مه ب بیرا ترغ

وا لإ  ي السحو   ركة»ف یث شریحده ند بک یم ر   «رحُّسَتَ»داند مراد از  یه مکنیوحال ا «َنَسحا

ب یالم و ترغک ییبایز یاظ براعّاز وُ یو بعض ؛ر خداکنه ذ ،غذا خوردن در سحر است

و اگر درست  ،شوند یلمات متوسل مکالت و یسم تأون قِیاه ل اخالق بیفضاه ردم بم

   شدهیصر یباشد و در شرع مقد  از آن نه یم یرأه ر بیتفس ،راتین تعبیا ،دقت شود

َ؛است 
آشانا باودن    یظااهر عربا  ه صرف لغت عرب دانستن و با ه ه قرآن را بکنیا :وجه ووم

غمبار  یسنت په ب ییت و آشنایخ عرب جاهلی ول و تارشأن نه بدون مراجعه ب ،ندکر یتفس

 ر است.یم و تأخیحذف و اضمار و تقده ب قرآن و آنچه متعلق بیدن غرایمو فه

ت و نقل و سماع و سنه صرف دانستن لغت و ظاهر قرآن بدون مراجعه به س بکو هر

                                           
 .[24]طه:است شى برخاسته که او به سرکد یبه سوى فرعون برو (1)
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رده و کا  یأره ر با یمسالماً تفسا   ،ندکتاب خدا کر یتفسه ست اقدام با قرآنه آنچه متعلق ب

ر کا ر را ذیتفسا  ةقا یه طرکا ن است یپس مناسب ا ؛«او در آتش است یجا» :غمبر فرمودیپ

 م:ینشان ده را آن هرده راک

 تاب خدا و فهم آنکر یراه تفس
 ؛دیا را بجو  رشیقرآن تفس از خودِ :د اوتًیبا ،ندکر یرا تفس یتاب خداکخواهد  یه مکیسک

را در  انشیب ،بود ]= مختصر[ ه مجملک یا هیهر آو  (1)«فسر بعضه بعضاین القرآن إ»چون 

اگار طلاب    ؛ندکگر جستجو ید ةیرا در آ لشیتفص ،و اگر مختصر بود ،ندکگر طلب یه دیآ

مطلاوب   ةیا ر آیاما اگر در قرآن تفس ؛ندارد یگر معطلیده و دیمقصود رسه ب ،افتیرد و ک

ه رجاوع با   ،افات یت نو اگار در سان   ؛ندک صغمبر یسنت په د رجوع بیبا ،افتیخود را ن

اسات باس    یراها  ،تیا اهال ب ه مراجعاه با   .ناد کغمبر و اقوال اصحاب رسول یت پیب اهل

 ؛ یاست صح یراه ،اصحابه و مراجعه ب (2)«تیالب یدرى بما فأت یالب هلأن إف» :دهیپسند

 قرائن و احوال هنگام ن ول قرآن.ه ه اصحاب رسول واقف بودند بکرا یز

 «انیا الب ر مجماع یتفس»و  «یر طبریبکر یتفس»رها ین تفسیبهتر ،ریتفاسه مراجعه ب یو برا

 ]= یاریگر و مفیاد[  دمِار مُیدر فهم قرآن بس ،ستا ه لغت قرآنک «مفردات راغب»است و 

مَّ ا .باشد یم تِ ارللَّهِّي ْْحر ْرآن بِرر ْهمر القِّي ْقنرا فر اِْحِ ي كْرزِّي مر الرَّ  .نیا أرْرحر

                                           
 دهند[. کنند ]و دربارة آنها توضی  می همانا برخی از آیات قرآن، برخی دیگر را تفسیر می (1)

 تر هستند. گذرد آگاه همانا اهل خانه، به آنچه در خانه می (2)



 

 

 

 ات آنیمحتو انیم قرآن و بیتقس

ا﴿ خالق جهانه ق است بیآن دعوت خال ]= دورتر و باتتر[ قصىآن و مقصود اَسرِّ قر َو م 
َ ل ۡقت  نََّٱخ  َٱوَ َۡۡلِ نس  ونََِۡۡلِ َِّل ۡعب د  عبد است از  یارتقا ،ت مطلوب از قرآنیو غا ؛(1)﴾إَِلَّ

ه ت دادن مردم است بکو حر ،مال و عرفانکج اوه ب ]= پَستیِ نقص[ نقصان سیضحَ

ن درگاه یخدا و مجاورت مقرب یسوه تاب از چگونگى سفر بکن یو ا ؛انمیمال و اکعبه ک

 ،ن جهتیاز ا .ندک یم بحث میات جحکو در یاله در طبقات بهشت و نجات از بدبخت

منحصر در شش مقصد است: سه مقصد آن ستون  ،ات آنیفصول و ابواب قرآن و سور آ

َگرش فروع و متمم.یست و سه مقصد دا قرآن و اصول مهم آن

 اما سه اصل مهم
پرستش رب جهان  یو چگونگ یان صفات ربوبیت و بیربوبه جهان ب أشناختن مبد -1

 ت و عبادت و انداختن اناداد ید در الوهید ذات و صفات و توحیان توحیو ب ،است

د عباادت )مطباوع در طهاران(    یا توح ةامالً در رسالکمطلب را  نیو ا ]= همتایان[؛

 ؛میا ردهکان یب

خادا  ه انساان را با   ،ه آن راهکا  یو راها  یخداشناسا  ةقا یاسات و طر   اهشناختن ر -2

 ؛رساند یم

ه علم ب ،ن اصولیو اشرف ا ؛در آن نشأ ان حال بندگانیت آن و بیفکیمعرفت معاد و  -3

َِ﴿ ن است:یخدا و روز بازپس َب
ْ ن وا َِٱء ام  آن و بعد از  [39:]النساء ﴾ٓأۡلِخرَِٱَّۡل ۡومَِٱوَ َّلِلَّ

َٱَۡهِدن اٱ﴿ م استیه آن صراب مستقکشناختن راه راست  َٰط  ر  ِ ۡست قِيمَ ٱَلص   ،[6:]الفاتحه ﴾لۡم 

                                           
 .[56ات:ی]الذاره مرا بپرستند کج  براى آن ،دمیافریو جن و انس را ن (1)
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 صیر و تخلیه نفس و تنوکیت  یشناختن چگونگ ،میو مراد از صراب مستق

َباشد. یثافت عالم ماده مکعت و یطب ها[ ]= آلودگی بیآن از شوا کردن[ ]=خالص

 و اما سه اصل تابع و متمم
ا و یا ا و رسال و اول یا از انب ،دندیمن ل رسا ه موند و بیرا پ ه راه خداک یاحوال مردم -1

 ؛نیمؤمن

گرفتاار   ،مودهیت را نپیم انسانیراه مستق ،ه از راه خدا رو برگرداندهک یسانکاحوال  -2

ا و آخارت  یا و جهالات سارگردان ماندناد و در دن    کابان شریغوتن شدند و در ب

 ؛قوم نوح و امثال آنانمثل فرعون و قارون و اصحاب لوب و  ؛دندیگرد کهال

 رد.کل یراه را تحصة د توشیه چگونه باکنیان ایف ساختمان راه و بیتعر -3

 ،و بادن  ،اسات   ن الاى اهلل یریاز مناازل ساا   یا من لا یه دنک ستا نیان مختصرش ایو ب

شاود   ین سفر تمام نما یو ا ،ردکب نکر من ل و مرید غفلت از تدبیو با ،ستا ب انسانکرمَ

ناد و  کره اه او را ادکا  یقاانون ه پس انسان محتاج اسات با   ؛نوع ین و بقاحفر بده مگر ب

اساات و  یقرآن و ابواب فقه از طهاارات و عباادات و معاامالت و س    یات اخالقیآ یتمام

 ست.ا ان ساختمان راهیتاب اطعمه و اشربه در بکار  و  اح و طالق وکن

ان یا و ماراد از ب  ،اسات   دادهامل کدستور  ،تا روز مرگش یانسان ةط نطفسقَو قرآن از مَ

ق یان دقاا ینجا از بیما در ا ،رساله بر اختصار است یو چون بنا ؛ن استیهم ،ساختمان راه

 ع نگاشاته یتشر رِّه مؤلف در سِک یتاب مفصلکه ام دست نگاه داشته و خوانندگان را بکاح

ىلر سر  .دهم یاست مراجعه م  ىلَّ اهللِّي عر صر آلِِه اليور ٍ  ور رمَّ  .نيطَّاِهرر ِ نرا ُمِّي



 

 

 

 امکعت و احیشر مقاصد قرآن در وضع

ع و یه وضع شارا ک ستا نیو آن ا ،یا م مقدمهیتقده م بیمحتاج ،ش از شروع در مقصودیپ

آنچاه مصالحت عبااد    ه ا و آخرت است و قرآن بیمبتنى بر مصلحت بندگان در دن ،نیقوان

ان یا ب ،لسُا فه رُیو وظ ،ردهک ینه ،ستا و از آنچه در آن مفسده بندگان ،امر فرموده ،است

 باشد. یجهت م نیرسل از اه اج بیمصال  و مفاسد است و احت

ات و مصاال  را در  یا ر غاکا ه ذکتاب خداست کات وارده در یآ ،ن مطلبیا و شاهد بر

 :دیفرما یمموارد متعدد 

ًٗلَ﴿ :دیفرما یم ،ع استیه اصل تشرک ،ت و مصلحت بعث رسلیان غایدر ب َرُّس 
َوَ  ِين  ِ ب ّش  َمُّ َلَع   َلِلنَّاِس ون  َي ك  َِِل ًلَّ نِذرِين  َِٱم  ََّلِلَّ َب ۡعد  ُۢة جَّ لَِٱح  ن در یو همچن (1)﴾لرُّس 

ا َ﴿ :دیفرما یم صرم کخصوص بعث رسول ا َٰل ِميَ َو م  َر َۡح ٗةَل ِۡلع  َإَِلَّ َٰك  ۡلن  رۡس 
 
َ؛(2)﴾أ

وَ ﴿ :دیفرما یمدر اصل خلقت  -2 ِيٱَو ه  َََّلَّ ل ق  َٰتَِٱخ  َٰو  م  ۡرٱوَ َلسَّ
 
َۡۡل ََض  ن  َك  َو  يَّاٖم

 
َأ ِِفَِستَّةِ

هَ  ۡرش  ََۥع  ا ءَِٱلَع   ا﴿ نیو همچن (3)﴾لۡم  ََو م  ل ۡقت  نََّٱخ  َٱوَ َۡۡلِ نس  ونََِۡۡلِ َِّل ۡعب د   نیو همچن (4)﴾إَِلَّ

ِيٱ﴿ َََّلَّ ل ق  ۡوت َٱخ  ةَ ٱوَ َلۡم  ًٗلََۡۡل ي وَٰ م  َع  ن  ۡحس 
 
ۡمَأ يُّك 

 
ۡمَأ ك  َ.(5)﴾ِّل ۡبل و 

 ،تتااب و سان  کام در کا ل احیدر تفاصا  = اهداف و مناافع[ ] ات و مصال یان غایو اما ب 

                                           
ا امبران در مقابال خاد  یا ه بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از ]فرستادن[ پکامبرانى یپ (1)

 .[165]النساء:]بهانه و[ حجتى نباشد 

 .[107اء:ی]األنبم یان نفرستادیو تو را ج  رحمتى براى جهان (2)

 .[7]هود:د و عرش او بر آب بود یآفر روزن را در شش یها و زم ه آسمانکسى کو اوست  (3)

 .[56ات:ی]الذاره مرا بپرستند کدم ج  براى آنیافریو جن و انس را ن (4)

 .[2:ک]المُلد یارترکویکدامتان نکه کد یازماید آورد تا شما را بیمرخ و زندگى را پد هک همان (5)
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 شود: یاز آنها قناعت م یر بعضکذه رد و بک ء ]= شمارش[ه بشود احصاکست ا شتر از آنیب

َ﴿ ه وضو:یآ -1 اَي رِيد  َ ٱم  َََّٰلِلَّ ل  ٖجَو  ر  ِۡنَح  مَم  ل ۡيك  َع  مََِۡكنِّل ۡجع ل  ك  ِر  ه  َِّل ط   ؛(1)﴾ي رِيد 

َ﴿ :دیفرما یمدر روزه  -2 م  ل ۡيك  َع  تِب  ي امَ ٱك  ِ ََلص  َلَع   تِب  َك  ا م  ِينَ ٱك  ۡمَََّلَّ ۡبلِك  َق  ِمن
ونَ  ۡمَت تَّق  لَّك    ؛(2)﴾ل ع 

َ﴿ نماز: -3 ة َٱإِنَّ ل وَٰ ِنََلصَّ َع  َٰ ا ءَِٱت ۡنَه  ۡحش  رَِٱوَ َۡلف  نك   ؛(3)﴾لۡم 
ه َ﴿ قبله: -4 ۡطر  ۡمَش  وه ك  لُّواَْو ج  مََۡۥف و  ل ۡيك  َلِلنَّاِسَع  ون  َي ك  ةَ َِِل ًلَّ جَّ  ؛(4)﴾ح 
ذِنَ ﴿ جهاد: -5

 
ََْأ وا لِم  ۡمَظ  نَّه 

 
َبِأ َٰت ل ون  َي ق  ِين    ؛(5)﴾لِلَّ

مَۡ﴿ قصاص: -6 ل ك  اِصَٱِِفََو  ْوِِلََۡلِقص 
 
أ َٰٓ ي وَٰةَٞي  َٰبَِٱح  ۡلب 

 
  ؛(6)﴾ۡۡل

ِهۡدن ا َ﴿ د:یر توحیدر تقر -7 َش  َٰ ق ال واَْب ّل  ۡمََۖ ب ِك  َبِر  ل ۡست 
 
 ؛(7)﴾أ

 بنادگان  ام مصالحتِ کا عت و احید قرآن در وضاع شار  ه معلوم شد مقاصک یو هنگام

 حفر سه اصل است.ه ب ،ف وارده در شرعیالکبازگشت ت :مییگو یپس م ،ستا

 

*** 

                                           
 .[6]المائده:باشد  هگرداند کخواهد شما را پا مى ولی ؛ردیخواهد بر شما تن[ بگ خدا نمى (1)

شد با ؛ش از شما ]بودند[ مقرر شده بودیه پکسانى که بر کهمان گونه  ،روزه بر شما مقرر شده است (2)

 .[183]البقره:د ینک گارى یه پرهک

 .[45بوت:ک]العندارد  ار زشت و ناپسند باز مىکنماز از همانا  (3)

بر شاما   تا براى مردم ،دیبگردان ]یعنی مسجدالحرام[ هاى خود را به سوى آن یرو ،دیجا بودکو هر  (4)

 .[150]البقره:حجتى نباشد 

ه ماورد ظلام قارار    کا ت ]جهاد[ داده شده است چارا  ل شده رخصیه جن[ بر آنان تحمکسانى کبه  (5)

 .[39]الحج:اند  گرفته

 [.179]البقره:زندگانى است  ،شما در قصاص ، برایو اى خردمندان (6)

 [.172:]األعراف میگواهى داد بلی؛ :گفتند ؟ستمیا پروردگار شما نیآ (7)
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 ناتیات و حاجات و تحسیضرور
بار   ا ناچاار یا ن و دنیا ه انسان در مصاال  د کست ا یامکاصول و اح ،«اتیضرور»مراد از 

ش خاراب و  یایا دن ،از آنهاا شاد   یکای ه اگار فاقاد   ک یتیثیحه ب ،آن استه حفر و عمل ب

تانفس و   ،هاوا نباشاد   ایا اگار آب   هکا  چناان  ؛و عقاب خواهد بود یآخرتش پر از بدبخت

ا و آخارت  یات دنیح ،ن اصول نشودین اگر مراعات ایهمچن ،شر ممتنع استب بر یزندگان

 محال خواهد بود.

 یقیو رفع ض ث توسعهیه انسان از حکست ا یام و اصولکآن اح ،«اتحاج»و مراد از 

 آنه محتاج ب ،گردد یو مشقت م ]= سختی[ جرَحَه ب یه در غالب اوقات مودک]= تنگی[ 

ه در مورد حرج و مشقت وضع کست ا یامکاح ،اتمراد از حاج ،تر ان واض یبه ب ؛ستا

]=  رمثل قصْ ؛است  شده  ]= آسایش بندگان[ عباد هیرفتَ ةده و در آن مالحظیگرد

خداوند  .در مخمصه ]= خوردن مُردار[ تهیل مَکدر سفر و اَنماز و روزه  شکستن[

ۡمَِِفَ﴿ :دیفرما یم ل ۡيك  َع  ع ل  اَج  م  ِينَِٱو  ٖجَََّل  ر   .(1)﴾ِمۡنَح 

  یامل از آن پرهکارم اخالق و محاسن عادات و آنچه عقول کم ،«اتینیتحس»و مراد از 

 نند است.ک یدارند و اجتناب م

 :ات پنج استیضرور
ن ید ،نندک یآن دعوت مه ا و رسل بشر را بیه انبک ی ین چین نخستچو ،نیحفر د -1

خالق جهان ه ق بیو معاد و ربط دادن خال أمبده اعتقاد ب ،نیو مراد از د ،است

ا﴿ :واحد است یپرستش خدا ،ت خلقت انسانیباشد و غا یم ََو م  ل ۡقت  نََّٱخ  َۡۡلِ
َٱوَ  نس  ونََِۡۡلِ َِّل ۡعب د  جوهر  ،حقه ن عبادت و ربط خلق بیو ا ؛[56:اتی]الذار ﴾إَِلَّ

 یتا مردم خدا ؛است  ر انسانیسِ ]= دوری[ یت قصوایمعرفت و غا بّات و لُیح

حاصل  ]= ن دیکی[ یحضرتش زلفى و قربه نند و بکاو را پرستش ن را نشناسند و

                                           
 .[78ن بر شما سختى قرار نداده است ]الحج:یدر د ]خدا[ و (1)
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حفر  ،ه در نظر داردکرا  ین اصلیتر پس قرآن مهم ؛د بودزنده نخواهن ،ندیننما

 یعت برایام شرکسلسله اح یکن یبنابرا ؛ن استیالعالم ربه ب ن و ربط خلقید

د و روح گردانَ یکخداوند ن ده ه انسان را بکآنچه ه و ب ،ن اصل استیحفر ا

و  اتکچون نماز و روزه و ز ؛امر فرمود ،ندکجاد یدر او ا یاطاعت و بندگ

چون  ؛دفرمو ینه ،ندکخداوند دور از و از آنچه انسان را ؛ صدقات و امثال آن

ر خدا و امن از یر خدا و حاجت خواستن از غیبر و اصغر و اطاعت غکا کشر

 ؛أ  از روح خدا و امثال آنیر خدا و کم

د یا ا و رسال با یا انب ،حفر عقل است ،عتیگر قرآن از وضع شریحفر عقل: غرض د -2

 ینند ترقا کار نکحافر عقول مردم باشند و تا عقل مردم حفر نشود و با عقل واراده 

د یا گویقرآن با عقالء سخت م ،ن ممتنع خواهد بودیل سعادت نشأتیامل و تحصکت و

 مال متوجه شود.کعبه کند تا عقل انسان محفوظ بماند و بکوضع  یامکد احیپس با

ات و مطالعه در خلقت و یه حافر عقل است امر فرمود مثل تدبر در آکو آنچه را 

 ر و تعلم و امثال آن.کتف

براء و رهباناان  کد آباء و طاعت یفرمود چون تقل یند نهیکراب مو از آنچه عقل را خ

 حفر عقول است. یل و امثال آن براکمر و الخو حرمت  ،و احبار و اتباع ظن

ب محفاوظ  کا رتا مَ ؛ست و انسان مسافر استا آخرت ةا م رعیحفر بدن: چون دن -3

فاو  دقات   ه قارآن در حفار ن  کن است یا ؛تواند برسد یمن ل نمه ب بکرا ،نباشد

نفاو    کو از آنچه مهلا  ،امر فرموده ،ه حافر نفو  استکآنچه را : امل فرمودک

 ؛ت و امثال آنیچون قتل و ضرب و جور و جنا ؛  نمودیصر ینه ،است

ه انساان با  ]= دوام[  موماه یو دَا بقاا نادارد   یحفر نسل: چون اشخاص انسان در دن -4

ه حافر نسال اسات   کآنچه را قرآن  ،تناسل استه نسل است و حفر انواع ب یبقا

چون زنا و لواب  ؛فرمود یست نها آن ]= قطع کننده[ و قاطع کهلو از آنچه مُ ،امر

 ؛و امثال آن
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پاس   ،ندک یمنازل زندگان یتواند ط یحفر مال: چون انسان تا مال نداشته باشد نم -5

 یاشد نها ب یآن م ]= نابودکننده[ فتلِو از آنچه مُ ،قرآن بدانچه حافر مال است امر

 گر و امثال آن.یدیکه انت و ضرر زدن بیچون اسراف و سرقت و خ ؛فرمود

ر کطور اشاره ذه نجا بیو ما در ا ،ن اصول استیا حفرِ ،عیت از تشریغا :المکخالصه 

اله بار اختصاار   رسا  یو چون مبناا  ،خواهد شد یتاب مفصلک ،ن مجملیل ایتفص .میردک

ه فقاه  کا  یتاب مفصلکه م و خوانندگان را بینک یم ]= خودداری[ راضعان آن اِیاز ب ،است

اصالح و طباع  ه ه موفق بکاز حق متعال خواهانم  .دهم یام حواله م ب نوشتهین ترتیا را بر

 م.یتاب شوک آن

 

*** 



 

 

 

 ناسخ و منسوخ قرآن

و در  ،گر گذاشاتن اسات  ی  دیچ ،آن یو جا ی یردن چکدر لغت عبارت از باطل  «نسخ»

و در ساابق   ؛م اول اسات کا ح مصالحتِ  و تمام شدنِ ]= تباه شدن[ فادنَ ،نیاصالح محقق

از  یما کچ حیو ها  ،مصال  عباد وضاع شاده   یبرا ،اناتیع و دیام شراکه احکم یردکان یب

رده بعاد  کشارع مقد  اول مصلحت را مالحظه  ؛طرف شارع بدون مصلحت نخواهد بود

 هاا[  ها و مکان ]= زمان نهکام باد در ازمنه وو چون مصال  عِ ،ندک یم را وضع مکح ،از آن

 ،جهت نیاز ا ،شود یازمنه مختلف مه ن نظام امور جمهور نسبت بیمختلف است و همچن

 سات ا نیا گردد و آن ا یمطلب م شفِک یمثل یکه نجا بید. در اینسخ واقع گرد ،عیدر شرا

رود  یمب یس ن د طبیمر هک چنان ؛ماند یب میطب یاوامر و نواهه شارع ب یه اوامر و نواهک

 ید ترشا یا با :دیا گو یا می ؛یا فالن دوا را بخوری ینکد مسهل تناول یبا :دیگو یب میو طب

و  ،اسات  یزماان خاصا  ه در واقع و نفس اتمر محادود با   ،بیطب ین امر و نهیا ؛ینخور

 ،بیطب ین امر و نهیماً در او مسلِّ ،است یشگیهم ین امر و نهیه اکند ک یس تصور میمر

ه آن مصلحت احاراز  ک یرا مالحظه نموده و هنگام]= ضرر[ ت رَّضَجلب منفعت و دفع مَ

معناى  ه با  ؛ندک یب نسخ میم را طبکح ،دیو آن مفسده بر طرف گرد ]= به دست آمد[ شد

خ سْا پاس نَ  ؛مفسده نادارد  یست و خوردن ترشیگر مصلحت در خوردن آن دوا نیه دکنیا

م کا ه حکا نیناه ا  ،ام شاده م تما کا ه مصلحت حکن معنى است یهمه شرع هم ب امِکدر اح

عت یدن نسخ در قارآن و شار  یفهم ،قت نسخ معلوم شدیو چون معنى و حق ،شدهبرداشته 

 شود: یان میضمن دو امر ب

 کای و سور مآن دعوت فرموده ه ه آنچه را قرآن در ابتدا بکمات است از مسلِّ یکی -1

ه با ق را یه خالک ی یو اول چ ؛است یلکهمانا قواعد  ،ر آن شدهکذ ]= موظف به[ لفِِّکتِمُ
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ع نمااز  یتشر ،و بعد از آن ،ن استیخدا و رسول و روز بازپسه مان بیا ،آن دعوت فرموده

و  ،د نمودکیا یر خدا و امثال آن نهیغ یچون ذب  برا ،فر و توابع آنکو  کفرمود و از شر

دفاع  »عراض از جاهال و  عهد و اِه ب یارم اخالق مثل عدل و احسان و وفاکمه ن بیهمچن

له و فحشاا  یو از اخالق رذ ،ر امر فرمودکو خوف از خدا و صبر و ش (1)«حسنأ یهِ یالتِّب

و فساد در ارض و زناا و قتال و فحاش و     یفروش مکر علم و یغه و قول ب یغر و بَکو من

 ؛نماود  ینها  ،بود یجار ین جاهلیه در دک یاز امور ،ردن و امثال آنکگور ه دختر زنده ب

آن قواعاد   ،نه مناوره یات است و بعد از هجرت در مدیلک فلِکتم کیات مین آیپس بنابرا

 ؛دیل گردیمکت

 ؛ستیص نیقابل نسخ و تخص ،یعقل یلکام که احکاست   هیات اولیهیاز بد یکی -2

عظم من أ لُّکال»ن یو همچن (2)«رتفعانیجتمعان و ت یضان ت یالنق» یعقلمثالً قاعده 

ضان جمع ید و نقیایب یروز یکه کشود  ینم نسخ در آن رِیچ وجه تصویهه ب (3)«الج ء

ات و یه قرآن حافر ضرورکم یردکر کدر فصل سابق ذ .تر از ج ء باشدکوچکل کا یشود 

ن و عقل و بدن و نسل و یحفر د ، ]عبارت از[اتیو ضرور ،ستا اتینیات و تحسیحاج

تمام  ؛ستیص نیباشد و قابل نسخ و تخص یه میات عقلیلک ،عیات شرایلکو  ،مال است

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛ن اصول آمدندیحفر ا یبرا یع آسمانیشرا ِن  مَم  َل ك  ع  ِينَِٱَش   اَََّل  م 
َبِهَِ َٰ ِيَ ٱن وٗحاَوَ َۦو َّصَّ ۡين اَبِهَََِّلَّ اَو صَّ َو م  ۡك  إِّل   َ ۡين ا ۡوح 

 
واََْۦ َأ قِيم 

 
ۡنَأ
 
ََۖأ َٰٓ َو ِعيس  َٰ وَس  م  َو  َٰهِيم  ِينَ ٱإِبۡر  ََّل 

ق واَْفِي رَّ َت ت ف  َل  َو  َلَع   ُب   ّۡشِكِيَ ٱهِ َك  ۡهََِلۡم  ۡمَإِّل  وه  اَت ۡدع   [13:]الشورى ﴾م 
ت ین آنچه وصیشما از د یتعالى برا ید خدایدا ساخت و برگ یرد و هوکان یب» :یعنی

م بادان  یرده باود کا ت یتاو و آنچاه وصا    یسوه م بیردک یه وحکو آنچه  ،آن نوحه رد بک

                                           
 ور کردن به بهترین شیوه.د (1)

توانند با هم جمع نشوند، نه اینکه هیچ کدام نباشند؛ مثالً: زندگی و مارخ ناه    دو چی  ضدِ هم، نه می (2)

 توانند با هم و هم مان وجود داشته باشند، و نه اینکه هیچ کدامشان نباشند. مصح  می

 تر است. کل از ج ء ب رخ (3)
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 ؛د در آنین را و متفرق نشاو ید دینکد و اقامه یردا یپاه ه بک ،سى رایم و موسى و عیابراه

شاان  یا یخاواه  ین آنچه مکیگران و ب رخ است بر مشر ؛د در آن اصلینکاختالف ن یعنی

ارم عاادات دعاوت   کا ل اخاالق و م یو اصول فضاا  کشر ید و نفیآن از توح یسوه را ب

 .«ینک

 وردند ک یماصول دعوت  یکه ب ،ایانب یه تمامک  است یه تصرکه مبارین آیدر ا

لِهَِ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛ستیان رسل نیاختالف در م َرُّس  ِن َم  ٖد ح 
 
َأ َب ۡي  ِق  ر  َن ف 

 ﴾ۦَل 
و  ؛ات استیدر ج ئ ،عیو نسخ در شرا ،یج ئ در امورِ ،عیپس اختالف شرا[ 285:]البقره

باشد و قابل  یم یات عقلیلکه کرا یز ؛ستیات آن نیلکن ناسخ و منسوخ قرآن در یهمچن

ٍد َحالٌ: َأَبدًا إََِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َس َحَراُمُه َحَراٌم َأَبدًا إََِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ »ست: یسخ نن  «.َحالُ: ُ َمَّ
 یج ئ ام قرآن در امورِکاز اح ین نسخ در بعضیانات و همچنینسخ در د :المک ةخالص

ات و یلکنه در  ،است نیعت و دیفات شریام در تشرکنسخ اح ،تر عبارات واض ه ب ؛است

 ،رمحادود باود  یغ ]که[ ه طالق زنکنیا ایعبه که المقد  ب تیر قبله از بییمثل تغ ؛قواعد آن

و صالى   .رطالق شاد و امثاال آن  یطالق بود و بعد غ ،هارو ظِ ،دیسه طالق گرده محدود ب

 ن.یدنا محمد وآله الطاهریاهلل على س

 
*** 



 

 

 

 م و متشابه قرآنکمح
 قت آنیان حقیو ب

]= هاواء  انجاا آراء و  یالت فن علم قرآن است و در اکمتشابه قرآن از مشو م کمبحث مح

 ،اناد  ن مبحاث نشاده  یا باشد و چون ماردم از راه راسات وارد ا   یمفرما مکمتضاد حامیال[ 

قت یحق بابِمطلب و لُ ه مُخِِّکنجا آنچه را یو ما در ا ،باشد یم ]= آشفته[ تتِِّشَتِگفتارشان مُ

 م:ینک یان میاد از رب جهان ببا استمد ،است

 گار ناصّ  ید یو در جاا  ،م اسات کآن مح یه تمامکنیا جا دتلت دارد بر  یکقرآن در 

از  یه بعضا کا ناد  ک یان میگر بیو در موضع د ،است  آن متشابه یه تمامکنیا   دارد بریصر

 متشابه. یم است و بعضکآن مح

ََال ر َ﴿ هکمبار ةیآ ،تم اسکقرآن مح یه تمامکنیا ه دتلت دارد برکاما آنجا  َٰت  َء اي  تِۡلك 
َٰبَِٱ َٰت هَ َال ر َ﴿ هی  آیو ن [1:ونسی] ﴾ۡۡل ِكيمَِٱَۡلِكت  ۡتَء اي  ۡحِكم 

 
َأ َٰب  َباشد. یم (1)﴾ۥكِت 

ن یم در اکم است و مراد از محکه تمام قرآن محکفرموده ان یخداوند ب ،هین دو آیدر ا

و از  ،ده و درسات یپساند  یو معاان   یالم حق با الفاظ صحکمعنى ه ب ،تابکدو موضع از 

ه کا ن دو صافت  یا و در ا ،تر و افضل است  یفص یالمکاز هر قول و  ،ث لفر و معنىیح

 ست.یرا قدرت معارضه ن یسک ،ام معنى استکلفر و اح ]= استواری[ اتقان

َ ٱ﴿ :تعالى یقول خدا ،است  تمام قرآن متشابه دیفرما یمه کو اما آنجا  ََّلِلَّ ن  ۡحس 
 
َأ ل  ن زَّ

ََۡۡل ِديثَِٱ ل ود  َج  َِمۡنه  عِرُّ َت ۡقش  ث اِِن  َمَّ َٰبِٗها ت ش  َمُّ َٰٗبا ِينَ ٱكِت  ۡمَََّلَّ ل ود ه  َج  َت لِي  َث مَّ ۡم بَّه  َر  ۡون  ۡش  َي 
َ َذِۡكرِ َٰ

َإَِل  ۡم ق ل وب ه  َِۚۡٱو  ىََّلِلَّ د  َه  َٰلِك  َِٱذ  ۡهِديَبِهََِّلِلَّ ََۦي  نَي ۡضلِِل َو م  ۡۚ ا ء  نَي ش  َ ٱم  َ َّلِلَّ َّل  ا م  ِمۡنََۥف 

                                           
 .[1]هود:است  افتهیام کات آن استحیه آکتابى است ک]این قرآن[  (1)
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ادَن َباشد. یم [23:]ال مر ﴾ه 
 یبعضا  یعنا ی ،است همانناد  یتابکه آن کوتر سخنى را یکتعالى فرستاد ن یخدا» :یعنی

و  ییویکا لفر و صاحت معناى و در ن   ]= خوبی[ ا در جودتیگر در اعجاز یدیکه ه بیشب

 کنناده[  ]= تصدیق قدِِّصَگر آن را مُیتاب بعس دکن یو بعس ا ،ت و بالغتیو هدا ییبایز

يرۡيَِ﴿ ن مطلب اشاره فرموده:یاه و ب است
َِميۡنَِعنيِدَغ  ن  ل ۡوََك  َِٱو  واَْفِييهََِّلِلَّ يد  َٰٗفياٱل و ج  َۡختِل 

ثرِٗيا   یا و هار چ  ،نندک یهنه نمکقرآن را  ،ه حواد  زمانکن است یا یو مراد از مثان؛ (1)﴾ك 

ه کن باشد یا ین است مراد از مثانکو مم ؛ج  قرآن ،شود یم ]= نابود[ لحِمَضْمندر  و مُ

و قارآن باا    ،افته بودیه در سابق او را نکشود  یبشر معلوم م یاز قرآن برا یدیهر روز فوا

اجاتش از قرآن منقطع نخواهد یند احتک یهرچه بشر ترق ،بشر مساعد است یامل و ترقکت

 باار و دو  ه دوکا اند  ردهکرا معنى  یمثان یو بعض ؛است ]= جاودان[ خالد ،ن قرآنیشد و ا

و رحمات و   ،دیا و وعد و وع ،یچون امر و نه ،وجاتمشتمل است بر م دَ یعنی ،دهرکتا 

ترساند   یه مک آنان یها لرزد از آن پوست یو م ؛افرکو مؤمن و  ،و بهشت و دوزخ ،عذاب

 ؛ر خادا کشان باذ یا یها ها و دل گردد پوست یشود و آرام م یپس نرم م ؛از پروردگار خود

 خواهد و هر یه مکا ر یسکآن ا ند خدا بک یت میهدا ؛ت پروردگار استیتاب هداکن یو ا

 نخواهد بود. ییاو راهنما یبرا ،ندکس را خداوند گمراه ک

متشابه و بحث ما در  یم است و بعضکات محیاز آ یه دتلت دارد بعضکو اما آنجا 

وَ ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛است که مبارین آیآن است ا ِيَ ٱَه  َََّلَّ ل ۡيك  َع  ل  نز 
 
َۡلكَِٱأ َٰب  ََت  ِمۡنه 

َ مُّ
 
َأ نَّ َه  َٰت  م  ۡك  َُمُّ َٰٞت َٰبَِٱء اي  ََۡلِكت  ا مَّ

 
َف أ َٰٞتَۖ َٰبِه  ت ش  َم  ر  خ 

 
أ ِينَ ٱو  اَََّلَّ َم  ي تَّبِع ون  َف  ۡيٞغ َز  َق ل وبِِهۡم ِِف

َ َِمۡنه  َٰب ه  ا ءَ ٱت ش  ا ءَ ٱوَ َۡلفِۡتن ةَِٱَبۡتِغ  وِيلِهََِبۡتِغ 
ۡ
َت أ ََۖۦَ ا ۡعل مَ و م  وِيل هَ َي 

ۡ
َََۥ ت أ ونَ ٱوَ َّلِلَّ  َٱإَِلَّ َِٰسخ  ََلرَّ َۡلعِۡلمَِٱِِف

                                           
 .[82افتند ]النساء:ی ارى مىیدر آن اختالف بس قطعاً ،ر خدا بودیاگر از جانب غو  (1)
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نَّاَبِهَِ َء ام  ول ون  ق  ْول واََْۦي 
 
أ  َ َإَِلَّ ر  كَّ اَي ذَّ و م   َ ب ِن ا ِۡنَِعنِدَر  َم  ٞ َٰبَِٱك   ۡلب 

 
 .(1)﴾ۡۡل

ن یا ر ایم و متشاابه دارد و ماا در تفسا   کا ه قارآن مح کا ند ک ی  میه تصرکمبار ةین آیا

 چند: یر مباحثکذه م بیمحتاج ،م و متشابهکمح قِیو تحق]مطلب[ 

و  «ردمکا رد و منع » :یعنی «تُمْکحْأتُ و مْکتُ و حَمْکحا»د یگو یعرب مم: کمح -1

ه کا آن است  «جاا الل   ةكم  ح  »و  ،ندک یچون ظالم را از ظلم منع م ،ندیگو یم مکم را حاکحا

كِم َسَلدك»: یعث نخیو در حد ؛ند اسب را از اضطرابکمنع  منع » :یعنی «َأْحكِِم اليتيَم كَم ُُتْ

 «أحكموا ساهااكك » :دیگو یر میجر ؛«ینک یرا منع م فرزندت هک چنان ،م را از فسادیتین ک
 «ةحكما»را  تمکو ح ؛قیوث یعنی «مکبناء مح»و  ؛«هان را از سفاهتید سفینکمنع » :یعنی
 ؛ندک یمنع م ،ستیرا از آنچه س اوار ن ند چون انسانیگو یم

ت مثل یفکی  است در یبودن دو چ ]= همانند[ لماثِمُ ،هیشبه و شَبه و شَبمتشابه:  -2

 ،دگریکه واسطه شدت شباهت به   بیان دو چیه مکآن است  «بههشُ»و  ؛رن[ و طعم

َبِهَِ﴿ ن است مثلیدر ع یتشابه گاه ؛داده نشود ]= تشخیص[ ازیامت ْ ت وا
 
أ َٰبِٗهاَۦو  ت ش   ﴾م 

 یو بعض ؛قتینه در طعم و حق ،است  هیگر در رن[ شبیا بعس دب یبعض یعنی [25:ه]البقر

در  یعنی «متشابهاً»ه مراد از کبر آنند  یو بعض ،است  یمال و خوبکاند مراد تماثل در  گفته

و عدم رشد  یدر گمراه یعنی «تشابهت قلوبهم»و  ،منظر متفقند و در طعم مختلف

ر از یغه جهت شباهت به ر آن بیه تفسکآن است  ،و متشابه از قرآن ،ه شدیقلوبشان شب

                                           
 [و روشان   یصار ]محکام   اتیا از آن، آ یبخشا  ؛را بر تو نازل کرد [قرآن]است که کتاب  یاو کس (1)

 ،نگااه اول  کاه در  یاتیا آن آ]اسات  « متشاابهات » گرید [بخش]و  ،است، که آنها اسا  کتاب است

 یو معناا  ریمحکم، تفسا  اتیبا رجوع به آ یول ؛است لیدارد و قابل تأو یو احتماتت مختلف یمعان

و گماراه  ] ییجاو  فتناه  یو انحراف است، بارا  یشان کژیها دردل که یاما کسان [؛گردد یم وشنآنها ر

 لیتأو که یو در حال ؛کنند یم یروین پاز متشابه آ [به دلخواه خود]آن  لیخاطر تأوه و ب [کردن مردم

 ماان یا [چه محکام و چاه متشاابه   ]آن  ةما به هم: »ندیگو یو راسخان در علم م داند، یآن ج  اهلل نم

 [.7]آل عمران: شوند یو ج  خردمندان متذکر نم« همه از طرف پروردگار ماست ؛میآورد
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 ؛ل باشدکث لفر مشیا از حیث معنى یح

باشد  ی یا مبدأ چیت و اصالح آن یا تربی ی یوجود چ یه اصل براچآنتا : کالّ امّ -3

ََۥِإَونَّهَ ﴿ :دیفرما یمند وخدا ؛نامند یم «مأ»را  آن م ِ
 
َأ َٰبَِٱِِف  لوح  ،راده مک [4:]ال خرف ﴾ۡلِكت 

ند یگو یم «القرى ام»ه را کو م ؛اوسته م بمنسوب بودن علو ین برایو ا ،باشد یمحفوظ م

 ؛نامند یالنجوم م را ام]کهکشان[   رِّهجَو مَ

رد  ،لیتأو ؛اصله معنى رجوع به است ب «لَوَّأ»از  :دیگو یم یراغب اصفهانل: یتأو -4

َ﴿ :مثل ؛باشد یه مراد است از جهت علمک یتیغاه ب ءیش ا ۡعل مَ و م  وِيل هَ َي 
ۡ
َََۥ ت أ َّلِلَّ  َٱإَِلَّ

ونَ ٱوَ  َِٰسخ  وللنوى » ت از جهت فعل باشد مثل قول شاعر:یو غا [7:]آل عمران ﴾ۡلعِۡلمَِٱِِفََلرَّ

ۡلَ﴿ تعالى: یو قول خدا «لُین تأویوم البیقبل  وِيل هَ َه 
ۡ
َت أ َإَِلَّ ون  ر  َي نظ  وِيل هَ َۚۥۡ

ۡ
ِِتَت أ

ۡ
َي أ  (1)﴾ۥي ۡوم 

ان یر و بید تفسمرا ،ثیر و سلف از فقها و اهل حدیل در اصطالح اهل تفسیو تأو

: ندیگو یرشان میتاب تفسکه در کر او یر و غیجر ل است قول ابنین قبیو از ا ،باشد یم

 ،نیلمکمت ،هیمهْجَ ،و مراد معت له ؛نندک یر میو بعد تفس« است  هین آیل ایقول در تأو»

 نین معنى در اصطالح متأخریو ا ،برگرداندن لفر است از ظاهر ،لیه از تأویه و باطنیصوف

ل بر خالف اصل است و یتأو» :ندیگو یجهت م نیو از ا ،ع استین و فقها شاییاز اصول

 ،رف لفر از ظاهرش باشدصَ ،لیه مراد از تأوکن معنى یو ا ،«ل استیدله ل محتاج بیتأو

 ها و خرافات در اسالم شد. ش بدعتیدایسبب پ

َتْقُتُللَك »ه عمّار فرمود ه بک ،غمبر راستیالم پکل اهل شام یتأو ،ل باطلیو از اقسام تأو

ل یا غمبار را تأو یالم پکاهل شام  «.شندک یرا م گروه ظالم تو ،عمار یا» :یعنی «اْلِفَئُة اْلَباِغَية

 یولا  ؛«ردکه او را وارد جن[ کاست  یسکعمار  ةشندک ،میشتکما عمار را ن» :گفتند ،ردهک

ه کاست  یسکتل عمار ه قاکنیجهت اه ست با قت لفر و ظاهر آنیخالف حقم ،لین تأویا

                                           
 ؟لش فرارساادیتااأو [جااه وینت] کااه  یزرو ،لش را دارناادیتااأو [ساارانجام و]ا آنهااا جاا  انتظااار یااآ (1)

 .[53]األعراف:
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  یل صاح یا ن تأویاگر ا .است  ردهکاو  از یاریه طلب نصرت و کنه آن ، مباشر قتل او شده

ه کا غمبار سابب شاد    یچاون پ  ؛باشد ص رمکرسول ا ،دالشهدایحم ه س ةشندکد یبا ،بود

 د شود.ین شهکیر مشریر شمشیحم ه ز

ه در قارآن لفار   کا را  یاتیآ ،لیان تأوین در بیلمات متأخرکرفع شبهه و ابطال  یما برا

ن اصاطالح درسات   یا اه ل با یه تأوکده شود یتا فهم ،مینک یر مکل در آنها وارد شده ذیتأو

 :ستین

ا﴿ هکه مباریآ -1 ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  َََّلَّ ْ وا ِطيع 

 
َأ ْ ن و ا َ ٱء ام  ََّْلِلَّ وا ِطيع 

 
أ ول َٱو  ََلرَّس  ْوِِل

 
أ ۡمرَِٱو 

 
ۡمَََۖۡۡل ِمنك 

َۡ َٰز ۡعت ۡمَِِفََش  َف إِنَت ن  وه َإَِل  دُّ َِٱءَٖف ر  ولَِٱوَ َّلِلَّ ََِلرَّس  َب نت ۡمَت ۡؤِمن ون 
َِٱإِنَك  رۡيََٞٓأۡلِخرِ َٱَّۡل ۡومَِٱوَ َّلِلَّ َخ  َٰلِك  ذ 

ۡحسَ 
 
أ وِيًًلََنَ و 

ۡ
َ ﴾ت أ

د یا و ابن ز یو سدّ ،نجا ثواب و ج اء استیل در ایمراد از تأو :اند مجاهد و قُتاده گفته

]= عاقبات[   آل معناى مَا  ه و هار دو با   ،اقبت اسات ه مراد عکبه و زجاج بر آنند یو ابن قت

 ه تناازع کشود  یرا بسا میز ؛ایسن مآل در دناعم است و شامل حُ ،ن معنى دومکل ؛باشد یم

ات یا تاب خدا و رسول در زمان حکه شود و رجوع ب یواقع م یویدر امور دن ]= اختالف[

ه و با  ،اسات  یو دشمن ه[]= کین غضاءوفاق و سالمت از بَ ،آلشو سنت او بعد از وفات مَ

الم از معنى ظااهر  کا صرف ی ،باشد «ریتفس»ه ین آیدر ا «لیتأو»شود معنى  یوجه نم چیه

 باشد. یم صخدا و رسول ه سن عاقبت در رد بالم در تنازع است و حُکچون  ؛آن

 ؛اتمار را  د خدا و رسول و اولىیفرمان بر ،دیا مان آوردهیه اک یسانک یا»ه: ین آیمعنى ا

در ]رسول ه د بینکم خدا و رجوع کحه د آنرا بیبازگردان ،دیردک ی یاگر خالف در چپس 

 ین مراجعاه بارا  یا ا ،دین داریخدا و روز بازپسه مان بیاگر ا ،و به اولواتمر [اتشیزمان ح

 ؛«تر است عاقبت شما بهتر و خوش

دَۡ﴿ -2 ل ق  َوَ َو  ٗدى َه  َِعۡلمن َٰ
َلَع   َٰه  ۡلن  َف صَّ َٰٖب َبِِكت  م َٰه  َِجۡئن  َي ۡؤِمن ون  ۡوٖم َل ِق  ۡل٥٢ََر َۡح ٗة َه 

وِيل هَ 
ۡ
َت أ َإَِلَّ ون  ر  َي نظ  وِيل هَ َۚۥۡ

ۡ
ِِتَت أ

ۡ
َي أ ََۥي ۡوم  ول  ق  ِينَ ٱي  َََِّلَّ ب ِن اَب َر  ل  ا ء ۡتَر س  َق ۡدَج  ۡبل  وه َِمنَق  َۡۡل ق َِٱن س 

رۡيَ  َغ  ل  ن ۡعم  َف  دُّ َن ر  ۡو
 
َأ َۡل  ا  ْ وا ع  َف ي ۡشف  ا ء  ع  ف  َِمنَش  لَۡلَّ ا ه  ِيٱَف  َخَ ََّلَّ ق ۡد َۡۚ ل  َن ۡعم  نَّا َْك  ا و  ۡمَََِّس  ه  س  نف 

 
أ



 کلید فهم قرآن   72
  

 

ونَ  ۡفۡت   ن واَْي  اََك  مَمَّ ۡنه  َع  لَّ َ[.53و  52:]األعراف ﴾و ض 
 یعنا ی ؛د اسات یا وعاد و وع ه ق بیتصد ،هین آیل در ایمراد از تأو» :دیگو یابن عبا  م

قتااده  ؛ «دشاو  یاهر ما ظا  ،اسات   ه خداوند از امر آخرت خبر دادهکآنچه  ه صدقِک یروز

و  ،قات ید حقیگو یسدّى م ،ج اء» :دیگو یمجاهد م ؛«واب استث ،لیمراد از تأو» :دیگو یم

شاود   یآل امر و آنچه بعد واقع مو مراد آنچه مَ ،باشد یگر میدیکه ب یکن د ین معانیا ةهم

 .«است  ه قرآن از آن خبر دادهک

ه م با یاو را روشن سااخت  یعانه مک یتابکفار کگروه  یم براینه آوردیو هر آ»ه: یمعنى آ

ت و رحمات  یو هادا  [ل آنین و تفصا یای وجه تبه م بیه عالمک یدر حال یعنی]دانش خود 

تااب  کر از عاقبت یغ [ستندیا منتظر نیآ یعن]یبرند  یافران انتظار مکا یآ .نیمؤمن یاست برا

است   ردهکتعالى وعده  یمنتظر باشند آنچه را خدا یعنید؟ یرا از وعد و وع آن قتِیو حق

ظاهر شاود آثاار وعاد و     یعنی ،ارکد عاقبت یایه بک یروز ؛تاب از ثواب و عقابکن یدر ا

ن در یا ش از ایرا پا  ردند قارآن کو فراموش  که ترک ه آنانکامت است یق ،د و آن روزیوع

ق آمدند فرستادگان پروردگاار ماا   یتحقه ب :ندیگو [دندیقرآن نگروه ه بکافران ک یعنی]ا یدن

مااا  یا باارایااآ [.م بااودیعظاا ییم و آن خطااایردکااب یذکااو مااا ت] یو درساات یراسااته باا

ا یا دنه م بیده شوین است بازگردانکا ممیما؟  ینند براکهست تا شفاعت  ینندگانک شفاعت

ق ضارر  یا تحقه ب؟ با یذکنه ت مینکق یتصد یعنیم؟ یردک یه عمل مکم ج  آنینکتا عمل ب

 ؛«خدا یکند ن دیعان مایتان شفبُ هکزدند  یشان آنچه افترا میردند و گم شد از اک

ل است و من ِّه از افترا یه قرآن مصدق تورات و انجکنیر اکونس بعد از ذی ةدر سور -3

 ،آناان از آوردن مثال   و بعاد از عجا    ،باشاد  ین مکیباطل مشر یو دعاو ]= شک[ بیو ر

 :دیفرما یم قرآن

َبِعِۡلِمهََِب ۡلَ﴿ ْ وا ِيط  َُي  َل ۡم ا َبِم  ْ ب وا ذَّ ل ََۦك  وِيل هَ و 
ۡ
َت أ تِِهۡم

ۡ
َي أ ا َمَّ ََۚۥۡ ب  ذَّ َك  َٰلِك  ذ  ِينَ ٱك  ۡبلِِهۡمََََّۖلَّ ِمنَق 

رَۡٱف َ ََنظ  َٰقِب ة  َع  ن  ََك  ۡيف  َٰلِِميَ ٱك  َ.[39:ونسی] ﴾لظَّ
آنچاه خداوناد خبار     یعنی ؛اند آل گرفتهمعنى مَه نجا بیل را در ایتأو ،ر و خبریاهل تفس
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ن رسال  یبذِِّکا عاقبات م  هکا  چناان و  ،دگرد یشود و صدق قرآن ظاهر م یاست واقع م  داده

 ت خواهد بود.کن قرآن هالیذبکن عاقبت میهمچن ،ت استکهال

 ماراد آن ] ،ردهکب یذکت ،نداشتند یآن احاطه علمه دند و بیه آنچه نفهمکبل»ه: یمعنى آ

ار مشاغول  کا ب و انیذکا ته ات آن با یا ش از تادبر در آ یه بعد از استماع قرآن و پک ستا

سابق  یایردند انبکب یذکن تینچنیا [؛ر شدکذ هک چنان]ل آن آاست م  هامدیو هنوز ن [شدند

 «؟ن چگونه خواهد بودیپس عاقبت ظالم ؛ردندکب یذکتورات را ت هک چنانرا 

َٰلِك َ﴿ وسف:یسورة  [6]آیة  در -4 ذ  ك  وِيِلََو 
ۡ
َِمنَت أ ل ِم ك  ي ع  َو  بُّك  َر  ۡت بِيك  ادِيثَِٱَي  ح 

 
و  ﴾ۡۡل

 :س بودند و گفتندحبَوسف در مَیه با ک یند از دو نفرک یمت یاکه حکقول خداوند 

وِيلِهَِ﴿
ۡ
َبِت أ  تعالى یو قول خدا ؛ده بودندیه خواب دکآنچه را  یعنی ،[36:وسفی] ﴾ۦ َن ب ِۡئن ا

امَٞت ۡرز ق انِهَِ﴿ ع  اَط  م  تِيك 
ۡ
َي أ وِيلِهَََِۦ َل 

ۡ
اَبِت أ م  ت ك 

ۡ
َن بَّأ ا﴿ تعالى یو قول خدا [،37:وسفی] ﴾ۦإَِلَّ َو م 

َ وِيِل
ۡ
َبِت أ ۡن  َٰمَِٱَن  ۡحل 

 
َٰلِِميَ َۡۡل َق ۡدَ﴿ وسفیت از یاک. و قول حقتعالى ح[44:وسفی] ﴾بِع  ِ ر ب 
َ ۡلكَِٱء ات ۡيت ِنَِمن  وِيِلََلۡم 

ۡ
لَّۡمت ِنَِمنَت أ ادِيثَِٱو ع  ح 

 
َ[.101:وسفی] ﴾ۡۡل

 ،گردد یه در خارج واقع مکاست  یآن امر وجود ،ها ث و خوابیل احادید از تأوامر

وِيلِهَِ﴿ :دیفرما یمه ک  است یه صرین آیدر ا هک چنان ؛نه قول و لفر
ۡ
اَبِت أ م  ت ك 

ۡ
نََۦن بَّأ

 
َأ ۡبل  ق 

ا م  تِي ك 
ۡ
نده یه در آکست ا یخبر دادن از امر ،ل آنیتأوه پس خبر دادن ب ؛[37:وسفی] ﴾ي أ

ۡبل َ﴿ تعالى:ین قول خدایو همچن ؛شود یواقع م َق  َِمن َٰي  َر ۡءي  وِيل 
ۡ
َت أ ا َٰذ  ، [100:وسفی] ﴾ه 

 یآن امر واقع ،وسفیازده برادر یواقع شد از سجده پدر و مادر و  هک یآن امر یعنی

 :دیفرما یمه کآنجا  ؛است  ر شدهکه در اول سوره ذکاست  ییایآل روه مَکباشد  یم

ٗباَوَ ﴿ ۡوك  َك  َع ّش   د  ح 
 
َأ يۡت 

 
َر أ َٱإِِن ِ ۡمس  رَ ٱوَ َلشَّ م  َِٰجِديَۡلق  ۡمََِلَس  ۡيت ه 

 
َ؛[4:وسفی] ﴾نَ ر أ

َْ﴿ سوره اسراء: در  -5 ۡوف وا
 
أ ۡيل َٱَو  ََِۡلك  َب

ْ زِن وا َو  ََِكۡت ۡم اِسَٱإِذ ا ۡست قِيِمَ ٱَۡلقِۡسط  رۡيََٞلۡم  َخ  َٰلِك  ذ 
وِيًٗلَ

ۡ
َت أ ن  ۡحس 

 
أ راست  ید به ترازویل را و بسنجکید ییمایو تمام پ» :یعنی [35]اإلسراء:  ﴾و 

َ؛«باشد یتر م ن عمل بهتر و خوش عاقبتیا
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ا﴿ هف:ک ةدر سور -6 ُۡبً َص  ل ۡيهِ َت ۡست ِطعَعَّ َل ۡم ا َم  وِيِل
ۡ
َبِت أ ن ب ِئ ك 

 
أ و قول  [78:هفک]ال ﴾س 

 ،ر آن بودکه موسى منک یآل اعمالمَه ه خضر خبر داد موسى را بکتعالى بعد از آن یخدا

ا﴿َفرمود: ُۡبٗ ل ۡيهَِص  اَل ۡمَت ۡسِطعَعَّ َم  وِيل 
ۡ
َت أ َٰلِك  ه و نص اهل که مباریآ نیاز اَ[.82:هفک]ال ﴾ذ 

ع در خلف یشا هک چنان ؛ستیمعنى صرف لفر از ظاهر نه ل بیه تأوکلغت معلوم شد 

 .آنه ق بیا تصدی یاز وقوع خارج آل امر است اعمّمعنى مَه ه بکبل ؛است

 م و متشابهکان محیق در بیتحق
ه محتااج با   ،ق در آنیاما تحق ؛شود یم و متشابه آسان مکفهم مح ،با تدبر در مباحث سابق

 :است  م دو مقدمهیتقد

 خواص را در ه قرآن دعوت عوام وکات است یمات و ضروراز مسلِّ یکی :مقدمه اول

چاون   ؛اوتً و بالذات متوجه توده و اصالح عاوام باوده اسات    ،ا و رسلیدارد و نظر انب بر

ل  صاا  ،شاوند  یدا ما یا ن تاوده پ یا ه از اکتوده صال  شد رجال و علما و پادشاه و اشراف 

 ،اصاالح شاعب و تاوده ندارناد    ه ه در دعوت خود نظر بکس فالسفه کبر ع ؛خواهند بود

 ،و اگار درسات دقات شاود     ،اسات   مردمان باافهم جامعاه  ه ت آنان منحصر بیم و تربیتعل

ا صاد نفار دانشامند و    یا ده  یا اگر در جامعه ؛اجتماع ندارد یبرا ینان نفعیم عمل اینیب یم

ن مردم فاضل در جامعه یه اکبل ؛در اجتماع ندارد یچ اثریه ،صاحب اخالق فاضله گردند

ماا   یناون کمثل اجتماع  ؛گردند یبداخالق و جاهل بدبخت خواهند بود و مطرود اجتماع م

 باشند. یچاره میب ،لهیجهل و اخالق رذ ةغلب ةواسطه آن ب یه فضالک

ن معنى یاه ه بخداوند در قرآن اشار ،توده استه ا اول توجهشان بیه انبکته کن نیو ا

َوَ ﴿ نوح گفتنده ه قوم نوح بک دیفرما یم َل ك  ن ۡؤِمن 
 
َأ ْ ب ع ك َٱق ال و ا ۡرذ ل ونَ ٱَتَّ

 
 [111:]الشعراء ﴾ۡۡل

گان و یرو تو فرومایه پکنیحال ا م ویارویتو به مان بیا ما ایگفتند اصحاب نوح آ» :یعنی

ال َ﴿َ:دیفرما یمن یو همچن «؟مردمان رذلند ق  َٱَف 
ل   َِٱَلۡم  واَِْمنَق ۡوِمهََِينَ َّلَّ ر  ف  ََۦك  َإَِلَّ َٰك  ى اَن ر  م 

َ َٰك  ى اَن ر  ِۡثل ن اَو م  اَم  ٗ ب ع ك َٱب ّش  ََتَّ ِينَ ٱإَِلَّ َََّلَّ اذِۡل  اَب اِدي  ر 
 
ۡمَأ يَِٱه 

ۡ
أ پس گفتند »یعنی:  [27:]هود ﴾لرَّ
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 ن تو را در اول نظریم تابعینیب یو نم یمثل ما هست یه تو بشرکافر از قوم نوح کاشراف 

 .«مگر مردمان رذل

 یلکار مشا یار بسک ،ردنکق یحقاه نان را آشنا بیتوده نادان مردم سخن گفتن و ا پس با

ه یا ن آیو مراد ا «رد مرا سوره هودکر یپ» :یعنی «شيََّبْتني هود»: دیفرما یمرم کرسول ا .است

 :است کمبار

وََۡۡست قِمَۡٱف َ﴿ َت ۡطغ  َل  َو  ع ك  َم  نَت اب  َو م  ِمۡرت 
 
أ  َ ا م  َإِنَّهَ ك  ْۡۚ َب ِصريََٞۥا ل ون  اَت ۡعم  َ[112:]هود ﴾بِم 

فر کاز  ه با تو هستند وکهم  یسانکاست و   تو امر شدهه ب هک چنانه کاستقامت » :یعنی

اعمال شاما  ه خداوند ب ؛دینکان نیو طغ ،نندک یدارید پایبا ،اند طاعت پروردگار برگشتهه ب

 .«ناستیب

 یمهما  اضاتِ یو خاود ر  ،ل و صاعب کار مشیبس ارک ،مردم ال و اراذلِهّت جُیپس ترب

 «.اَلْبَالءُ لِلْوَتءِ»اند  ه گفتهکجهت است  نیاز ا ؛باشد یم

 اساااتیتجااارم اغلاااب باااال بااار اول  
 

 ادن خاماااان بالساااتاضااات دیه رکااا 
 

 ام ن سااتوران بااس لگاادها خااورده  یااز
 

 ام ردهکاااض وَّرَنهاااا را مُااا یه اکاااتاااا  
 

ناان  یو بار ا  ،ق عااج  یعشاان از فهام حقاا   یو طبا ،ات مردم عوام محدودکو چون ادرا

ا و یا چگونه انب ،نندک یتصور نم یگریر از محسو  موجود دیو غ ،سلطان حس غلبه دارد

ات تنا ل  کا و در یآخرت و درجات ترق تق نشأیب و دقایق عالم غیتوانند حقا یرسل م

نبيلاُ نحن معلا  األ» :فیث شریمفاد حده ه بکبل ؟نندکان یه هست بک یطور س را آننفْ

َم الناس عىل قدر عقوْلم اندازه عقل مردم باا ماردم   ه غمبران بیما گروه پ» :یعنی «ُأِمْرنا أن نكلي

ده و مساائل  جارَّ ق مُیه حقاا کا ن است یمردم ا یتر برا ن صال یپس بنابرا ،«میران یسخن م

 نناد کرا  جاهل از آن همان اساتفاده  ةه تودک گفته شود یلماتکمعقوله در تحت عبارات و 

ه ناه  کا شاد   یموجاود ه د متوجه با یه باکد یشن یشخص عام یمثالً وقت؛ نندک یه عقال مک

ه یست و رنا[ نادارد و قابال اشااره حسّا     ا ان دارد و نه گروبند زمانکجسم است و نه م
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شاود   یرا چگوناه ما  یا ز ؛معدوم است نه موجاود  ،ه آنکند ک یشخص گمان م نیا ،ستین

 .ن خدا را خواهاد باود  یچن یپس نف ؟ان نباشدکم ا در زمان ویموجود جسم نداشته باشد 

 حاسِ  در عاالمِ ]کوشنده[  کمِنهَنند تا خلق مُک یمحسوسات مه ه بیق را تشبین حقایا ایانب

قارآن   ،جهت نیاز ا ؛ه برسندیمقام تن  هتوانند ب یه نمکرا یز ؛نندکه عبادت یحق را در تشب

و  ،وجاه اهلل  ،داهللیا  ،عرش بر یمستول ،عیسم ،ریمثل بص ؛دیفرما یمان یب رب یبرا یصفات

فرورفته در عالم حاس   نادانِ مردمِه ب ،هیه حق تعالى را در لبا  تشبکل عبارات ین قبیاز ا

دسات  ه ه با ینناد از تشاب  ک یه ما یه عقال از تن کرا  یا نان همان استفادهیو ا ،ندک یم یمعرف

 آورند. یم

اماا اصاول عاوالم     ؛است یا عوالمو عالم وجود ر یهست ه دارِک ستا نیا :مقدمه ووم

ب و شاهادت  یا از عاالم غ  یکو هر  «عالم شهادت»و  «بیعالم غ»و  «لهإعالم » :است  سه

 هاست. مشتمل بر عالم

 ساااتین نیاااا ر ازیاااغ ین و آسااامانیزمااا   ستین نیا ر ازیغ یجهان یتو پندار

 ان استااامان او همااااااااان و آسیااازم  ست  ا نهان یبیه در سک یرمکان اهم    

 .﴾اعلُِم الَْغيِْب َوالّْشهاَدةِ ﴿ :دیفرما یمخداوند 
 گااااار اسااااات ید یآسااااامان و آفتااااااب    گر استید یو آب یب را ابریغ

 دیااالااابس مااان خلاااق جد  یان فااایاااباق  دایه بر خاصان پدکد او ات ینا

ت ساب عالم ادناى ن  ؛ست]= برابر[ ا یمتحاذ ،یهست دارِ آتِشَو عوالم وجود متطابق و نَ

نسابت  مثال   ،نیو همچنا  ؛قشر اسات ه در و لب بکه ب یاعلى مثل نسبت صافعالم ه ب

هر چه در  ؛قت استیحقه عت و مثال بیطبه شخص و شخص به ب لِّاصل و ظِه فرع ب

و  ؛ال عاطل خواهد باود یو گرنه سراب باطل و خ ؛است یاصل او یناچار برا ،استیدن

بدون  ةو گرنه مقدم ؛است یآن مثال یا برایناچار در دن ،ب و آخرت استیهرچه در غ

ا یا و چاون دن  ؛جود خواهاد باود   یو جواد ب ،معلول یو علت ب ،ثمر یو درخت ب ،جهینت

ا و یا هار انساان دن   یو بارا  ،وتکب و ملیاست و آخرت عالم غ کعالم شهادت و مل
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ست و مراد از آخارت حالات   ا ش از مرخ انسانیا حالت پیو مراد از دن ،ستا یآخرت

حالات و   ،و آخرت انسان از جمله حاتت و درجات اوسات  ،ایدن بعد از مرخ او پس

 ند.یگو ینامند و حالت متأخر و دور را آخرت م یا میرا دن یکن د ةدرج

ه کا  است چاون  یه اضافکبل ؛ستیاتمر ن حسب واقع و نفسه ا بر آخرت بیو تقدم دن

ناد  ک یت مکجاً حریست و بعد تدرا ش در عالم حس و شهادتیدایانسان اول حدو  و پ

 :دیفرما یمخداوند  ؛گردد یعالم آخرت مه تا منتقل ب

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ َٰنَ ٱَي  نس  َٰقِيهََِۡۡلِ ل  م  ۡدٗحاَف  َك  ب ِك  َر  َٰ َإَِل  دِح  ََك   .(1)﴾إِنَّك 

تابع  ،نهییصورت در آ هک چنان ؛او خرِآ ،و آخرت ،اوست ا اولِیدن ،انسانه پس نسبت ب

ت عاالم  یا اکا حیا ن دنیهمچن ؛ت اول استیرؤ اما در ؛ناظر است در مرتبه وجود صورتِ

 باشد. یب میغ

ه رده بکعبور  کلاند از عالم مُ دسته از آنان توانسته یک :مقام دو صنفند نیو مردم در ا

 ؛شاود  یده ما یا نام «عبارت » ،ن عباور یا ب و ایا غه ن از شهادت بیو همچن ،وت برسندکمل

 :دیفرما یمخداوند  هک چنان

َل عُِۡبَ ﴿ َٰلِك  َِِفَذ  ْوِِلَإِنَّ
 
ِ َٰرَِٱٗةَۡل  بۡص 

 
َْٱف َ﴿ نیو همچن (2)﴾ۡۡل وا ْوِِلََۡعت ُِب 

 
أ َٰٓ َٰرَِٱي  بۡص 

 
َ.(3)﴾ۡۡل

 عاالم حاس و   عت و گروبنادِ یطب ]= زندان[ جنورند و محبو  در سِکگر ید یو برخ

و چنان حاس   ،«ستین یه و شهریقر ،بدن ةیتن و قر آبادانِ یماورا» :ندیگو یم ،محسو 

ه عاالم  کا ومات دارد  کعت و عالم ماده و زماان ح یرده و طبکدا یپ ال بر آنان سلطنتیو خ

باام   نردبانشاان حاس اسات و مناسابِ     ؛ق راه ندارناد یار حقاا یده فهمند و ب یمجرد را نم

 ست.یقت نیحق

                                           
 ردکا ساختى در تالشاى و او را مالقاات خاواهى     ه ه تو به سوى پروردگار خود با کحقا  ،اى انسان (1)

 .[6:]اإلنشقاق
 .[13]آل عمران: عبرتى است ،نشین ]ماجرا[ براى صاحبان بیدر ا ناًیقی (2)

 .[2]الحشر: دیریعبرت گ صاحبان بینش،پس اى  (3)



 کلید فهم قرآن   78
  

 

ب ینان عالم غیا یو برا ،ب استیو آخرت و غ یق عالم ربوبیشرح حقا ،شتر قرآنیو ب

تِۡلك َ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک نانچ ؛مثاله مگر ب ،ردکر یشود تقر یرا نم َٰل َٱَو  ۡمث 
 
اََۡۡل ن ۡۡضِب ه 

َ َإَِلَّ ا  ۡعقِل ه  َي  ا َو م  ونَ ٱلِلنَّاِسِۖ َٰلِم  ان یم و بیآور یها را م ثلن مَیا» :یعنی [43:بوتک]العن ﴾ۡلع 

د از عالم در اه مرک ،«انیرا مگر دانا آن ةدیابند ثمره و فای یمردمان و درنم یم از براینک یم

معقول عالم عقل و ه رده و بکه از عالم حس و محسو  عبور کهستند  یسانک ،هیآ نیا

 یالیخه ومت دارد و همه بکال حیمردم خ شترین عالم بر بیو چون در ا ،ده باشندیرس

 نند:ک یت مکحر

 نامشان و ننگشان یالیوز خ  صلحشان و جنگشان یالیاز خ

: دیا فرما یما   ین علا یرالماؤمن یام هک چناناست   دهیلشان چون شخص خوابثَپس مَ

و  «شاوند  یآگااه ما   ،ردناد ه مُک یهنگام ؛مردم خوابند» :یعنی «امٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوایالنَّا ُ نِ»

ر یا تعبه ه محتاج با ک یثاله ممگر ب ،شود یشود در خواب ظاهر نم یواقع م یداریآنچه در ب

ا ظااهر  یا دن یشاب ظلماان  در  ،شاود  یآخارت ظااهر ما    یداریا ن آنچه در بیهمچن ؛است

عاالم  ه با  ،ردهکا ر خواب از عاالم مثال عباور    یتعب یو علما ؛مگر در لبا  مثل ،شود ینم

ن یریسا  رات ابان یا چناد مثاال از تعب   ،  مطلاب یتوضا  ینجا بارا یو در ا ،رسند یقت میحق

 :(1)«ةلف عبارأبي ال يغنيه و الغ   ةو العاقل يكهيه االشار» ؛مییگو یم
در دسات دارم و   یه مُهار کا دم یدر خواب د :مد و گفتن آیریس ن د ابن یشخص -1

و در مااه   ید تو مؤذن باشا یبا :ن گفتیریابن س .نمک یدهان و فرج مردم را مُهر م

 ؛ییش از فجر اذان بگویرمضان پ

 که دُر در گاردن خاو  کا دم یا خواب د :ن رفت و گفتیریس گر ن د ابنیشخص د -2

و  ؛یآماوز  ینااهال ما  ه ه علام با  کا  یهسات  یتو شخصا  :ن گفتیریس ابن .نمک یم

رش در یا تعب ،ردکا بر او حملاه   یا ه درندهکند یدر خواب بب ین اگر شخصیهمچن

 یداریا رش در بیا تعب ،شاامد آ یم ریه شک ندیا در خواب ببیو  ،است  دشمن یداریب

                                           
 برای عاقل، یک اشاره کافی است؛ ولی برای نادان ه ار جمله هم کافی نیست ]که او را متوجه کند[. (1)
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 علم است و مثال آن.

هات نشاان  یق را در تحت امثله و تشبیحقا ،خوابه ل بکمو کلَمَ ،پس در عالم خواب

ر خاواب از اول تاا   یا ند و تعبیب یال میق را با چشم خیده حقایخواب چون شخصِ ؛هدد یم

 ده شود.یمثل از آن فهم ةقیه طرکست ا یآخرش مثال

ن یا ا جا   یدهند و راها  یم نشان میتجس طور مثل وه ق را بیدر خواب حقا هک چنانو 

حاس و   در ]= کوشانده[  کماردم منهما   یتوانناد بارا   ین سلسله رسل نما یهمچن ؛ندارد

 ةندازه الفند بکل مسُچون رُ ؛ل زدنثَمَه مگر ب ،ب و آخرت را بدهندیشرح عالم غ ،عتیطب

و زندگان در آن  «است ]= خواب[ ناممَ ا دارِیدن» :اند نند و ب رگان گفتهکلم کعقول مردم ت

ر یا شاود و تعب  یه مرد آگاه مک یوقت ؛لثَمَه مگر ب ،فهمد یق را نمیده حقایمثل شخص خواب

ه با  یوقتا  یولا  ؛گار اسات  ی  دیا چ ،صورت خواب نظر شوده اگر ب .ابدی یاب را درمخو

ناده  ره دک ندیب یدر خواب م یشخص :مثالً ؛.ندک یدا میپ یگریمعنى د ،قتش توجه شدیحق

اماا   ،سات یناد درناده ن  یب یشود ما  یدار میب یوقت .خواهد او را بدرد یاو متوجه شد و مه ب

 دهیا ه در خاواب د کاست   ن همان درندهیفهمد ا یم ،دشو یه دشمن متوجه او مک یهنگام

 شود. یر میله تعبین وسیو خوابش بد ،است 

 
*** 

 جهینت
دانساته   ،عمل آمد هامل بکده شد و در مباحث سابق هم دقت ین دو مقدمه فهمیه اک یوقت

ق یق معقولاه در مبادأ عاالم و دقاا    یه حقاا کا آن اسات   ،ه مراد از متشاابه قارآن  کشود  یم

]= گرفتاار و  متوغال   ماردمِ  هکا را  یقیو حقاا  یه از لذات و آتم در معاد و معاان محسوس

 ،در قوالب امثله و عبارات تن ل دهد ،نندک کال نتوانند آنرا دریدر عالم حس و خسرگرم[ 

ه فهمش بر مردم ناادان آساان   کنیتا ا ،اندیهات بنمایات و استعارات و تشبیناکو در لبا  
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 اخالق فاضله متخلق گرداند.ه ند و بک ییراهنما یقت و خداشناسیحقه نان را بیباشد و ا

را نداند و حتاى   ج  خداوند آن یسکه کاست   دهیغمبر نازل نگردیپس متشابهات بر پ

ان و نا ت نادایهادا  یه ن ول متشابه براکبل ؛آن عاج  باشند کا و علما هم از دریا و اولیانب

 تودة مردم است.

مثال گاوش و چشام و     ،ان صفات خالق جهاان یست در بو متشابهات قرآن منحصر ا

امت و معاد از آمدن خدا یت قیفکین در یو همچن ،دست و رو و استوا بر عرش و امثال آن

ق و برَساتَ   و اِندُنهاار و سُا  از حور و قصور و اشاجار و اَ  ،ت جنتیفکیو در  ،هکو مالئ

و طبقاات دوزخ و امثاال    دین و صاد یت جهنم از آتش و غسلیفکیو در  ،قیبارواب و اَکا

 یه تماام کا بل ؛ستیخ صرف نیان تاریه غرض در آن بکن قصص قرآن است یو همچن ؛آن

 اولواتلباب است. یعبرت برا ،آن

ه کا ت خلقت آدم و حاوا و خاروج از بهشات اسات     یفکی ،گر از متشابهات قرآنیو د

ساخون در علام   را را ه آنکا ات یا ناکدر عالم عبارات و  یست متجلا یقینها حقایا یتمام

 دانند. یم

اسااات و اخااالق و ین قااانون و حقااوق و سیعت و تقناایشااره ات راجااع باایااامااا در آ

و  أن در اثبات مبدیست و همچنیوجه متشابهى ن چیهه نه بیر من ل و مدیات و تدبیاجتماع

 ست.ا  تابکال م و امکات آن محیآ یمعاد و نبوت تشابه راه ندارد و تمام

ست واضا  و روشان و   ا یاتیه آن آکم کات محیاست بر آ الم قرآن مشتملک ةخالص

 .ات متشابهیالقرآن و مرجع و مآل آ تاب و امکشة یاصل و ر

بادون   ،نناد ک یدساته آناان توقاف در متشاابه ما      یکسمند: و مردم در متشابهات دو قِ

 نند.ک یرا هم گمراه م گرانیو خود گمراهند و د ،ماتکتاب و محکال امه مراجعه ب

ماات را از  که محکاست  یسک ،ر راسخون در علمند و مراد از راسخ در علمگید ةدست

آن ه د متشابهات را با یو با ،ستا تابک اصل و ام ،مکمح]که[   دهد و بداند یمتشابهات تم

م مراجعه دهد و مآل متشاابه را  کمحه ه متشابه را بکست ا نیل متشابه ایو تأو ،دیبرگردان
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 ند.یم ببکدر مح

ل متشابه و یق تأویم و طرینک یان میم و متشابه بکاز قرآن در مح یا امثله نجایو ما در ا

ن یتاب و متدبرکخوانندگان  ة ]= توضی [تا تبصر ،مینک یر مکم ذکمحه را ب برگرداندن آن

 در قرآن باشد.

*** 

 ل متشابهیق تأویو متشابه و طر مکمح ةامثل
بر عرش و امثال  یستوال گوش و چشم و دست و وجه و ایاز قب ات صفات:یآ -1

ب مجرد است یقت غیه حقیات صفات تشبین آیا ،و در واقع ،ه موهم تجسم استک ،آن

 ،صرف مجردِ یه موجودک نندکتوانند تصور  یم عامه مردم نمیچون گفت ؛محسو ه ب

]=  مبصراته ا احاطه بی ،ند بدون سمعکدا یپ ها[ ]= شنیدنی مسموعاته احاطه ب

ه ابند مگر بیتوانند در ین مردم قدرت را نمیو همچن ،د بدون چشمداشته باش ها[ دیدنی

ر یع و بصیسمه ر بیمحسوسات تعبه ه حق بیات صفات از احاطه علمیپس آ ؛توسط دست

و  یج ئه ه حق متعال عالم بک گرداند یعامه را متوجه م ،هاتین تشبیو در ا دیفرما یم

 عِیسم ،بدون بصر رِیلبته خداوند بصو چون ا ؛ه عامه بفهمندک یطوره اما ب ؛است یلک

ردن مردم جاهل و کمتوجه  یرات براین تعبیا ،د استیبدون  و قادرِ ،بدون سمع

د یپس مسلماً با ؛خلق نادانه ب و شناساندن حق بیعالم غه باشد ب یرمستعد میغ

و متشابه برگردانده شود  ،ندکل یتأو ،م استیه موهم تجسکات را ین آیا ،تابکمات کمح

ه ند بک یل میتأو ،ت توده جاهل استیهدا یه براکهات را ین تشبیقرآن ا .تابکال امه ب

ِمۡثلِهَِ﴿ هکه مباریمانند آ یماتکمح َك  ََۦل ۡيس  و  و ه  ََۖ ءٞ ۡ ِميعَ ٱَش   :یعنی [11:]الشورى ﴾ۡۡل ِصريَ ٱَلسَّ

َ﴿ ةیو آ ،«نایو اوست شنوندة ب ی یست مانند او چین» َََلَّ ه  َٰرَ ٱت ۡدرِك  بۡص 
 
ََۡۡل َي ۡدرِك  و  ََۖٱو ه  َٰر  بۡص 

 
َۡۡل

َ و  َٱو ه  ها را و  بد چشمایها و او در ابد او را چشمیدرن» :یعنی [103:]األنعام ﴾ۡۡل برِيَ ٱَللَِّطيف 

َ.«اوست مهربان و آگاه
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 ستیسر نین میچ ایش هیدن رویما و د

 یحاندوست رو یرو یچشم ماست جسمان                                                 

ََق ۡلَ﴿ ةکو سورة مبار و  َ ٱه  ََّلِلَّ د  ح 
 
َ ٱ١ََأ دَ ٱَّلِلَّ م  ٢ََََلصَّ ۡ ل ۡمَي وَّل  َو  ن٣َََل ۡمَي ِِلۡ ل ۡمَي ك  و 

 َ ََُۢۥّلَّ د  ح 
 
َأ ًوا ف  ه ک ییخدا ،گانهی یخدااوست  [محمد یا]بگو  :یعنی [4تا  1:]اإلخالص ﴾ك 

ست یو ن ،یسکزاده نشد از  را و  سکن اد  [،ازمندانیو اوست پناه ن]از است از همه ین یب

َِ﴿ هیو آ ،«سکچیاو همتا ه یبرا َُي  َل  ونَ و  ِۡنَِعۡلِمهََِيط  َم  ءٖ ۡ ا ءَ َۦ َبِش  اَش  َبِم   [255:]البقره ﴾إَِلَّ

إنَّ »ف یث شریو حد ،«آنچه خواهده از دانش او مگر ب ی یچه نند بک یو احاطه نم» :یعنی
ب   ج  ما اْحت  ول  ك  ق  ن  اْلع 

ب  ع  ج  ْ   الله  اْحت  ْنت  ه  أ  ون  ب  ْطل  ما ت  ه  ك  ون  ب  ْطل  ى ي  ْعل 
 
أل  األ نَّ اْلم  ْبصار  و  إ 

 
ن  األ

 :یعنی «ع 
اعلى طلب  و مالء ،ها د از چشمیمحجوب گرد هک چناند از عقول یخداوند محجوب گرد»

  هیات تن یشارح آ ،فیث شرین حدیه اک ،«دینک یشما طلب م هک چنان ،نند او راک یم

َاست.
ات صافات حاق را   یا ند و آک یم یه معرفیتن  ةمرتب یقرآن خدا را در منته، مکپس مح

حاق   ،د و شخص راسخ در علمینما یر میال تقریعامه اهل حس و خ یه برایدر لبا  تشب

گرداناد   یم برمکمحه ات متشابه را بیند و آک یعبادت م ثد بحیه صرف و تجریرا در تن 

 د:یگویو م

 ریگس نشود دام بازکار کعنقا ش

 را دست است دامه شه باد بینجا همیاک                                                

َ﴿ هیمفاد آه و چون ب م  ر ك  ِ ذ  ي ح  َ ٱو  هَ َّلِلَّ َ ٱوَ ََۥ ن ۡفس  ََِّلِلَّ َب ُۢ یعنی:  [30:]آل عمران ﴾ۡلعِب ادَِٱر ء وف 

لبان تصور طا «ست به بندگانا دهد شما را خدا از خودش و خدا مهربان یم میو ب»

د راسخ در یلذا با ،نندکراند تا مطلب محال ن یدور باش مه ه بکه مبارین آیرا ا قتیحق

ُِ ا ِ َسال»: دیفرما یمرم که رسول اکد یمای  را بپیقه صحیعلم طر ُرسا يِف آال ُرسا يف َتَفكَّ َتَفكَّ

ُكْم َلْن َتْقِدُرسا َقْدَره َ«ذاِت ا ِ، َفإِنَّ
 گنجد ینطق تصور در او نم یجا چه میم و دم ن نیشک یخموش امِکه زبان ب
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متابعات   ]= گمراهای[  غیطان: اهل زیش ]= گمراهی[ ضاللت اِیفکیات وارده در یآ -2

ست مساتقل در مقابال   ا یطان موجودیش :ندیگو یال غلط میخه نند و بک ین متشابه را میا

طان گمراه ین شیهمچن ؛رات از اوستیخ یند و تمامک یت مین هداارحم هک چنان ؛نارحم

 یعنا یدو اصل ه ه بکباشد  یم یثنو ةدین همان عقیا .شرور سببش اوست یند و تمامک یم

 .اسات  یهار شار   أمبد ،منیو اهر ،یریاصل هر خ ، دانیه کل شدند ئمن قای دان و اهری

د جماود در  یا نیبب. ناد کت یا ثنوه دعوت با  ا نعوذ باهلل اه قرآن  ک ستا ده آنین عقیا ةتزم

 لِلگادما  ،اساالم  دِیا د و توحیشکت یثنوه ملت اسالم را ب ،مکمحه ابه بدون مراجعه بمتش

 د.یگرد یر ثنوکف

اسات از جان و اناس      لاه یشر و اخالق رذ أآنچه مبد]عبارت از[ طان یمراد قرآن از ش

 :دیفرما یمدر قرآن  هک چنان ؛باشد یم

ََۡلَق َ﴿ ِ َبِر ب  وذ  ع 
 
لِِك١ََََۡلَّاِسَٱأ َإ٢ََََِۡلَّاِسَٱم  َٰهِ ٣ََََۡلَّاِسَٱل  ِ َۡۡل نَّاِسَٱَلۡو ۡسو اِسَٱِمنََش  

ِيٱ٤َ ورَََِّلَّ د  َِِفَص  نَّةَِٱَِمنَ ٥ََۡلَّاِسَٱي و ۡسوِس  َ[.6تا  1:]النا  ﴾ۡلَّاِسَٱوَ َۡۡلِ
 یمعبود بنا  ،انیپادشاه آدم ،گار مردماندپروره برم ب یپناه م صمحمد  یبگو ا» :یعنی

از جان و   ،ماردم  یهاا  نهیناد در سا  ک یوسوسه م هکنهان شونده  ةنندک از شر وسوسه ،آدم

 .«انس

َٰلِك َ﴿ ن:یو همچن ذ  ك  ََو  َِٰطي  ي  َش  ا و ٗ د  َع  ِب ن
َن  ِ
َلِك   ۡلن ا ع  نِسَٱج  ن َِٱوَ َۡۡلِ ََۡۡلِ َٰ َإَِل  ۡم ه  َب ۡعض  ي وِِح

َ ۡولَِٱب ۡعٖضَز ۡخر ف  َ َۡلق  ۡفۡت  اَي  ۡمَو م  رۡه  ف ذ  ََۖ ل وه  ع  اَف  َم  بُّك  ا ء َر  ل ۡوَش  َو  وٗراۚۡ ر  َ.[112:]األنعام ﴾ونَ غ 
 یغمبار یهار پ  یم برایما قرار داد ،دشمنان هستند صمحمد  یترا ا هک چنانو »: یعنی

ساخنان   یبرخا  یشان بارا یاز ا ینند بعضک یوسوسه م ؛ش از جن و انسکگردن یدشمنان

 ؛ناد ردک ینم یغمبران دشمنیخواست با پ یدگار تو میب و اگر آفریفر یدروغ آراسته از برا

 .«بافند یه مکها  شان را در آن دروغیار اپس بگذ

و در تحات او   ،ه نوع استکبل ؛ستیطان شخص متفرد نیش ،اتین آیا پس بنا بر نصِ

ست ین نیالعالم موجود مستقل در مقابل رب]شیطان[ و  ،وجود دارد از جن و انس یافراد
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 د.یطان معارضه با حق متعال نمایند و شکر یه خداوند اراده خک

ََُّإِن﴿ نَِِفََك  َٰتَِٱم  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
ء اِِتََۡۡل  َ ۡبٗداَلرَِّنَٰمۡحٱإَِلَّ َ[.93:می]مر ﴾ع 

ن ارحم یسوه امت بینده در قیمگر آ ،ستین ،باشد ین میه در آسمان و زمکهر » :یعنی

 .«ه بنده باشدک یدر حالت

 نندهک اهطان گمرید شیگو یه مکات متشابه ین آیم اینیرد تا ببکتاب کد تدبر در یپس با

قرآن  یجاکمش در کمح ،ت باشدیه بشر مجبور در معصکست ا نیاش ا تزمه است و 

ت منجر نگردد و یثنوه ارش بکچاره یم شود و مسلمان بکمحه ل بیتأو ،است تا برگردانده

َ﴿ هکه مباریم آکه محیآن آ َإِنَّ َن ۡفِس   ِئ  ب ر 
 
َأ ا  َٱو م  ََِۡلَّۡفس  ب َُۢ ار ة  مَّ

و ءَِٱۡل   ََلسُّ َ إَِلَّ ِ ب  َر  َر ِحم  ا  ﴾َم 
 یبده امر ب ،ر انسانینفس شر]که[  ندک ی  میم تصرکه محین آیه در اک ،[53:وسفی]

ان طیپس ش ؛نندکمدد  یاو را در گمراه ،انس و جن طانِیه شکشود  یند و سبب مک یم

د او یطان مؤیو ش ،است سوء بشره اره بشرور نفس امّ أه مبدکبل ؛ستیمؤثر مستقل ن

 :دیفرما یم  ین معنى تصریاه خداوند ب هک چنان ؛باشد یم

﴿َ ل  َّ نَت زن  َم  َٰ ۡمَلَع   ن ب ِئ ك 
 
ۡلَأ َِٰطيَ ٱه  ي  ل ٢٢١َََلشَّ َّ ثِيٖمََت زن 

 
َأ فَّاكن

 
َأ ِ
َك   َٰ ٢٢٢َََلَع   ون  ۡمعَ ٱي ۡلق  َلسَّ

َِٰذب ونَ  ۡمَك  ۡكَث  ه 
 
أ َ[223تا  221:]الشعراء ﴾و 
ناد بار هار    یآ ین؟ فارود ما  یاطیناد شا  یآ یما ه فارود  کنم شما را بر آنکا خبر یآ»: یعنی

 «انندیشان دروغگویا شترِیطان و بیسخن شه دارند گوش را ب یفرا م ؛یارکب ه یدروغگو

 :دیفرما یم هک چنان ؛داند یت را خود انسان میو قرآن مرجع شرور در عالم انسان

رَ ﴿ ه  ادَ ٱَظ  س  ََۡلف  َِٱِِف ََۡۡل ۡحرَِٱوَ َۡلُب   يِۡدي
 
َأ ب ۡت س  َك  ا ََاِسَۡلََّٱبِم  َب ۡعض  م ه  ِيٱِّل ِذيق  ِمل واَََّْلَّ ع 

ۡمَي رِۡجع ونَ  لَّه  َ[.41:]الروم ﴾ل ع 
 «مردماان  یها رد دستکسب کسبب آنچه ه ا بیابان و دریدر ب یارا شد تباهکآش» :یعنی

ه د با یشاا  ؛ردناد کآنچاه   یاز جا ا  یرا بعض شانیتا بچشاند ا ،شانیا یمعاص یشوم یعنی

 ل اخالق.یفضاه له بیو از اعمال رذ ،دیتوحه ب کدن آن بازگردند از شریچش

َ﴿ :نیو همچن َ ٱإِنَّ ِسِهمََّۡلِلَّ نف 
 
َبِأ ا َم  ْ وا  ِ غ ري  َي  َٰ ِتَّ َح  ۡومن َبِق  ا َم   ِ غ ري  َي 

 :یعنی. [11:]الرعد ﴾َل 
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ر ییروه تغه آن گکنیت است تا ایاز همت و عاف یقوم یدهد آنچه برا یر نمییخداوند تغ»

 له.یله را با اخالق رذینند احوال جمکبدل  یعنی «ستا شانیا یها سدهند آنچه در نفْ

ه ل با یا را تأو راساخ در علام آن   ،است ه متشابهکطان یشه ب هات راجعیآ :المکخالصه 

لاه  یاز خاود و اخاالق رذ   یولا  ؛ترسد یطان نمیو از ش ،ستا تابکال ه امک ،ندک یم مکمح

 ؛شود یت نمیترسد و گرفتار ثنو یخود م

ر و عسل و شراب و یاز حور و قصور و نهر ش ،ت جنتیفکیه ب ات راجعهیآ -3

ذ آخرت و درجات یلذا ؛نها متشابه استیا یتمام ،بهشت یها وهیسند  و استبرق و م

 هک چنان ؛نندک یر میه مردم تصوکاست  یر و عسلیذتر از شیتر و لذ املک ،بهشت یمعنو

هنه و ک ،ر آخرتیو ش ،داردسردرد ن ،آخرت ه شرابِکن معنى دارد یاه   بیقرآن تصر

اهل  ین برایاست از مراتب و درجات مؤمن یهاتیتشب ،اتین آیپس ا ؛شود یمتعفن نم

ه ین باب آیم در اکمح ةیند و آکه بشر بتواند تصور کنهاست یوگرنه مطلب فوق ا ؛حس

َ﴿ هکمبار ََُۢف ًل  ا ء  ز  َج  ٖ ۡعي 
 
ةَِأ ِنَق رَّ مَم  َل ه  ۡخِِف 

 
أ  َ ا َن ۡفٞسَمَّ ل ونَ َت ۡعل م  ۡعم  َْي  ن وا اََك   [17:]السجده ﴾بِم 

اران ک یپره یاست برا  ه پنهان داشته شدهکآنچه را  یسچ نفْیداند ه ینم» :یعنی ؛باشد یم

ه پاداش عملشان ک [ها روشن گردد چشم ،ه بر آنک یی هایچ یعنی]ها  چشم یاز روشن

َ، َما ال َعْ،ٌ َرَأْت َسال َأْعَدْدُت لِِعَبادِ »ف یث شریه حدین آین ایو مب ،«خواهد بود
اِْلِ َي الصَّ

 یذیبندگان صال  خود لذا یردم براکا یمه یعنی «ُأُذٌن َنِمَعْت َسال َخَطَر َعىَل َقْلِب َبَ لر انت

َاست.  ردهکخطور ن یده و بر قلب بشرینشن یچ گوشیده و هیند یچ چشمیه هک
ه کبل ؛ستیه در بهشت نیذ حین نحو لذایه اکم ییبگو ا نعوذ باهللا خواهم  یما نم

تر  املک ،و محسوسات آن عالم ،ن حسیباتتر از ا ،یه آن حس آخرتکم ییم بگویخواه یم

د و یجهنم از صده ات راجعه بین آیو همچن ؛است أتن نشیذ و محسوسات ایاز لذا

د و یشد یطوره اران بکگناه یآخرت برا یها بتیتم و مصآ یه تمامکن و آتش یغسل

ن عالم مار یدر ا ،میل دهیرا تن  تآن نشأ یها یق آتم و بدبختیه اگر حقاکسخت است 

و در  ،و امثال آن خواهد بود یکیو تار کو عقرب و س[ و گرخ درنده و آتش و چر
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س[ و گرخ و عقرب  و مار ؛مینک یه ما تصور مکاز آنچه  است تر آن آتم سخت ،واقع

اما مار و عقرب و آتش  ؛ردکبا آب خاموش  توان یا را میآتش دن ،شتکشود  یا را میدن

َ﴿ دیفرما یمخداوند  ؛یعفو و رحمت الهه مگر ب ،شود یشته و خاموش نمکآخرت  ن ار 
َِٱ ة َٱَّلِلَّ وق د  ََلَِِّتَٱ٦ََلۡم  َلَع   لِع  ۡفَٱت طَّ

 
ََِ ِۡۡل ة است  یآتش ،آتش آخرت» :یعنی [7و  6 :]الهم ه ﴾َد 

شته ک یچ سمیهه ب ،لهیگرخ و س[ اخالق رذ «.گردد یور م اران شعلهکه از دل گناهک

َشود: ینم
 وساااافانین یده پوسااااتیاااادر یا

 تاو  یخوها یکه ب یکگشته گرگان 
 

 خون نخسپد بعد مرگات از قصااص  
 

 اسات  یلت بااز یح، ن قصاص نقدیا
 

 ا را خاادایاااساات دن  ملعبااه گفتااه 
 

 اسات   ن جن[ و فتناه کین ج ا تسیا
 

 ن خااواب گااران یااا  از  د یااگاارخ باار خ  

 تااااو یاننااااد از غضااااب اعضااااادر یماااا
 

 ابم خاااالصیااارم و یاااتاااو مگاااو مااان م
 

 اساات ین بااازیااا ،اصآن قصاا ش نقاادِیپاا
 

 ش آن جاا ایلعااب اساات پاا   ن جاا ا کاای
 

 اسات   ن چون ختناه یآن چو اخصاء است و ا
 

 

 

 

 

 

 ؛اللا  إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة
 هکا  چناان  ؛وج آناان از بهشات اسات   و خار  قصه آدم و حوا ،و از متشابهات قرآن -4

 :است یر مطالبکبر ذ یمبتن ،ن مسئلهیق در ایاند و تحق ن رفتهیا ن بریاز محقق یجمع

 هیه مفهوم آکبل ؛است  غمبر بودهیه آدم پکنیا م بریندار یحیه در قرآن نص صرکآن -1

َن وٖحَوَ ﴿ َٰ ۡين ا َإَِل  ۡوح 
 
ا َأ م  َك  ۡك  ۡين ا َإِّل  وۡح 

 
ا َأ َۡلََّٱإِنَّ ِ ََِنَ ََۧبِي  َب ۡعِده ه نوح کنیا ت دارد بردتل (1)﴾ۦِمنُۢ

 هکه مبارین آید ایو مؤ ،دیرسالت گرده شد و مبعو  ب یاو وحه ه بکست ا یغمبریاول پ

دَۡ﴿ ل ق  اََو  ِيَّتِِهم  ۡلن اَِِفَذ ر  ع  َو ج  َٰهِيم  ۡلن اَن وٗحاَِإَوبۡر  رۡس 
 
َٱوَ َۡلُّب وَّة َٱأ َٰب    خداوند یو ن ؛است (2)﴾ۡلِكت 

                                           
 میفرساتاد  یبعاد از او وحا   امبرانیا هماان گوناه کاه باه ناوح و پ      میفرساتاد  یهمانا ما به تاو وحا   (1)

 .[163:]النساء

 .[26]الحدید: مینبوت و کتاب قرار داد ،ن دوو در دودمان آ م،یرا فرستاد میما نوح و ابراه یو به راست (2)
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اء و شعراء و صافات یم و انبیثل سوره هود و مرم ،برد یه اسم رسل را مک ییها ر سورهد

 است.  ردهکرى از نبوت آدم نکچ ذیه ،و قمر

ۡين ا َ﴿ ةیر آیدر تفس یو امام راز وۡح 
 
أ  َ ا ر ناوح  کا ذه با  ءه چرا خداوند ابتداکد یگو یم ﴾إِنَّ

و  یشابوریرسالت شد و نه   به مبعوکبود  یغمبریچون نوح اول پ :دهد یجواب م ؟ردک

را  یمطلاب متابعات فخار راز    نیا ن در ایگار از مفسار  ید یابوالسعود و خاازن و جمعا  

 ؛اند نموده

 ،سات ا ش از شش ه ار سالیند خلقت آدم پیگویدانند و میون آدم را ابوالبشر میمل -2

 ار سه ها  ،سى بودیان طوفان نوح و عیه مک یه مدتکاست   ر شدهکون ذیحیتب مسکو در 

ن ماا و  یپاس مااب   ؛چهار ه ار و چهار سال ،سى و آدمین عیو ماب ،صد و هشت سالیو س

 ادتر از پنجه ار و شان ده سال نخواهد بود.یآدم ز

ن یه مااب کا  یدین اخاتالف شاد  یند ایگو یم ]و[ اند ردهکن حساب را تخطئه یفالسفه ا

ناد و  ک یت نما یا افکشصت قرن  ،ن و جسمیل اختالف لغات و دیاز قب ،اصناف بشر است

 ،اسات   ن ساخته شدهیش از ایب چهار ه ار سال پیه قرک ،ین آثار و نقوش مصریتر میقد

 ؛دهاد  ینشاان ما   یه و مصار را مثال اخاتالف اماروز    یقا و سوریفرآال ملل کاختالف اش

 نیامالً با کور کگر در آثار مذید یل و جمجمه و دماغ و اعضاکور در شکاختالف ملل مذ

همه اختالفات در  نیا ،ه در ظرف دو ه ار سالکست ین نکاست و ممدیو هو ]= آشکار[

 دا شود.یاند پ ه از پدر و مادر واحد مشتق شدهک یملل

خود مشاغول  ه ار دانشمندان و اهل بحث را بکره افاهمو ،نیخ وجود انسان در زمیتار

 است.  بوده یظن ،است  حال گفته شدهه اگرچه آنچه تا ب ؛است  داشته

ش یه در قرن دوم پا کرا  «ونیمنت»دانشمند زمان خود  ،الدلفیمو  فیبطل، رپادشاه مص

 ةجا ینت ؛ناد کن یای او تع یم را بارا یان قاد ین عصر مصریتر میرد تا قدکمأمور  ،الد بودیاز م

 ه ار سال شد.  و پنج یب سیقر ،ق آن دانشمندیبحث و تحق

سات و  یان را باه ب یصرن عصر میتر میقد ،یالدیدر قرن اول م یونانیمورخ  ،ودوریو د
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ش یه در قرن سوم پک یلدانکرور مورخ یو ب ،ردک ]محدود[ دیسه ه ار و پانصد سال تحد

ن نماود و  ییه ار سال تع یرا چهارصد و س یلدانکمدت اقوام  ،ردک یم ی  زندگانیاز مس

 رد.کو پنجه ار سال حساب  یه بابل را سکس ملیرامیان طوفان نوح و سمیمدت م

علام  ه با  ،نیخ وجاود انساان اول هار زما    ین تاار یای رون معاصار در تع اما فالسافه قا  

شادن طبقاات    فاصاله  یه براکرا  ینند و مدتک یاعتماد مشناسی[  ]= رسوباترض  طبقات

 نند.یکن نقاب واقعند حساب میتر قیه در عمک یبشر یالبدهاکن از یزم

 ؛است  سادهسهل و  یلیدانشمندان خ ین امروز برایطبقات زم یجیل تدرکیحساب تش

ن در یرا رسوبات زما یز ؛رسد ین گردد نمیقیه موجب قطع و ک یا هیپاه اگر چه در دقت ب

 ،نیا با وجود ا یول ؛شود یل نمکین و قاعده مخصوص تشیهرجا و همه جهات بدرجه مع

 شود. ین محسوب میزم ین عمر انسان بر روییتع یه بران ادلِّیاز بهتر

ن ماأمور  یزما  یردن عمر انسان در روکحساب  یامستر هورتو را بر ،یسیانجمن انگل

 ین شامس را بارا  یعا  ]= هِرَم[ لِّهمِسَ یخ بنایشخص م بور تار ؛شور مصر(کساخت )در 

و چون  ،الد بنا شده بودیش از میصد پین مِسلِّه در سال دو ه ار و سیو ا ،ردکار یاخت أمبد

 ،آن تاا حاال   یاز مدت بناا  هکمعلوم شد  ،ردندکن مِسلِّه دور یها را از اطراف ساق ا کخا

جاده گاره   یصاد و ه یه در هار قارن س  کا  ،است  بات آمده یسیازده قدم انگلیب یقر کخا

 ماناده  یدر آن بااق  یانساان  یایا ه آثار و بقاکن را ین نقاب زمیتر قیعم ،بعد از آن .شود یم

ه عمار  کا جاه گرفتناد   ینجا نتین شد و از ایو نه قدم تا سط  زم یس ؛ردندکاست حساب  

 گردد. یه ار سال م یب سینسان قرا

ت یا بون ،ییایکا مرآشاد و دانشامند    دایا ن پیدر اعمااق زما   یمیا جمجمه قدیکمرآدر 

  صد و پنجاه و هشات ها ار ساال تزم شاده    یکه ت اقل کگفت  ]و[ ردهکحساب  ،دونون

 است.  ردهکن جدا یآن اندازه از سط  زمه را ب یاست تا رسوبات متوال

ن یزما  یخ عمر انسان در رویون و فالسفه در تاریان ملیه مک یفست مقدار اختالا نیا

 م.ینکفق روح اسالم حل اه آن را موکم یریموجود است و ما ناگ 
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ر کا ن ذیزما  یدر بااب وجاود آدم در رو   ی یا   چیم قرآن و سنت صاح ییگو یپس م

در و  ،اناد  ان گرفتاه یا هودیاز  ،اناد  ردهکا ر کا ن بااره ذ یا ن در ایاست و آنچه مفسار   ردهکن

 ،دارد یمت و سازگاریده مالیه با روح علوم جدکشود  یافت می یاقوال یاسالم یها تابک

تاازه را   ینگوناه آرا یش ایه اساالم گنجاا  کنند کتوانند باور  یم ینونکا تاقل مردم عصر ی

 دارد.

ف آن در سال یه تألک ، ارضة االسايلتاب کدر  یالبسنوس ین علیعالءالد هک چنان

است چون آدم   در خبر آمده» :هکند ک یان میب ،است  شده یو هشت هجرنهصد و هشتاد 

و  یه طراوت و شادابک ینهاد یمن پا یبر رو یوقت ،آدم یا :او گفت هن بیزم ،خلق شد

از  ید: در بعضیگو یو بعد م ،ام ده شدهیهنه و پوسکاست و من   سر آمدهه من ب یجوان

ن بودند و گوشت و خون یزم یرو رد یش از آدم مخلوقیه پکاست   خ آمدهیتوار

َ﴿ هکمطلب قرآن هم شاهد است  نیو برا ،«داشتند ي ۡسفِك  َو  ا َفِيه  ۡفِسد  نَي  َم  ا َفِيه  ۡع ل  َت 
 
أ

ا ءَ ٱ ِم    یگفتند و ن یسابقى م ها[ ]= دیده نهین سخنان را از روى معایه اکرا مالئیز ؛(1)﴾َّل 

 یغمبرین بودند و خدا پیزم یدر رو یمردم ،ش از خلق آدمیه پکدر خبر است » :دیگو یم

 .«شتندکه او را گرفتند و کوسف یاسم ه شان فرستاد بیا یسوه ب

ناد و  ک ینقل ما  یطوتن یاتخبار در فصل پان دهم خبر تاب جامعکه صدوق یو از امام

ان هار آدم و آدم  یه مکد یافریگر بیآدم د یس ،ش از خلق آدمیخدا پ» :هکبر است خدر آن 

و بعاد از   ،ران بودیب پنجاه ه ار سال ویا قریسال فاصله بوده و پس از آنان دن گر ه ارید

 ده شد.یبعد پدر ما آدم آفر ،دوباره پنجاه ه ار سال آباد شد ،آن

ه اماام  کند ک ینقل م یلیث طویدر حد د از امام صادق یتاب توحکه در یو ابن بابو

ه کا خادا  ه با  ،بلاى  ؟است  دهیافریشما نر از یغ یه خدا بشرک ینک یا تو گمان میآ» :فرمود

 .«دین هستیده و شما از اوتد آدم آخریون آدم آفریلیم یکب یخداوند قر

                                           
 [30:]البقره کند؟ ی یکه در آن فساد و خونر یده یرا در آن قرار م یکس ایآ(1)
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 ؛شاود  یده ما ین تعدد از آن فهمیه اکاست  یثی  حدیه نیص ابن بابویتاب خصاکو در 

جهان را دوازده ها ار عاالم    یخدا» :هک دیفرما یمث یدر آن حد را حضرت صادق یز

ند ک یگمان نم یچ عالمین ب رگتر است و هیاز هفت آسمان و هفت زم یعالماست و هر 

 .«گر داردید یجهان عالم یخدا

عباه را باا   کمان  » :دیا گو یه در باب حدو  عالم مکین در فتوحات میالد یخ محیو ش

را  یکای ه مان  کت گفتند یمن دو ب یو آنان برا ،شناختم یرا نم ه آنانکردم کطواف  یقوم

 :ن استیت محفوظ ایو آن ب ،را فراموش نمودم یگریدردم و کحفر 

َْ ط ْفت ْك َكام ط ْفنِل ِسنينِل   و َ   َلَق ََْْجَع  ا    ِِبذا اْلَبْيِو ط ر 

چناد   :گفاتم  ؛میما از اجاداد اول شاما هسات    :گفت ؟دیستکیاز آنان گفتم شما  یکیه ب

 یهاا  از آدم یسا ک :گفاتم  ؛یا ب چهل ه ار سال و خارده یقر :گفتند ؟دیمدت از ما جلوتر

تاو  ه ه از هماه با  کا ا آنیا آ ؟ییگاو  یدام آدم را ما کا  :گفت ؛است  ن سن نبودهیرا ا یکن د

اد یا ه ردم و مبهوت شدم و با کر کتف یمن در پاسخ او قدر ؟را یگریا دی ،تر است یکن د

ش یپا  معلومِ ش از آدمِیه خدا پکاست  ت شدهیروا ص ه از رسول اهللکرا  یثیآوردم حد

 .«است  ردهکگر خلق یدم دصد ه ار آ ،ما

جاا   یاک س یدر عالم ارواح با ادر یروز» :هک ندک یر مکه ذکیخ در فتوحات می  شیو ن

اسات    ن بااب وارد شاده  یا ه در اکا  یاشفه و خبرکن میم و از او از صحت ایمجتمع شد

و  ،  است و هم خبر صادق استیاشفه تو صحکهم شهود و هم م :س گفتیادر ؛دمیپرس

ان یا علم ما از مبادأ موجاودات و اع   یول ؛میمان آوردیحدو  عالم اه ران بغمبیما گروه پ

 .«منقطع شد

ا و علماا و  یا را همه انب و حدو  آن ،مجهول است ،ت عالمیخ بدایتار» :دیگو یخ میش

و در  ،را قباول ندارناد   ن آنیان و متاأخر ینیشیپ ةاز فالسف یو بعض ،ن قبول دارندیمجتهد

 .«دین نادان نشایخوراعتماد بر قول م ،ن بابیا
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 جهینت
ان یا و عصا ه قصة آدم و حوکشود  یدا میبر تو واض  و هو ،ین مقدمات را دانستیچون ا

قاه اتخااذ   یدو طر ،آن ةن درباریو مسلم ،باشدینم ظاهر آن مراد ،نیزمه آنان و هبوطشان ب

 :اند ردهک

د و امار را  ه معتقدنا یا ت تن یا غا رتعاالى را د  یه باار کا ف صال  است لَسَ ةقیطر -1

خداوناد  ه را ب علم آن ،ستا ق بر ما مجهولیو آنچه از حقا ،نندک یاو مه س بیتفو

قات آن بار ماا مجهاول     یحق :ندیگو یه آدم میو در قض ،ندینما یعالم توانا واگذار م

 ،ن مسائله یا م و در ایا دار آنچه پیامبر آورد[« ]= یبما جاء به النب»مان یاست و ما ا

 یبارا  ییهاا  اساتفاده  ،ن قصاه یدر نقل ا یول ؛مینک یواگذار مخداوند ه علم او را ب

از  یبعض ،ن قصهیان ایو خداوند با ب ،باشد یانسان در اخالق و اعمال و احوالش م

 ؛است  نموده یکعقول بشر ن ده را ب یق و معانیحقا

اسالم بار   یچون مبن :ندیگو یم ؛باشد یل میف است و آن عبارات از تأولَقه خَیطر -2

 ،اسات   چ جا قدم از جاده عقل فراتر ننهادهیمنطق و عقل است و اسالم در ه یرو

ر کا و در نقال خاالف آن ذ   و قاطع شد ]= قطعی[ جازم ی یچه پس هرگاه عقل ب

 د آنیا ه باکبل ؛باشد یآن نم ظاهرِ ،ه مراد از نقلکنیا است بر  هیقطع ةنیعقل قر ،شد

 شود. یل درست میتأو ن فقط بایرا بر معنى موافق عقل حمل نمود و ا

خدا و صفات او و آنچه  ةه دربارکسلف هستم و در آنچه  ةقیبر طر ا شاءاهلل انا و من  

روشان   یبارا  یولا  ؛نمکا  یتعاالى ما   خود حاق ه س امر بیتفو ،ب استیعالم غه متعلق ب

 :میگو ین میمتأخر ةقیچند بر طر یسخن ،نادانشمند یادآوریساختن مردم و 

ق یا ل و تحقیتفصا  یمجال واسعى برا ،است  ن باب وارد شدهیا ه درک یات قرآنیدر آ

د از آن یا ه باحاث در قارآن با  کا اسات   یعده مسائل یک ]= شامل[ نمِِّضَتِرا مُیز ؛باشد یم

 :اطالع داشته باشد

 ن ساخن راناده  یزما  یه خود در باب خلقت آدم بر روکتعالى با مالئ  یه خداکنیا -1
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ن یا ا قاتِ ید حقیا ن بایا و شخص باحاث در د  ،دان ه او را پاسخ دادهکاست و مالئ 

 ؛بفهمد محاوره را

ه کا ن اساماء و ماراد از ساجود مالئ   یا معناى ا  ،اد گرفات یه آدم همه اسماء را کنیا -2

 ؛ستیچ

در  ؟جاا باود  کن بهشات در  یا ا ،داد یه خداوند آدم و حوا را در بهشات جاا  کنیا -3

آن شاجره چاه    ،فرماود را از خوردن شجره منع  ه آنانکنیو ا ؟نیا زمیآسمان بود 

 ؟باشد یچه م یبود و معنى آن نه

 ؟ستیمقصود چ ،ردکرون یرا از بهشت ب ه خداوند آنانکنیا -4

 ؟لمات چه بودکردن ک یتلق ،نمود یتلق یلماتکخود  یه آدم از خداکنیا -5

 صورت گرفته یا ه محاورهکان خداوند و مالئیه مک ه دتلت داردیاما امر اول ظاهر آ

ث یدر حد هک چنان ؛داند ی  نمیرا جا یا ن محاورهیهمچن ین اسالمیقت دیاست و حق 

اعلى  ةکست و مالئا ها پنهان ه از چشمک یطور ست همانا است خداوند از عقول پنهان

ن در قصه اسراء وارد یو همچن ؛دینک یه شما طلب مک یهمچنان ،نندک یخدا را طلب م

اگر » :گفت د ویرس یحد محدوده خدا بل در صعود خود با رسول یه جبرئکاست   شده

رد و چون کت کغمبر او را گذاشت و خود حریپس پ ؛سوزم یم ،بات روم یقدر انگشته ب

﴿ تعالى یخدا      ﴾ ی یز او چتر ا ست و ب رخیرش نی[ نظ11:]الشورى 

مت و اراده کح هک یدر امر ،او از مخلوقاتِ یه جماعتکست ی  نیدر عقل جا ؛باشد ینم

ا﴿  ندیمخالفت برخه ب ،ندکاو اقتضا  َ َإِنَّم  َّل  ول  َنَّق  ن
 
َأ َٰه  ۡدن  ر 

 
َأ َإِذ ا  ءن ۡ َلِش  نََۥق ۡوۡل  ا ك 

ونَ  ي ك  َ.(1)﴾ف 
خواهد  یه چون دانستند خداوند مکه باشد کاز حال مالئ یلیتمث ،ن محاورهید ایپس با

                                           
پاس   ؛«موجاود بااش  : »مییاست کاه باه او گاو    نیفقط ا م،یاش کن چون اراده  کهیفرمان ما به هر چ (1)

 .[40]النحل: شود یموجود م [بالفاصله]
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ش از یع پیفهم وقا یه براک باشد یاستعداد ین دانستن از رویند )خواه اکرا خلق  مدآ

 یکن محاوره یآن باشد( و ا یجهت ظهور مقدمات و مباده و خواه ب ،حدو  آن دارند

ن مجادله و یا یعنی ،ث نفس باشدیه عبارت از حدکاست  ینوع محاوره وجدان

ۡعل مَ ﴿ :هکفرمود  یآنان وحه ه خداوند بکتا آن ،ردندک یخود م شیاعتراضات را پ
 
َأ اََإِِن ِ  م 

ونَ  َت ۡعل م  َشدند. یم امر الهیو پس از آن تسل (1)﴾َل 
ه خداوند کاند  ن باب گفتهین در ایمفسر ،م اسماء باشدیه عبارت از تعلکو اما امر دوم 

رد و کا م یآدم تعله و لغات ب ها[ ]= زبان ع السنهیجمه ع محدثات و مخلوقات بیاسماء جم

 ه شرح دهد.کمالئه را ب را امر فرمود تا آن بعد آدم

 یریتاأث ه است با  یلیه تمثکبل ؛ردکت یفاکهمان ظاهرش ه د بین امر را نبایدر نظر ما ا

دا شاد و  یه پکدر مالئ ،را دارد ]= گناهان[ تئایت همة شرور و سَیه قابلک ،لق آدماز خُ هک

 یولا  ،ردندکتعالى  یباره م امر را بیه اگر چه تسلکمالئ یعنی ؛ه گران آمدکن امر بر مالئیا

قت و یده شد و خواص و حقیه آدم آفرکتا آن ،بود یباطناً اعتراض م بور در خاطر آنها باق

بر  یتناهیماتت تکه دن بیات و رسیلک کادرا یاز برا ت اویو قابل ،ار گشتکت او آشیمل

از  آنگااه  ؛دیا دا گردیمال هوکو  یترق ةن درجیآخره ان وصول او بکو ام ،همه معلوم شد

هماان   ،نیا و ا ؛ردناد کس یه و تقاد یا نع او آگاه شدند و او را تن صُ رِیدبعظمت خالق و ت

جا  یکه و آدم را که خداوند مالئک یظاهر ةنه سجد ؛باشد یآدم مه ه بکمالئ ةمعنى سجد

 .آدم وادارد ةسجده را ب ند و بعد آنانکجمع 

 یصفهانو ابومسلم ا یجمله ابوالقاسم بلخ ن از آنیاز مفسر یبرخ ،و در باب امر سوم

ن یمعناى چنا   ،ن صورتیو در ا ،است  ن بودهیزم ین بهشت در رویه اکاند  دهین عقیبر ا

رد تاا بتواناد از آن   کا وه بود خلق یدرخت و م یه داراک ینیرا در زم ه خداوند آدمکاست 

گنادم   :اناد  گفتاه  یبعض ،است  شده یآن نهه شدن ب یکاز ن د هک یو درخت ،خورد یروز

                                           
 دانید. دانم که شما نمی را می همانا من چی ی (1)
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د یدام نبود و شاا کچ یه :اند گفته یو گروه ،درخت انگور بود :اند فتهگر گید یو برخ ،بود

از آن ممناوع   ،ن سابب یا اه شاد و با   یب ضرر و خسارت و مرض مجمو هکبود  یدرخت

 عت بود.یا طبی یهو ةشجر ،مراد از شجره :ندیگو یق میاز اهل تحق یو جمع ،شدند

ه مقصود کبل ؛ستین آوردن نیزم هاز آسمان ب ]فرود آوردن[، هبابمراد از اِ ،امر چهارم

پاس   ،ن سببیاه و ب ،رده بودندک ]که[ یتیسبب معصه باشد ب یاخراج از جنت و بهشت م

  یا ن «مصاراً  اهبطوإ»مقصود از  هک چنان ؛بت شدندکدچار ن ،داشتند یراحت یه زندگکاز آن

 ن است.یهم

او آموخت و ه ب ه خداوندکبود  ییدعا ،ردک یخود تلق یه از خداک یلماتکو مراد از 

َ﴿ :ستا نیآن ا ََق اَل  َِمن  ون نَّ َۡل  ك  ۡن ا ت ۡرَح  َو  َۡل  ا َت ۡغفِۡر َلَّۡم َِإَون ن ا س  نف 
 
َأ ل ۡمن ا  َظ  بَّن ا ر 

ََِّٰسِينَ ٱ َ.(1)﴾ۡلخ 
 یدم نوعآه کبل ؛ستین یآدم شخص ،ه مراد از آدم در قرآنک ستا نیحاصل مطلب ا

 ماتتِکرا خلق فرمود و او را قابل  و تعالى نوع انسان که خداوند تبارکباشد  یم

ل یصورت تمثه ه بکاست  یقیحقا ،ن بابیات وارده در ایآ یو تمام ،ه قرار دادیرمتناهیغ

تاب کم کمحه را ب م و آنینکن متشابه نید جمود در ایپس ما با ؛است  ان شدهیو استعاره ب

است   هین آیم اکمح ةیآو آن  ؛«شخص»گرفته نه  «نوع»ه در آن مراد از آدم را کم ینکرد 

دَۡ﴿ :دیفرما یمه ک ل ق  ةََِو  َٰٓئِك  ل  َق ۡلن اَلِۡلم  ۡمَث مَّ َٰك  ۡرن  وَّ َص  ۡمَث مَّ َٰك  ل ۡقن  َْٱخ  وا د    .(2)﴾ٓأِلد مَ َۡسج 

م و کا محه ل و برگردانادن متشاابه با   یا م و متشابه و معنى تأوکق در محینجا تحقیتا ا

ر ین مطلاب را تفسا  یا اه ه راجع بیآ کنیا .تاب بودهکاز  یا ن در علم و امثلهیراسخ ةقیطر

 :نباشد یالکاش یگر جایم تا دینک یم

                                           
 ،یو بار ماا رحام نکنا     یامرزیا م، و اگر ما را نیما به خود ستم کرد ،پروردگارا»گفتند:  ]آدم و حوا[ (1)

 .[23]األعراف:« کاران خواهیم بود سلِّماً از زیانم

برای »م: یم؛ سپس به فرشتگان گفتیم؛ آنگاه شما را شکل و صورت دادیدیق، ما شما را آفریو به تحق (2)

 .[11]األعراف:« دیآدم سجده کن
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وَ ﴿ :دیفرما یمخداوند  ِيَ ٱَه  َََّلَّ ل ۡيك  َع  ل  نز 
 
َٱأ َٰب  ََۡلِكت  مُّ

 
َأ نَّ َه  َٰت  م  ۡك  َٰٞتَُمُّ َء اي  َٰبَِٱِمۡنه  َۡلِكت 

َ ا مَّ
 
َف أ َٰٞتَۖ َٰبِه  ت ش  َم  ر  خ 

 
أ ِينَ ٱو  ي تََََّّلَّ َف  ۡيٞغ َز  َق ل وبِِهۡم َِِف َِمۡنه  َٰب ه  َت ش  ا َم  ا ءَ ٱبِع ون  ا ءَ ٱوَ َۡلفِۡتن ةَِٱَبۡتِغ  َبۡتِغ 

وِيلِهَِ
ۡ
َت أ اََۖۦَ ۡعل مَ و م  وِيل هَ َي 

ۡ
َََۥ ت أ ونَ ٱوَ َّلِلَّ  َٱإَِلَّ َِٰسخ  نَّاَبِهََِۡلعِۡلمَِٱِِفََلرَّ َء ام  ول ون  ق  َ َۦي  ب ِن ا ِۡنَِعنِدَر  َم  ٞ ك  
ْول واَْ

 
أ  َ َإَِلَّ ر  كَّ اَي ذَّ ََٰٱو م  ۡلب 

 
َ[.7:]آل عمران ﴾بَِۡۡل

ماات اسات   کات محیاز آن آ یه بعضکتاب را که فرستاد بر تو ک ییاوست خدا» :یعنی

 ،دارد یو تباه یجکشان یها ه دلک یمردم ؛باشد یو مرجع متشابهات م مّتاب و اُکه اصل ک

ه خود بدون مراجعاه با   یل بر طبق هوایطلب فتنه و تأو یند براینما یمتشابهات م یرویپ

داناد مگار حاق متعاال و      یمات را نمکمحه ل متشابهات و برگرداندن آن بیو تأو ،مکمح

م آن و کا مح ،میا تااب دار ک ةهما ه مان بیا :هکند یگو ینان میه ایکدرحال ؛ن در علمیراسخ

 .«شوند مگر عقال یر نمکماست و متذ آن از طرف پروردگار ةهم و ،متشابه آن

ه کم یردکان یو ما ب ،«داند یگر نمید یسکد ر خداونیات متشابه را غیآ» :اند گفته یبعض

 صرم کا ه رساول ا کا د یآ یتزم م ،  باشدینان صحیاگر قول ا .دانند یراسخون در علم م
 ،متشاابهاتش را نفهماد   له نفاس مقاد  رساو   کا  یقرآنا  .فر استکن قول یهم نداند و ا

ا یا م نفهماد  رم هکه رسول اکر شد یه امر داک یند؟ وقتکت یتواند مردم را هدا یچگونه م

ه ل با یا نند و راساخون در علام تأو  کنادان از متشابه آن استفاده  ةعام ،میردکان یب هک چنان

تااب و سانت و   کن از تقَه مُا البته معنى دوم مقطوع است و ما در سابق با ادلِّ ؛نندکم کمح

َوَصدىا  .ر شاد که ذک یطیاما با شرا ،ع قرآن قابل فهم استیه جمکم یردکثابت  یل عقلیدل

ٍَ َوآلِِه الطاِلِقِرَِ . َما َقِل ُم 
َِ
 اه  َعَى َسيِّ

*** 



 

 

 

 قرآن یسوگندها

اد فرمود و سابب آن  یاز مخلوقات خود سوگند  یی هایچه د بیخداوند متعال در قرآن مج

 :دو امر است

تسالط   ،در اقامه برهان صرم که رسول اکاز اوقات معترف بودند  یفار در بعضک -1

د یا گو یه آنچاه ما  کداند  یند و خود مک یرم مجادله مکه رسول اکفتند گ یاما م ؛دارد یتام

ده یا د هکا  چناان  ؛مقال یراسته نه ب ،جدال است ةقوه و غلبه حضرتش بر ما ب ،فاسد است

رد و مساتمع در مقابال خصام    کا ل یا دل ةه خصام اقاما  ک یاز مردم هنگام یشود بعض یم

ه مان  کا ن اسات  یا ا ینه از بارا  ،تلن عج  من از استدیا :دیگو یم ،ندکنتوانست قد علم 

پنجاه   یقاو  یجاادل امل بر اساتدتل دارد و مُ که خصم من چون قدرت کبل ؛میگو یباطل م

جاناب  ه ه حق بکداند  یو خصم من م ،شود یند و بر من غالب مک یحق مرا باطل م ،است

 ؛داردبرهان ن ةاقام یبرا یگر مستدل راهید ،ه مستمع داردک ین تصور باطلیبا ا .من است

 آن. ییند نه بر حقگوک یلم و مستدل مکهم حمل بر قدرت مت باز، اوردیهر چه برهان ب

واهلل » :دیا ه بگوکنیسم و سوگند و اقَه ندارد ج  توسل ب یمستدل راه ،ن صورتیدر ا

الم خاود  کتا بتواند  ،«میگو یخدا من حق مه ب ؛ستیغرضم مجادله ن ،میگو یمن راست م

 ؛سازدق مخاطب یرا مورد تصد

ار و ید یموجب خراب ،ندکاد یقسم دروغ  یسکه اگر کن بود یاز معتقدات عرب ا یکی -2

ن از یبناابرا  ؛اسات  ]= باد یُمان[   ن خود مشائوم یو ا ،شود یننده مکادیشخص سوگند کهال

رد و هر روز هم بار  کاد یسوگند  ی یهر چه رم بکغمبر ایو پ ،جستند یم یسوگند دروغ دور

 م بر ضد آنان بود.کبرهان مح یک ،نیده شد و خود ارفعت و عظمتش اف و

*** 
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 است  ردهکاد ین سوگند آه ا آنچه خداوند بیم به قس  م  
 :دو قول استبه قسم علما را در مُ

 ،اء اسات ین اشا یخالق ا ،قرآن یسوگندها یدر تمام «هِبًِ  قسمٌمُ»مراد از  :هکنیا قول اول

ْمِس وَُضَحاهَ ﴿مثل  ؛ن آنهاینه ع ساه  ه ن مطلب بیا ه مراد خالق آفتاب است و برک ﴾اَوالشَّ

  اند: ردهکوجه استدتل 

پاس چگوناه خداوناد در قارآن      ؛فرمود یر خداوند نهیغه از سوگند ب مرکغمبر ایپ -1

 ؟ندک یاد میر خدا سوگند یغه مش بیرک

 ،مین تعظا یا   اسات و ا یا چ م آنیرکم و تیموجب تعظ ی یچه ردن بکاد یسوگند  -2

 ؛ستیر ناق و س اویت ،ج  حق متعال یموجود یبرا

ات یاز آ یقرآن در بعض ،ستا تخالق موجوداه ن موارد بیسم در ام قَیه گفتکنیا -3

ا ءَِٱوَ ﴿ ند مثلک یآن مه   بیتصر م  اََلسَّ َٰه  اَب ن ى ۡرِضَٱوَ ٥َو م 
 
اََۡۡل َٰه  ى ح  اَط  ن ۡفٖس٦َََو م  و 

ا َٰه  ى وَّ اَس  ه سم بو قَ ،را رد آنکه بنا کمان و آنآسه سم بقَ» :یعنی[ 7تا  5:]الشمس ﴾و م 

َ؛«را رد آنکه راست کس و آننفْه سم بو قَ ،را رد آنکه پهن کن و آنیزم
اء اسات و اساتدتل   یاشا  نیا ان ایا اعه سام با  د قَیگو یه مکاست  یسکقول  :قول ووم

 است به: ردهک

 اء اسات و عادول از آن  ین اشا یا ن ایعا ه ه سوگند با که ظاهر لفر دتلت دارد کنیا -1

 ؛باشد یخالف اصل م

ا ءَِٱوَ ﴿ ةید در آیگو یه مکوجه سوم  -2  م  اَلسَّ َٰه  اَب ن ى  خاالقِ ه ساوگند با   [5 :]الشمس ﴾و م 

بعد  ،ردهکسماء ه ه لفر قسم را اول من ل بکنیجهت اه ب ؛شدبا یسماء است غلط م

در موضاع واحاد    ،آن باود  یباان ه سوگند با  ،سماءه سم باگر مراد از قَ .آن یبانه ب

 ست.ی  نیماً جامد و مسلِّآ یار تزم مرکت
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 قرآن یاقسام سوگندها
ه کا سات  ا ماان یهمه آنها بر اصول ا ،اد فرمودهیم یرکه حق متعال در قرآن ک ییسوگندها

 :سم استباشد و آن چند قِ یمعرفت آن بر خلق واجب م

َٰتَِٱوَ ﴿ د مثل:یاثبات توح یسوگند برا -1 فَّ َٰٓ اَلصَّ ف ٗ َٰتَِٱف ١ََص  َِٰجر  َِٰتَٱف ٢َََٗراَز جََۡلزَّ َٰلِي  َلتَّ
َِٰحدََٞإِن٣َََّذِۡكًراَ ۡمَل و  َٰه ك  َ[.4تا  1:]الصافات ﴾إِل 
ن از یاطیننادگان شا  کو طرد ،تیا ده در مقاام عبود یشا ک فرشتگان صاف ه قسم ب» :یعنی

 «.تاستیکتعالى هر  یه خداک یدرسته ب ،ایبر انب یاله یو خوانندگان وح ،سمع استراق
ه در صف جماعت کن است یمؤمنه سوگند ب صافات صفاًمراد از »د: یگو یمسلم م یاب

نند صاوت خاود را در وقات    ک یه بلند مکن است یمؤمن زاجرات زجراًو مراد از  ،ستندیبا

ه در کن است ی  مؤمنین راکات ذیتالحه است( و مراد از یقرائت قرآن )چون زجر بمعنى ص

 ،د استیوحتات اثب یه براین آیپس سوگند در ا .«نندک یم نماز قرائت قرآن

َٰقِِعَ﴿ قت قرآن مثل:یسوگند بر حق -2 و  َبِم  ۡقِسم 
 
ومَِٱف ًل  َأ ََۥِإَونَّهَ ٧٥ََۡلُّج  ون  ٞمَلَّۡوَت ۡعل م  س  ل ق 

َ ِظيم  رِيٞمََۥإِنَّهَ ٧٦َع  ۡرء اٞنَك  َ[77تا   75:]الواقعه ﴾٧٧ل ق 
ه ک یدرست هو ب (اوقات ن ول آن یعنی) یمواقع نجوم قرآنه نم بک یاد میسوگند » :یعنی

ه با  ،د با رخ و معتبار  یا سات اگار دان  ا یسوگند ،ردهکاد یتعالى بدو سوگند  یآنچه خدا

ار ناافع  یست ب رگوار و بسا ا ینه قرآنیخواند هر آ یحضرت بر شما م ه آنچه آنک یدرست

م قارآن را نماوده   یاد فرماوده و در آن تعظا  یا ه خداوند سوگند ین آیدر ا .«)جواب قسم(

َٰبَِٱوَ ١َََحمَ ﴿ و مثل:؛ است بِيَِٱَۡلِكت  ٢ََََلۡم  نيِذرِين  نَّياَم  إِنَّياَك   َ يةن ك  َٰر  ب  ۡل ةَٖمُّ َِِفَّل  َٰه  ۡلن  نز 
 
أ  َ ا إِنَّ

و ، «میفرستاد کیما قرآن را در شب مبار ،اراکتاب آشکه قسم ب» :یعنی .[3تا  1:]الدخان ﴾٣

َٰيبَِٱوَ ١َََحمَ ﴿ مثل: بِييَِٱَۡلِكت  َق ۡرًنًياَعَ ٢َََلۡم  َٰيه  ۡلن  ع  َإِنَّياَج  يۡمَت ۡعقِل يون  لَّك  ياَلَّع  بِي ٗ  ﴾٣ر 
َ؛«میقرار داد یما قرآن را عرب ،اراکتاب آشکه قسم ب» :یعنی. [3تا  1:]ال خرف
َ﴿ رم مثل:کت رسول ایسوگند بر حق -3 ۡرء انَِٱوَ ١َيس  ٢ََۡۡل ِكيمَِٱَۡلق  َل ِمن  لِيَ ٱإِنَّك  ۡرس  َلۡم 
ۡست قِيٖم٣َ َٰٖطَمُّ َِصر  َٰ َ. [4تا  1:سی] ﴾٤لَع  
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 ه تاو کا  یدرسات ه با  ،مات کح خداوندِ /حقه ننده بک مکح /مکقرآن محه قسم ب» :یعنی

ه بار راه راسات   ک [یاز آن فرستادگان] ،یخلق هست یسوه و شبهه از فرستادگان ب کش یب

 ،«مقصوده ست موصل با یه راهکقة استقامت یطره ب یا تو فرستاده شدهد/ د بودنیتوح

َۚۡ﴿ و مثل: ل مَِٱوَ َن  اَي ۡسطَ َۡلق  َو م  ون  ۡجن وٖن١َََر  َبِم  ب ِك  َر  ةِ َبِنِۡعم  نت 
 
ا َأ ۡجًرا٢َََم 

َۡل   َل ك  ِإَونَّ
ۡمن ونَٖ َم  رۡي  َ[3تا  1:]القلم ﴾غ 

 واناه ینعمات پروردگاار خاود د   ه تو با  ،سندینو یدوات و قلم و آنچه مه قسم ب» :یعنی

 ،«رمنقطعیغ راست م دِ تو ره مَک یدرسته و ب نیستی،

َإِذَ َۡلَّۡجمَِٱوَ ﴿ و مثل: ىَٰ و  ١َََاَه  و ىَٰ اَغ  ۡمَو م  اِحب ك  َص  لَّ اَض  ا٢َم  ِنََو م  َع  ىََٰٓٱي نِطق  و   ﴾لۡه 
َ[ 3تا  1:]النجم

ساوره و  ه ساوگند با  » :یعنا ی .معنى ن ول آنه ست و هوى با نجوم قرآن ،مراد از نجم

 یچ بااطل یها ه و معتقد ب ،ردکگمراه نشد صاحب شما و خطا ن ،دیات قرآن چون فرود آیآ

 نفس خود. ید از هوایگوینمنشد و سخن 

ََف ًل  َ﴿ و مثل: ون  اَت ۡبَِص  َبِم  ۡقِسم 
 
٣٨َََأ ون  َت ۡبَِص  اََل  رِيٖمََۥإِنَّهَ ٣٩ََو م  وٖلَك  َر س  ۡول   ﴾٤٠ل ق 

َ.[40تا  38:ه]الحاق
 صمحماد   ةافتاه و سااخت  یه قارآن  کند یگو یافران مکه کست ا پس نه چنان» :یعنی
]=  باات ید از مغیا نیب یآنچه نمه و ب ،د از مشهوداتینیب یآنچه مه خورم ب یسوگند م .است

 .«ست ب رگوارا یقول رسول ،ه قرآنک یدرسته ب ها[، نهان

 ؛باشد یم صرم کت رسول ایات سوگند بر حقین آیا یو تمام

َٰتَِٱوَ ﴿ د: مثل:یسوگند بر اثبات ج ا و وعد و وع -4 َٰرِي  َٰتَِٱف ١َََذ ۡرٗواََلذَّ َِٰمل  وِۡقٗراََۡلح 
ََٰٱف ٢ََ َِٰتَۡلج  ََرِي  ا َٰتَِٱف ٣ََي َّۡسٗ م  ِ س  ق  ََلۡم  ۡمًرا

 
٤َََأ ادِٞق َل ص  ون  د  َت وع  ا ٥ََإِنَّم  ِينَ ٱِإَونَّ َٰقِعَََّٞل   ﴾ل و 

َ.[6تا  1:اتی]الذار
ه با  ،گاران بااران   بردارندة بارِ یابرهاه و ب ،نندة ابرهاک ندهکپرا یبادهاه سوگند ب» :یعنی

ناه  یهار آ  ،ه آنچاه وعاده داده شاد   ک ،اارهک ةنندک قسمته و ب ،یآسانه ب هروند یها یشتک
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 .«و شبهه کش یست با ینه واقع و بودنیهر آ ،ه ج ا و حسابک یدرسته و ب ،راست است

َٰتَِٱوَ ﴿ و مثل: ل  ۡرس  ََلۡم  ۡرٗفا َٰتَِٱف ١َََع  َِٰصف  ۡصٗفاََۡلع  َٰتَِٱوَ ٢ََع  َِٰشر  ََلنَّ ا َِٰتَٱف ٣َََن ّۡشٗ َِٰرق  َۡلف 
َٰتَِٱف ٤َََف ۡرٗقاَ ۡلقِي  ۡوَن ۡذًراَعَ ٥ََذِۡكًراََلۡم 

 
ا٦َۡذًراَأ َٰقِعََٞإِنَّم  َل و  ون  د  َ.[7تا  1 :]المرسالت ﴾ت وع 

و ساوگند   ،(یامر و نهه ب یعنی) ییویکنه شده ب ا فرشتگان فرستادهیا یانبه قسم ب» :یعنی

ننادگان  کنشار و ظاهر ه و ساوگند با   ،یامر اله ]= فرمانبری[ تندرونده در امتثال ةکمالئه ب

ه کا فرشاتگان  ه و سوگند ب ،گریدیکحق و باطل را از  نندگان مرکجداه و سوگند ب ،عیشرا

ه آنچه وعاده  ک ،بطالنردن مُک میجهت به ا بیان یعذر متق یبرا ،رندکو ذ ینندگان وحکالقا

 ،«است ینه بودنیهر آ ،دیداده شد

ورَِٱوَ ﴿ و مثل: ١ََلطُّ ََ ورٖ ۡسط  َمَّ َٰٖب كِت  ٢ََو  ورٖ نش  َمَّ ٖ
ق  َر  عَۡٱَۡۡل ۡيتَِٱوَ ٣َِِف ورَِلۡم  ٤َََم 

ۡقِفَٱوَ  ۡرف وعَِٱَلسَّ ورَِٱَۡۡل ۡحرَِٱوَ ٥ََلۡم  ۡسج  ََإِن٦ََََّلۡم  َٰقِٞع َل و  ب ِك  َر  اب  ذ  ٧َع  َ َ َّل  ا افِعََٖۥمَّ  ﴾ِمنَد 
َ.[8تا  1:]الطور
و  ،سات( ا گشوده )مراد قارآن  ةفیشده در صح تاب نوشتهکو  ،نایطور سه قسم ب» :یعنی

و ساوگند   ،آسامان(  یعنیف بلند افراشته )سقه و سوگند ب ،عبه(ک یعنیآباد ) ةخانه قسم ب

 ،اسات  یو فرودآمدن ینه بودنیه عذاب پروردگار تو هر آک یدرسته ب ،مملو و پر یایدره ب

 .«واقع خواهد بود ،همه حاله ه بکبل ،ستیننده نک   آن عذاب را دفعیچچ یه

معااد و   ند بر اثباات کاد یغمبرش را امر فرمود سوگند یر پیه زیسه آ خداوند متعال در

 ج ا:

مَ ﴿ :ه اولیآ ِينَ ٱَز ع  ِمۡلت ۡمَََّۚۡلَّ اَع  َبِم  نَّ ََل  ن بَّؤ  َث مَّ َّ ََل  ۡبع ُث  ِ ب  ر  َو  َٰ
َق ۡلَب ّل  ْۡۚ ث وا ۡبع  نَلَّنَي 

 
اَْأ و  ر  ف  ك 

َ َلَع   َٰلِك  ذ  َِٱو  َ[7:]التغابن ﴾ي ِسريََّٞلِلَّ
ختاه  یرانگب [محماد  یا]بگاو   ؛ختاه نخواهناد شاد   یه برانگکا ردند کفار گمان ک»: یعنی

پاس خبار    ؛امات ید شد در قیه البته مبعو  خواهکپروردگار من ه خواهند شد و سوگند ب

 ختن و ج ا دادن بر خداوند سهل و آسانین برانگیو ا ،اید در دنیردکآنچه ه شود ب یداده م

 ؛«ستا
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ِينَ ٱَو ق ال َ﴿ :ه دومیآ تِين اَََّلَّ
ۡ
َت أ واََْل  ر  ف  ََۖٱك  ة  اع  ََلسَّ ِ ب  ر  َو  َٰ

َٰلِِمَق ۡلَب ّل  ۡمَع  تِي نَّك 
ۡ
ۡيِبَِۖٱََل  أ ََۡلغ  َل 

ةَِِٖفَ َذ رَّ ال  َِمۡثق  ۡنه  َع  ۡعز ب  َٰتَِٱي  َٰو  م  َِِفََلسَّ َل  ۡرِضَٱو 
 
َِِفََۡۡل َإَِلَّ ۡكُب  

 
َأ َل   َو  َٰلِك  َِمنَذ  ر  ۡصغ 

 
َأ َل   و 

َٰٖبَمَُّ َ[.3:]سبأ ﴾بِيَٖكِت 
ناه آن   ،وردگاار مان  حاق پر ه ب [محمد یا]بگو  ؛دیآ یامت نمیه قکفار گفتند ک»: یعنی

و  ،هاسات  دهیپوش ةدانند ،امت و پروردگارید شما را قیاینه بیهر آ ؛دییگو یه شما مکاست 

ها و ناه در   از ذرات هوا در آسمان یا وزن ذرهه ا بی یا مورچه وزنِ ده نگردد از او همیپوش

تااب  کدر اسات    ه نوشاته شاده  کمگر آن ،تر و نه ب رخ یا ردتر از مقدار ذرهو نه خُ ،نیزم

 ؛«نوشته

ي ۡست ۢنِبَ﴿ :ه سومیآ ِ َإِنَّهَ َ َ و  ب  ر  ۡلَإِيَو 
ق  ََۖ و  َه  قه ح 

 
َأ ۡعِجزِينَ َۥون ك  نت مَبِم 

 
أ  َ ا َۖو م  ٞ  .[53:ونسی] ﴾ۡل  ق 

 [محماد  یا]بگو ؛ ا حق استیه آکپرسند  ینبوت م یاز تو در باب قرآن و ادعا»: یعنی

قادرت حاق   ه با  یعنا ی]د یسات یدگان نننکآن حق است و شما عاج  ،حق پروردگار منه ب

 [؛عج  راه ندارد ،متعال

ۡلَِٱوَ ﴿ سوگند بر احوال انسان مثل: -5 ََّلَّ َٰ َي ۡغش  ارَِٱوَ ١َإِذ ا ََۡلَّه  َٰ ََت  ّلَّ ٢ََإِذ ا ل ق  َخ  ا و م 
رَ ٱ ك  ََٰٓٱوَ ََّلَّ نَث 

 
٣ََََٰۡۡل ِتَّ ۡمَل ش  ۡعي ك  َس  َ.[4تا  1:لی]الل ﴾إِنَّ

روز چاون  ه و ساوگند با   ،شیظلمت خاو ه را بشب چون بپوشد عالم ه قسم ب» :یعنی

ه با  ،ده نار و مااده  یا ه آفرکا  یسکه و سوگند ب ،ل گرداندیروشن شود و ظلمت شب را زا

مناساب عمال    ،و جا ا و پااداش   ،ناده اسات  کردارها پراکشما در  یسع یه ج اک یدرست

 ؛«ندک یرا عقاب و مالمت م یو جمع دیفرما یمرامت کرا ثواب  یبعض ،است

َٰتَِٱوَ ﴿ و مثل: َِٰدي  ۡبٗحاََۡلع  َٰتَِٱف ١َََض  ورِي  َٰتَِٱف ٢َََق ۡدٗحاََلۡم  غِير  ۡبٗحاََلۡم  َبِه٣َََِص  ث ۡرن 
 
َۦف أ

َبِه٤َََِن ۡقٗعاَ ۡطن  ًۡعاََۦف و س  َٰنَ ٱَإِن٥ََََّج  نس  ب ِهََِۡۡلِ ن ودََٞۦلِر  َ[6تا  1:اتی]العاد ﴾ل ك 
آورنادگان   رونیا و ب ،دن نفس زنندیوقت دوه ه بکننده ک اسبان هجومه سوگند ب» :یعنی

وقات  به ه ک یو آن اسبان ،نندگان در وقت صب ک غارته و قسم ب ،ها مسُه آتش از سن[ ب



 کلید فهم قرآن   102
  

 

ه کا  ،از دشمنان در آمدناد  یان گروهیمه و ب ،ختندیله برانگینار آن قبکدر  یغبار ،دم دهیپس

 ،«ق ناسپا  است بر پروردگار خودیتحقه انسان ب

َۡصَِٱوَ ﴿ و مثل: ١ََۡلع  ََ ََٰٱإِنَّ نس  ََنَ ۡۡلِ َّۡسن ٢َل ِِفَخ  ََ ِينَ ٱإَِلَّ َََّلَّ ْ ِمل وا َو ع  ْ ن وا َِٰتَٱء ام  َٰلِح  َلصَّ
َِ ۡواَْب ت و اص  ََِۡۡل ق َِٱو  ۡواَْب ت و اص  ُۡبَِٱو  َ[3تا  1]العصر: َ﴾لصَّ
ه انسان در ک یدرسته ب [ن عصرهاستیتر  ه فاضلک، محمد یا]تو  عصرِه قسم ب» :یعنی

عمال  ه گر را با یدیکا ردناد و  کده یمال پساند دند و اعیه گروک مگر آنان ،است یارکانیز

 ،«ردندکت یصبر و طاعت وصه است و درست و بر

ۡيت ونَِٱوَ ََل ِيَِٱوَ ﴿ و مثل: ١ََلزَّ ََ َِسينِي  ورِ ٢َو ط  ََ ا َٰذ  ه  َِٱو  ِميَِٱَۡۡل ِل 
 
٣ََۡۡل ل ۡقن اََ َخ  ۡد ل ق 

َٰنَ ٱ نس  ََۡۡلِ َت ۡقوِيٖم ِن ۡحس 
 
َأ َٰفِلََِث م٤َََِِّف  َس  ل  ۡسف 

 
َأ َٰه  ۡدن  َر د  ٥َي  ََ ِينَ ٱإَِلَّ ِمل واَََّْلَّ َو ع  ْ ن وا ء ام 

َٰتَِٱ َٰلِح  ۡمن ونََٖلصَّ َم  رۡي  َغ  ۡجر 
 
ۡمَأ َ[6تا  1:نی]الت ﴾ف ل ه 

ه و ساوگند با   ،(1) ا بوده اسات( یمعبد انب یکه هرکتا )یوه زکنا و یوه تکه قسم ب» :یعنی

ه معظماه  که مکدهنده ) امان ن شهرِیو سوگند بد ،م است(یلکه محل مناجات کنا )یطور س

پس باز  ،یلین تعدیم انسان را در بهتریدیق آفریتحقه ب ،ا است(ید انبیس ]= زادگاه[ دو مولِ

دناد و عمال   یه گروکا  مگار آناان   ،عات( یعالم طب یعنین )یم او را به اسفل سافلیدیگردان

 «.منت است یب شان را م دِیا ،دندآور یجاه سته بیشا

ٍد َسآلِِه الطَّاِهِرينَ  .ستا سانات سوگند بر احوال انین آیا یتمام  .َسَصىلَّ ا ُ َعىَل َنييِدَنا ُ َمَّ

*** 

                                           
اناد، و نظار عالماه     ترجمه کرده« قسم به انجیر و زیتون»دیگر مترجمان قرآن، این آیه را به صورت  (1)

 سنگلجی در این مورد، منحصر به فرد است. مصح 



 

 

 

 ر قرآنو  فواتح س  

بشار مفهاوم    یه بارا کست ین یا هیلمه و آکه در قرآن کم یردکتاب ثابت کدر مبحث اول 

د فاوات   یا گو یه ما کا  یسک قولِ بطالنِ ،انین بیم و از ایستیرار نکگر محتاج به تید .نباشد

ل در مفهاوم باودن فاوات     ینجا دو دلیو در ا ؛گردد یظاهر م ،ستیبشر معلوم ن یر براسو

 م:ینک یر مکسور ذ

گرفتاار دشامنان ساخت     ،ه معظمهکخصوص در مه ب ،رم در زمان بعثتشکرسول ا -1

 ]= آموختاه[  ملَّعَتِاهن و مُکمجنون و شاعر و  :هکنیل ایاز قب ؛زدند یاو افترا مه بود و همه ب

پس باا   ؛رندیرم و قرآن بگکبر رسول ا یبیشه منتظر بودند عیو هم ،ر آنیر است و غاز بش

 «طاه »ا یا  «حمعسق»ا ی «عصیهک» صغمبر یه پکشود  یر میچگونه تصو یسم دشمنن قِیا

ن یقرائت اه رم را بکچوجه نفهمند و رسول ایهه ن بکید و مشریرا تالوت فرما و امثال آن

ردن کا  استه ا و مساخره  یو برا ؟ییگویست ما یسخنانن چه یه اکنند کحروف سرزنش ن

آناان   ]= آشانا[  لوفألمات ما کن یاگر ا .بود یافکرمفهوم یلمات غک نیر اکذ ،آن حضرت

 ییگاو  جنون و باطال ه مسلماً اعتقادشان ب ،افتندی ینم در یدند و از آن مطلبیفهم ینبود و نم

شاود   یپس معلوم ما  ؛ردندک یر مشتیمقام رسالت به ن بیشد و سرزنش و توه یشتر میاو ب

 هکا  چناان  ؛دناد یفهم یو آنهاا را ما   ]آشنایی داشاتند[  لماتکن حروف و یاه ن بکیه مشرک

 ای مارد[ = ] هاا الرجال  یا ایمعنى ه ب ،لغت حبشه و نبطه ب طه» د:یگو یدر اتقان م یوطیس

َۚۡ﴿ هکا ه مباریا در آ ن و]= ای انسان[  ها اتنسانیا ایلغت حبشه ه ب سیو  ،است ل يمَِٱوَ َن  َۡلق 
ونَ  ر  اَي ۡسط  َ؛«دباش یمعنى دوات مه ب [1:]القلم ﴾و م 

ردناد و رسام قارآن    ک یال ما کدند اشا یپساند  ین هر چه را از قرآن نمکیه مشرکنیا -2

ماً مسالِّ  ،رمفهاوم باود  یلمات غکن یاگر ا ،ندک یرا نقل ورد م اتت آنانکه اشکن است یچن
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ه یا ده آ ایا  ،د مثال آن یا توان یر مگد ایگو یآن مه قرکگفتند  یردند و مک یال مکن اشکیمشر

 :گفتناد  یه مکنیا ایم؟ ینکچگونه معارضه  ؛میفهم یلمات را نمک نیه اکما  .دیاوریر آن بینظ

ه خوشبختانه کم ینیب یست؟ و چون مینها چیه مرادت از اکن کان یما ب یلمات را براکن یا

ن قارآن از  ین مخااطب یست و همچنیلمات نکن یدن ایرى از نفهمکوجه ذ چیهه در قرآن ب

]=  ر  قاطعضِه پس ب ،اند ردهکلمات را نکن یدن ایغمبر اظهار نفهمین و اصحاب پکیمشر

ماراد و  ه واقاف با   ا نکین و مشار یاز ماؤمن ا ن قرآن  یه مخاطبکم ینک یم مکح با اطمینان[

ه کا سات  ا عاد زماان  عهاد و بُ  یسببش دور ،ن ندانستن مایو ا ،اند لمات بودهکن یا یمعان

 ست.یلمات نکن یرمفهوم بودن ایل بر غیو ندانستن ما دل ،میدان یمقصد و مراد را نم

ن وجاوه  یتر نجا مهمیاند و ما در ا ردهکر کلمات ذکن یدر معنى ا یاسالم وجوه یعلما

 م:یل شوی  قایان اقوال ترجیم میتوان یاگر چه نم ؛مینک یرا نقل م

 فواتح سور قرآن یاقوال علما در معنا
 یهاا  هناام ساور   ،لماات کن یا :ندیگو یه مکه یبویل و سین و خلیلمکثر متکاقول  :اول

ه ه با کا ن باود  ید: رسم عرب چنیگو یم ،معت له است یاز علما یکیه ک ،ال. قَفِّقرآن است

و  ،گفتناد  یس را صااد ما  و مِ ،ه پدر حارثه نامش تم بودکنیمثل ا ؛گذاردند یحروف نام م

 ؛دندینام یرا نون م یو ماه ،وه را قافکو  ،نیو ابر را غ ،نیقد را عن

 ؛ن حروف اسماءاهلل استیا :ندیگو یه مک یقول جمع :ووم

 ؛د استیاسماء قرآن مج ،ن حروفیا :ندیگو یه مکو قُتاده  یو سد یلبکقول  :سوم

مدت و ه اشاره ب ،هر حرف از فوات  سور :دیگو یه مکه است یقول ابوالعال: چهارم

اسر اخطب بر رسول خدا یابو :ه گفتکند ک ین عبا  نقل مبو از ا ،ل اقوام استاج

١ََال مَ ﴿ فرمود: یرا تالوت م هه از سوره بقرین آیحضرت ا ه آنک یگذشت در هنگام
َٰلِك َ َٱَذ  َٰب  تَّقِيَ َۡلِكت  ٗدىَل ِۡلم  ََۛفِيهَِِۛه  ۡيب  َر  بن اخطب و  ییحُ ،بعد از قرائت .[2و  1 :ه]البقر ﴾َل 

خدا ه تو را ب میده یقسم م :و گفتند «ال مَ »ردند از کال ئورم سکرسول اعب بن اشرف از ک
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راستگو  اگر :گفت ییح ؛یبل :غمبر فرمودیلمه از آسمان بر تو نازل شده است؟ پکن یا ایآ

 :گفت ییپس از آن ح ؛ردکه چند سال دوام خواهد کافتم یمن اجل امت تو را در ،یباش

دتلت  (1)لمّحساب جُه ن حروف بیه اکنیل او حا ،شوم ین شخصیچگونه داخل در د

 :گفت ییح ؛رم تبسم فرمودکرسول ا ؟ستا سال یکمدت امتش هفتاد و  یه منتهکدارد 

َ» ،بلى :رم فرمودکن هم هست؟ رسول ایر از ایا غیآ  شتر از اولین بیا :گفت ییح ؛«ال م ص 

 :مبر فرمودغین هم هست؟ پیر از ایا غیآ .شود یسال م یکصد و شصت و یکست و ا

 یدهم اگر راستگو باش یمن شهادت م ؛شتر از اول و دوم شدین بیا :گفت ییح ؛«الر» ،یبل

رم کن هم هست؟ رسول ایر از ایا غیآ .خواهد بود یسال باق  یکو  یست و سیامتت دو

دام قول تو که م بیدان یم و نمیآور یمان نمیتو اه ما ب :گفت ییح ؛«المر» ،بلى :فرمود

ن یا کلغمبران ما از مُیه پکدهم  یمن شهادت م :اسر گفتیپس از آن ابو .مینکنان یاطم

 کلمُ دوامِ ،اگر محمد صادق است .ستا ه چند سالکاند  ردهکان نیاما ب ؛اند امت خبر داده

بر ما مشتبه  :و گفتند ،دارد را در بر ه فوات  سور آنکخواهد بود  یمدت یو دولتش تمام

َ؛ادیا زیم یریم بگکاست 
]= از سار   نافیالم و اسات کا ند بار انقطااع   ک یدتلت م ،ن حروفیه اک ستا آن :پنجم

الم اول کا ه کا  یه وقتکن بود یعرب ا ةقید: طریگو یى میحیاحمد بن  ؛گریالم دک گرفتن[

= ] یها یتنب ،نیا و ا ؛ناد یخواساتند بگو  یه مکر آن حرف یگفتند غ یم یا لمهک ،شد یتمام م

 ؛نیمخاطب یبود برا [توجه جلب

ه بخواهاد  کا  یم هنگاام کید: شخص حیگو یر میبکر یدر تفس یراز یامام فخر :ششم

را مقادم   ی یا الم مقصاودش چ کا بار   ،ندکآگاه  ،است یا مشغول شغلیه غافل کرا  یسک

سابب آن ملتفات   ه تا شنونده و مخاطب با  ،دیه قصد دارد بگوک یالمکر از آن یدارد غ یم

لم که متکپس آنچه را  ؛ندک ید شروع در مقصود ملم گردد و بعکالم متکه شود و متوجه ب

                                           
 حساب ابجد. (1)



 کلید فهم قرآن   106
  

 

ش مفهوم یه معناکست ا یالمک ی( گاهها[ کننده ]=آگاه هاتبِِّنَدارد )از مُ یمقدم بر مقصود م

 یو گااه  ،)قلبات متوجاه بشاود(    «کاجل بالَا »)بشنو( و  «سمعإ» :دینگه بگویمثل ا ؛است

مقادم بار    یو گااه  ؛«دیز ایات »و  د(یا زی) «دیاز» :مثل ؛مفهوم المِکاست در معنى  ی یچ

ب ناد تاا آن    یا باانگ یر یفص ،یسک ه در عقب سرِکمثل آن ؛رمفهومیاست غ یمقصود صوت

شاتر  یو هر چه غفلت ب ، ند تا شخص متوجه شودیف مک یو گاه ،ندکشخص را متوجه 

ن یا و از ا ،شاتر باشاد  یدارد ب یه مقدم بر مقصود ما ک ی ید آن چیبا ،تر الم مقصود مهمکو 

]شخص در و  ،«دیاز» :مثل ؛نندک یهم ة استفهام ندا مه را ب یکه شخص ن دکجهت است 

شاخص غافال را اول    یو گااه  ،«دیا ز ایأ»و  «دیز ای» :مثل ؛نندک یاءِ ندا میه دور بفاصلة[ 

 .«دیا زیت أ» :مثل ؛شود یم انند و بعد ندک یآگاه م

ر و ملتفت بود و غفلت در دایشه بیرم همکد: اگرچه نفس مقد  رسول ایگو یسپس م

اماا   ،الم حق سراسر گاوش باود  کاستماع  یش راه نداشت و وجود مقدسش براکروان پا

ساته و  ین شایم چنا کای پاس از شاخص ح   ؛اشاتغال داشاته باشاد    یارکه ب یشود گاه یم

 سات ا و بهتر آن ،م دارده است مقدّاِِّباَنه مثل مُک یه بر سخن مقصودش حروفکوست یکن

چون در  ؛رمفهوم و فاقد معنى باشدیغ ،ه مقدم بر مقصود استک ،نندهک آگاه ن حروفِیه اک

 یا اگر جملاه  ،ه استبّنَننده و مُک ه آگاهک یالمکه آن کنیجهت اه ب ؛تر است ردن تمامکآگاه 

ن یهما  ،لم از ساخن کند قصد متکمستمع تصور  ]و[ شود یا نثر میمثل نظم  ،باشد با معنى

لم اسات  که مقصاد مات  کا الم بعد که گر متوجه بیو د ،ه قرار دادهنبّرا مُ ه آنکجمله است 

لم نظار  کالم مات کا شاود و از   یمتوجاه ما   ،معناى  ید بیشن یه صوتک یاما هنگام ؛شود ینم

و  ،سات یمقصاود ن  ،دهیرا قطع دارد آنچه شنیز ؛دارد تا حرف و سخن بعد را بشنود یبرنم

حاروف بار    آمادن[  ]پیش میدر تقدند. پس ک یان میلم بکه بعد متکگر است ی  دیمقصد چ

 امل مالحظه شده است.ک متِکح ،مقصود المِک

ن یا اه قرآن اختصاص ب یها از سوره یه فقط بعضکاگر گفته شود پس چه سبب دارد 

ه م با عاالِ  ،و حاق متعاال   ،ات عاج  استیج ئ کعقل بشر از ادرا :مییگو یم، حروف دارد
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 ،ق دادهیما افاضه فرموده و توفه ه خداوند بک یا ندازهاه ن بکول ؛باشد یات میات و ج ئیلک

 یحروف تهجا ه ه ابتدا بک یا م: هر سورهییگو یپس م؛ مینکان یرا ب از آن یا  هم شمّیتوان یم

 :مثل ؛ستا ا قرآنیل یا تن یتاب کر کبعد از آن ذ ،شده

َ ٱ١َََال مَ ﴿ ََّلِلَّ و  َه  َإَِلَّ َٰه  َُّٱَل  َإِل  يُّومَ ٱَۡلح  َعَ ٢َََۡلق  ل  َن زَّ َٱل ۡيك  َٰب  ََِۡلِكت  ََۡۡل ق َِٱب اَب ۡي  ٗقاَل ِم  ِ د  ص  م 
يۡهَِ  ،[3تا  1:عمران ]آل ﴾ي د 

﴿َ ۡك ١ََال م ص  َإِّل  نزِل 
 
َأ َٰب   ،[2و  1:]األعراف ﴾كِت 

﴿َ ۡرء انَِٱوَ ١ََيس   ،[2و  1:سی] ﴾ۡۡل ِكيمَِٱَۡلق 
﴿َۡۚ ۡرء انَِٱوَ َق  ِجيدَِٱَۡلق   ،[1:]ق ﴾لۡم 
َٰبَِٱَت زنِيل ١ََال مَ ﴿  ،[2و 1:هد]السج ﴾ۡلِكت 

﴿ََ َ   ﴾ َ؛[2 و 1:هی]الجاث
 مگر سه سوره:

1- ﴿َ  ؛[1:میمر] ﴾ك هيع ص 
لِب ِت١ََََال مَ ﴿ -2 ومَ ٱغ   ؛[2 و 1:]الروم ﴾لرُّ

١ََََال مَ ﴿ -3 ِسب  ح 
 
َٱأ َ[.2و 1:بوتک]العن ﴾ۡلَّاس 

ف حروه ست با تابکا یل یا تن یه در آن لفر قرآن ک ییمت در افتتاح سورهاکو ح

َق ۡوَٗلََإِنَّا﴿ نیل و سنگیه قرآن ب رخ است و ان ال آن ثقکن است یا ،مقطعه ل ۡيك  ن ۡلِِقَع  س 
ن حروف ید ایبا ،است لیتاب و تن کر قرآن و که اول آن ذک یا و هر سوره (1)﴾ث قِيًًلَ

َگوش دادن ثابت و حاضر باشد. یمقدم شود تا شنونده برا
ه لفار  کچه فرق دارد  ،استماع قرآن ،استماع آنست و ا قرآن ،اگر گفته شود هر سوره

 ن حاروفِ یا ا ،ه در اول هار ساوره  کا ن واجب اسات  یپس بنابرا ؟ا نشودیر شود کقرآن ذ

                                           
 .[5:]الم ملم ینک ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى ،قتیدر حق (1)
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 یا ن ساوره کل ؛ستا از قرآن ،ه هر سورهکست ین کیم: شییگو یجواب م ننده باشد.ک آگاه

ه بار هماه قارآن    یا باماا تن  ،سات ا ه از قارآن کنیبا ا ،تاب استکا یر قرآن که در اول آن ذک

١ََََطه﴿ دیفرما یمه کپس قول خدا  ؛باشد یم ل ۡيك  ۡۡل اَع  نز 
 
أ  َ ا ۡرء انَ ٱم  َََٰٓۡلق   [2و  1:]طه ﴾لِت ۡشِق 

ه شاود با   یضا  ما  ن وایو ا ،باشد یع قرآن میجم رِکاما در آن ذ ،ستا ه بعس قرآنکنیبا ا

را از آن  یامر ج ئا  یکد و یایرش بیوز یاز طرف پادشاه برا یا تاب و نوشتهک: اگر یمثال

ن یع اوامار و قاوان  یا د جمیا ه باکا د و در آن متعرض شاود  یایب یا ا نوشتهی ،خواسته باشد

ه کاول  ةمراتب از نامه تر است ب نیسنگ ،تاب و نامه دومکمسلماً  ،ینکموضوعه مرا امتثال 

َرده است.ک یار ج ئکه امر ب
 ،باشد ین ال و قرآن متاب و اِکر که ذکاست   در قرآن نازل شده ییسورها ییاگر بگو

ََۡۡل ۡمدَ ٱ﴿ مثل: ،نشده یجّهَحروف تَ رِکذ ،ش از آنیوجه پ چیهه اما ب ِ ِيَ ٱّلِِلَّ َََّلَّ َٰ َلَع   ل  نز 
 
أ

ۡبِدهَِ َٱع  َٰب  ور ة َ﴿  یو ن [1:هفک]ال ﴾ۡلِكت  اَس  َٰه  ۡلن  نز 
 
َ﴿ن یو همچن ﴾أ ْرق ان  َالْف  ل  ِيَن زَّ َاَّلَّ ت ب ار ك 

َِ بِْده َع  ا َ﴿ :نیو همچن [1فرقان: ]ال ﴾لَع   ۡل ةََِإِنَّ َِِفَّل  َٰه  ۡلن  نز 
 
ۡدرَِٱأ م ییگو یجواب م، [1:]القدر ﴾ۡلق 

ََِكَ ارَ بَ تَ »و  «لِيلَّهََِدَ مَْاۡلَ » :قول خدا وقت  چیه ی  حق است و نفس مقد  نبیتسب «ياَّلَّ

ر کا ذو ام .یخالف اوامر و نواهه ب ؛ستیه ننبّمُه ن محتاج بیپس بنابرا ؛غافل از آن نبود

ه یرد و آک  او را ید تسبیه باکاست  یسکان وصف عظمت یب یتاب بعد از آن براک

ةَ ﴿ هکمبار ور  اَس  َٰه  ۡلن  نز 
 
ه ک یا اما در سوره ؛ندک یرا م ن ال آنر اِکه ذکست ا بعس قرآن ﴾أ

 عالى تیو اما قول خدا .باشد یتر م نیآن اعظم در نفس و سنگ ،ستا ع قرآنیر جمکذ

ا َ﴿ نزَ َإِنَّ
 
َأ ۡل ةِ َّل  َِِف َٰه  ۡدرَِٱۡلن  القلب  ن سوره وارد و نازل بر شخص مشغولیا [1:]القدر ﴾ۡلق 

ا َ﴿ «هاء»ه کنیجهت اه ب ؛ستین َٰهَ َإِنَّ ۡلن  نز 
 
گردد و محتاج  یا معلوم برمیسابق  ورِکمذه ب ﴾أ

 ست.یه ننبّمُه ب

 :مثل ؛ر حروف مقطعه استیغه ه در قرآن بیهم تنب یگاه

﴿َ ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ َۡلََّٱي  َْٱَاس  وا ََتَّق  ل ة  لۡز  َز  َإِنَّ ۡمۚۡ بَّك  ةَِٱر  اع  ِظيمََٞلسَّ َع  ء  ۡ اَ﴿  :ین و [1:]الحج ﴾َش  ه  يُّ

 
أ َٰٓ ي 
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َ ٱَتَّقَِٱَۡلَِّبَُّٱ اَ﴿  :ین و [1:]األح اب ﴾ّلِلَّ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِمَ َۡلَِّبَُّٱي  ََت  ر  َ[1:می]التحر ﴾لِم 

و چون  ، رخ استب ]= ترسناک[ لیها ی هایچه ات اشاره بین آیه اک ستا جهت آن

 ،آنه د اسات و با  یا بع یه بارا کا  ییم شد بار آن نادا  مقدّ ،باشد یم خامر مهم و ب ر یتقو

َ﴿ اماا ؛ نندک یشخص غافل را آگاه م ِسيب  ح 
 
َٱأ ََۡلَّياس  يۡمََل  نَّياَو ه  ول يو اَْء ام  ق  نَي 

 
يو اَْأ ك  ۡۡت  نَي 

 
أ

ۡفت ن ونَ  تااب و  که قطعه شده و ابتدا بحروف مه افتتاح ب ،هکه مبارین آیدر ا َ[2:بوتک]العن ﴾ي 

ع یا محتاوى باودن بار جم    ةواساط ه قرآن با  ینیه سنگکجهت آن است  .قرآن نشده است

َ﴿ :دیفرما یمچون  ؛ف شدهیالکت ةر همکذ ،ن سورهیو در ا ،ف استیالکت ِسيب  ح 
 
َٱأ َۡلَّياس 

َْ و ا ك  ۡۡت  نَي 
 
واگاذار   یعنا ی ،...«شاوند  ینند واگذار مک یا مردم گمان میآ» :یعنی [2:بوتک]العن ﴾أ

 .فیالکا ت ماقساا ه شاوند با   یه امر مکبل ؛نخواهد بود یافکمان آوردن یشوند و مجرد ا ینم

ه مشاتمل بار   کدارد  تاب در برکه لفر قرآن و کرا  یین سوره در بردارد همان معنایپس ا

 است. یاوامر و نواه

ِسۡبت ۡمَ﴿ :دیفرما یمه کن معنى در سورة توبه است یهمه الم بکن یمثل ا ییاگر بگو ۡمَح 
 
أ

َ ۡعل ِم َي  ا ل مَّ َْو  وا ك  نَت ۡۡت 
 
َ ٱأ ِينَ ٱَّلِلَّ َََّْلَّ وا د  َٰه  جواب  ،مقدم نشده یو حروف تهجّ [16:ه]التوب ﴾ج 

 ؛هیه و آن آین آیان ایهست م یظهور است و فرق ظاهر تِین مطلب در غایم: اییگو یم

َ﴿ هیاما آ ِسب  ح 
 
َٱأ ر شده و کاستفهام ذ ةبا هم  ،ن جهتیالم است و از اک یابتدا ﴾ۡلَّاس 

ِسۡبت مَۡ﴿ هین آیکل ؛باشد یالم مکاول ش یاستفهام جا ةهم  ۡمَح 
 
ه الم است بکدر وسط  ﴾أ

الم که در اول یشه تنبیو هم ،باشد یش وسط میو جا «مْاَ» ةلمک ،ه حرف استفهامکنیل ایدل

َ﴿ اما؛ المکنه در وسط  ،است لِب ِت١ََال م  ومَ ٱغ   ینجا حرف تهجّیه در اک [2و 1:]الروم ﴾لرُّ

ه چون در اول ک ستا جهت آن .ده استیتاب و قرآن نگردکر کاما ذ ،ه واقع شدهیو تنب

روم بر  ةغلب ،و آن ،ب باشدیه معج ه و اخبار از غک دیفرما یمان یرا ب یسوره امر مهم

دا یتام پ دن توجهِیشن ینونده برارمفهوم را مقدم داشت تا شیپس حرف غ ؛ر  استفُ

ق فخر ین بود تحقیا .ها را بشنواند د و گوشیمعج ه را وارد قلب نما ،د و بعد از آننک
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 ؛یراز

ن با کیچون مشر ؛فار استکردن کت کسا یعه بران حروف مقطِّیه اک ستا آن :هفتم

ن مطلب یاه   بیقرآن تصر هک چنان ؛غمبر را گوش ندهندیه سخن پکردند ک یهم معاهده م

َ﴿ دارد: ِينَ ٱو ق ال  َََّلَّ ا َٰذ  َلِه  ْ وا ع  َت ۡسم  ََل  ْ وا ر  ف  ۡرء انَِٱك  َْٱوَ َۡلق  ۡوا َت ۡغلِب ونَ َۡلغ  ۡم لَّك  َل ع   (1)﴾فِيهِ
َ[.26]فصلت:

ه کا ردناد  ک یت ما یگر را وصیدیکش یفار قرکه کاند  ن گفتهیه چنین آیدر شأن ن ول ا

ناد و  کا ات را غلاط اد یرد تا آکش را مشوّ د آنیبا ،دخوانْ یرم قرآن مکه رسول اک یهنگام

ر یصف یا دسته ،گفتند یهوده میسخنان ب یو در وقت تالوت قرآن جمع ؛ستدیاز سخن باز ا

 ه نازل شد.ین آیاپس  ؛خواندند یلغو م یشعرها یزدند و گروه یف مک یبرخ ،زدند یم

و ساخنان لغاو و    ،را د قارآن یا د و گوش ندهیگر گفتند مشنویدیکه فار بک»ه: یمعنى آ

د تاا  یا نکغمبر غلباه  یله بر پین وسیاه د بیشا ،ش اوید در پینکاد یا فری ،دینکحشو در آن اف

 .«ندکنتواند تالوت قرآن 

حروف مقطعاه را ناازل فرماود تاا      ،نکیاز شرارت مشر یریجلوگ یخداوند متعال برا

غمبار  یپ .اسات  یلماات کن چاه  یا ه اکمتعجب شوند  ،خورد یبیامر غر نگوششاه ه بیکوقت

غمبار تاالوت قارآن    یپ ،ز آناو بعاد   ،شاد  یوت آنان مکب سموج ،ن تعجبید و ایگو یم

 فرمود. یم

در فاوات  الساور    یمستقل ةنا هم رسالیس ین باب نقل شده و بوعلیگر در ایو اقوال د

 کاز ساب  ،مینکر کآنها را ذ یم تمامیاگر بخواه «.هیروزین ةرسال»ه ى بمّسَف فرموده مُیتصن

ٍد َسآلِِه الطَّاِهِرينَ  .خارج خواهد شد ،ه بر اختصار استکتاب ک  .َسَصىلَّ ا ُ َعىَل َنييِدَنا ُ َمَّ

 

                                           
د شاما  یشاا  ،دیا د و ساخن لغاو در آن انداز  ین قرآن گوش مدهیبه ا :افر شدند گفتندکه کسانى کو  (1)

 د یروز شویپ



 

 

 

 مـج  ـن  ق و م  ر  ـف  ـم   ج ویتدر طوره مت نزول قرآن بکح

َ﴿ :دیفرما یمو تعالى  کخداوند تبار ِينَ ٱو ق ال  َََّلَّ ل ۡيهِ َع  ِل  َن ز 
َل ۡوَل  ْ وا ر  ف  ۡرء انَ ٱك  ۡل ٗةََۡلق  َج 

َِۡل َ َٰلِك  ذ  ك  َۡۚ ٗة َِٰحد  َبِهَِو  َت ۡرتِيًٗلََۦث ب ِت  َٰه  تَّۡلن  ر  و  ََۖ اد ك  َ[32:]الفرقان ﴾ف ؤ 
؟ پاس چارا قارآن    یفرستاده خداوند هست ینک یگمان م :رم گفتندکغمبر این به پکیمشر

 ؛یخاوان  ینده بر ما مکج و پرایطور تدره گردد و ب یمرتبه بر تو نازل نم یکجمله واحد و 

د از یا گو یم جیمرتبه نازل شده؟ )ابن جر یکبور ل و زیتورات و انج یه تمامکنیو حال ا

ه یا ن آیا خداوناد متعاال در ا   .د(یشا کست و سه سال طاول  یب ،اول ن ول قرآن تا آخر آن

 دهد. ین را مکیجواب مشر

م قرآن ین فرستادیچن ؟شود یبار بر محمد نازل نم یکفار گفتند چرا قرآن ک»ه: یمعنى آ

تو  ق در آن در اوقات متعدده دلِیتفره م بیقوت ده م وینده تا ثابت گردانکرا متفرق و پرا

 .]= طوتنی[ در مدت متباعد ]= آهستگی[ یمهلت و تَأنِّه م قرآن را بیو بر تو خواند ،را

 ست:ا یه متضمن وجوه چندین آیخداوند در ا بو جوا

خداوند  هک چنان ؛تابت نبودکقرائت و ه بود و آشنا ب یرم امّکه رسول اکنیا -1

ۡبلِهَِ﴿ :دیفرما یم َق  َِمن ْ َت ۡتل وا نت  َك  ا هَ َۦو م  ََّت  طُّ َل  َو  َٰٖب َكِت  ََۥِمن َّلَّ َإِٗذا َۖ َبِي ِمينِك  َۡرت اب 
ۡبِطل ونَ ٱ َ[48:بوتکلعنا] ﴾لۡم 

دسات راسات خاود    ه را با  یتااب کو  ینبود یتابک ةخوانند ،ش از ن ول قرآنیپ» :یعنی

 ،«افتادناد  یم کاران در شکتباه ان ویگو باطل ،یسنده بودیو اگر خواننده و نو ،ینوشت ینم

ان ینیشا یتاب پ کپس قرآن را از  ،سدینو یخواند و م یگفتند چون مین عرب مکیمشر یعنی

 خواند. یرده و بر ما مک ]= برداشت[ التقاب

مرتباه   یاک غمبار  یپس اگر تمام قرآن بر پ ،بوده یرم امکغمبر ایه پکو چون معلوم شد 
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تااب  کاما تاورات   ؛شد یان داده میبود و احتمال نسل کآن مش ]و ثبت[ ضبط ،شد ینازل م

 ؛تابت بودکبود و موسى هم اهل قرائت و 

ناد و در حفار آن   ک یتااب ما  که شود اعتماد با  یبسا م ،تاب ن د او باشدکه ک یسک -2

ه کا بل ؛نازل نفرمود ]= به یکباره[ ةواحد ة  دفعرا  تابکن خداوند کل ؛دینما یم یانگار سهل

ه کا گار آن یو د؛ تر باشد ردن آن آسانکج نازل نمود تا حفر و از بر یتدر طوره نده و بکپرا

ه امت هم بتوانناد ضابط   کنیا یبرا ،تابت و قرائت نبودندکبوده و اهل  یچون امت هم ام

 ؛ج خوانده شودیتدره ه بر امت بکمناسب آن بود  ،ندیرا از بر نما نند و آنکتاب ک

 ،ام اسات کا ان احیا بار ب  یمسلماً چاون مبتنا   ،شد یدفعه نازل م یکاگر تمام قرآن  -3

ل بود و عمال  کن و مشیام بر خلق سنگکد و حفر و ضبط احیگرد یام نازل مکاح یتمام

آن ساهل و آساان   ه حفار و عمال با    ،جاً ناازل شاود  یه تدرک یاما هنگام ؛تر لکآن مشه ب

 ؛خواهد بود

بود  یقلب نب تیمختلف سبب تقو یها متعدد و زمان یها ل در حالیمشاهده جبرئ -4

ت خلاق  یا و بر احتمال اذ ،دیگرد یتر م یرده قوکآنچه حمل  یادا او بر ةو بعد از مشاهد

 ؛دیگرد یتر م فار ثابتکو بر جهاد با  ،شد یصابرتر م

جاً و ده یه تادر کا نیبا وجود ا ؛است یخود معج ه ب رگ ،ج نازل شدن قرآنیتدره ب -5

ناد  ین قادر نبودند در مقام معارضه درآکیمشرباز هم  ،شد ینازل م کوچک یها ه و سورهیآ

شاتر  یب ،باودن و نا ول آن   یجین در تادر کیو عجا  مشار   ؛اورندیه مثل آن بیو بتوانند ده آ

 ؛دیمعلوم گرد

البتاه   ،شد یداد نازل م یم یمردم رو یه براک یعیال و وقائوحسب سه چون قرآن ب -6

ٍد َسآلِِه الطَّاِهِرينَ  َسَصىلَّ ا ُ .ج باشدیطور تدره نده و بکد پرایبا  .َعىَل َنييِدَنا ُ َمَّ

 

*** 

 



 

 

 

 امثال قرآن

تِۡلك َ﴿ :دیفرما یمخداوند  َٰل َٱَو  ۡمث 
 
ََۡۡل إَِلَّ  َ ا ۡعقِل ه  اَي  اَلِلنَّاِسَِۖو م  ونَ ٱن ۡۡضِب ه  َٰلِم   [43:بوتک]العن ﴾ۡلع 

 ،«دفهمن یم و ج  دانشمندان آنرا نمیزن یمردم م یها را برا ثلن مَیا»یعنی: 

َ﴿ :دیفرما یم  ین و ي ۡۡضِب  َ ٱو  ۡمث ال َٱَّلِلَّ
 
ونَ َۡۡل ر  كَّ ت ذ  ۡمَي  لَّه   [25:می]إبراه ﴾لِلنَّاِسَل ع 

َ.«ر شوندکه متذکد یشا ،زند یمردم م یها را برا ثلخداوند مَ» :یعنی

 
 
ث ل و فرق آن با م 

َ
 لمعنی َمث

عامه و خاصه بر آن ه کاز سخن است  یاسم نوع لثَمَ» :دیگو یات میلکابوالبقاء در 

او  یر الفاظ موضوعه برایغه ب ی یردن چکف یتعر یرده باشند براک ]= رضایت[ یتراض

دو معنى ه ل بثْو مِ ؛مت استکتر از ح غیو بل ،نندک یو اندوه استعمال م یدر هنگام شاد

ا اند ب گفته یبعض ؛«نِقص و نَقص»و  «هشِبه و شَبَ»معنى مثل چون ه ب یکی :شود یاطالق م

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک چنان ؛شود یر میتعب ءیاز وصف ش یلفر مثل گاه ث ل  َۡۡل نَّةَِٱمَّ
ََلَِِّتَٱ ونَ ٱو ِعد  تَّق  اران را وعده ک یه خداوند پرهک یصفت بهشت» :یعنی [35:]الرعد ﴾لۡم 

 شود. یگفته م یگر در معنى از معانی  دیچه ب ی یمشابهت چه ب یو گاه «فرموده است

ه فقط در جوهر کند یگو یم ی یچه را لفر بیز ؛دتلت دارد بر مشابهت اعم «ثلمِ»لفر 

مشابه ه ب یند و مساویگو یم ]= کیفیت[ فکیمشابه در ه گر مشابه باشد و شِبه بی  دیبا چ

ل اعم از اما مِثْ ؛ندیگو یمشابه در قدر و اندازه مه ب «لکش»ند و یگو یم ]= مقدار[ مّکدر 

ه خواست از ک ی ش هنگامیتاب ع که خداوند در کجهت است  نیا و از ،نهاستیهمه ا

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛ر نمودیتعب «لمِثْ»با لفر  ،دیه از خود بفرمایشب یهمه جهات نف ل ۡيس 
ِمۡثلِهَِ ءََٞۦك  ۡ  ید نفکیتأ یبرا ،هین آیدر ا «ثلمِ»و  «افک»ان یو جمع م [11:]الشورى ﴾َش 
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 یو بعض ،ستی  نیدام صحک چیه ،اف و مثلکه استعمال ک ستا نیاه و اشاره ب ،باشد یم

ثل مِ یه صفتکن است یباشد و معنى چن یمعنى صفت مه ل بثْمِ» :اند ه گفتهین آیدر معنى ا

صفت ه از صفات ب یاریه اگر چه خداوند را در بسک ستا نیمرادشان ا «.ستین صفت او

ه در بشر استعمال ک ینحوه بتعالى  ین صفات در باریا یول ،نندک یف مصِتَّبشر مُ

ِينَ ﴿ :دیفرما یمه کو قول خداوند  ،ستیشود ن یم ََِلِلَّ َب َي ۡؤِمن ون 
ةَِٱَل  ََٓأۡلِخر  ث ل  وۡءَِِۖٱم  ََِلسَّ ّلِِلَّ و 

ث ل َٱ ََٰٱَلۡم  لَۡع 
 
ن آخرت است و یرکمن یصفات زشت و مذموم برا» :یعنی [60:حل]الن ﴾ۡۡل

 .«خداست یصفات اعلى برا

 ؛خود منع فرمود ]= بلندمرتبه[ عیذات من یرا از ضرب مثل برا و خداوند بندگان

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ََف ًل  ِ َّْلِِلَّ ۡمث ال َٱت ۡۡضِب وا
 
ه خداوند کو بعد اشاره فرمود  [74:]النحل ﴾ۡۡل

َ﴿ :م و فرمودینکاو اقتدا ه ه بکست یما روا نبر  ،زند یل مثَس خود مَنفْه خود ب َ ٱإِنَّ َّلِلَّ
َوَ  ۡعل م  ونَ ي  َت ۡعل م  نت ۡمََل 
 
َ﴿ ل زد و فرمود:خود مَثَ یو بعد برا [74:]النحل ﴾أ َ ٱَض  ب  ث ًًلََّلِلَّ م 

ۡمل وَٗكَ ۡبٗداَمَّ از  یصفته ست خدا را بی  نیه جاک ستا نیاه نجا اشاره بیو در ا [75:]النحل ﴾ع 

َه خداوند خود را وصف فرموده است.کآنچه ه مگر ب ،ردکف یصفات بشر توص

 لیمثت ۀدیفا
 ر عقل گردد و از فرمان و اطاعات او سار  خَّسَه وهم مُکآن یاست برا  لهین وسیل بهتریتمث

نادذهن و فرونشااندن حارارت    ک فهماندن جاهلِ یست براا ن راهیتر یکو ن د ،چدیباز نپ

 .شانکسر

را در معارض محسوساات    دارد و آن یبرما  یمعقاوتت خفا   یحجااب از رو  ،لیتمث

 .سازد یم ]= آشنا[ را مألوف یند و وحشک یعروف مناشنا  را م ؛گذارد یم

ان یاز مقامات با امثال ب یم را در بعضکه حکبود  ین جاریا غمبران بریعادت پ

شتر یرا بر بیز ؛وردندآ یم یحس یها لبا  مثاله را ب یل عقلکق مشیو حقا ،نمودند یم

را از لبا   یمعانرا بفهمند و  ین عقلیتوانند براه یغلبه دارد و نم یمردم جهت حس
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امل است که ذهنشان صاف و عقلشان ک یسانک ]= بیرون بکشند[. نندک  دیتجر ،صورت

 :دیفرما یمخداوند  هک چنان ؛برند یق میحقاه ب یپ ،از امثال ،هوش خود یادیسبب زه ب

تِۡلك َ﴿ َٰل َٱَو  ۡمث 
 
ََۡۡل إَِلَّ  َ ا ۡعقِل ه  اَي  اَلِلنَّاِسَِۖو م  ونَ ٱن ۡۡضِب ه  َٰلِم  َ[.43:بوتک]العن ﴾َۡلع 
افات  یگار  ید یها المکه در کل موجود است ثَچهار صفت در مَ» :دیگو یم نظِّام میابراه

 ،لثَا پاس مَ  ؛هیا ناک یو خاوب  ،هیا سان تنب و حُ ،معناى ه دن بیو رس ،جاز در لفریشود: ا ینم

 .«بالغت است ةن مرتبیآخر

تار و   گفتاار واضا    یبرا ،صورت مثل آورنده الم را بکهرگاه » :هکد یگو یابن مُقفِّع م

موجاود   یا قاعده ،امثال یو برا ،گردد یتر م اقسام سخن پردامنه یباتر و برایگوش ز یبرا

ث درجات متفااوت و  یه از حکبل ؛زنداست تا آنها را بر طبق آن قاعده منظم و مرتب سین

ل واقاع  ثَا ماورد مَ  صرم کا در قرآن از پشه گرفته تا خود رسول ا هک چنان ؛مختلف است

 .«است شده

 ،اعاراف  ،انعام ،آل عمران ،از: بقره است عبارتند  ه خداوند در آن مثل زدهک ییها سوره

 ،روم ،باوت کعن ،فرقاان  ،ناور  ،حاج  ،هاف ک ،لیاسرائ یبن ،نحل ،میابراه ،رعد ،هود ،ونسی

 مدثر.و م یتحر ،جمعه ،حشر ،دیحد ،فت  ،محمد ،زخرف ،زمر ،سی

 

*** 

 سم استبر دو ق   امثال قرآن
ه سات و با  یسام دوم ظااهر ن  قِ ؛است    شدهیاول ظاهر است و به مثل بودن آن تصر سمقِ

 .است  مثل بودن آن اشاره نشده

 ]= خواننادگان[  نیاز آن را گوشا د قاارئ   یاد است و ما بعضا یسم اول در قرآن زاما قِ

 :میینما یم

ث ل َ﴿ :قول خداوند -1 ِينَ ٱَم  َََّلَّ ْ ِل وا َٰةَ ٱَح   ى َََلَّۡور  َل ۡم َث مَّ ث ِل م  َك  ا ِۡمل وه  ارَِٱُي  ََۡۡلِم  ِۡمل  ُي 
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ُۢا ار  ۡسف 
 
 یمانند اتغ ،ق توراتین و حقایمضامه آنان در جهل ب» :یعنی [5:]الجمعه ﴾أ

 ؛«ستجاهل ا ،اند ردهکه در پشتش بار ک ییها تابکه ه بکباشند  یم

ث ل هَ ﴿ :دیفرما یمه کقول خداوند  -2 م  ث ِلََۥف  م  ۡبَِٱك  ِۡمۡلََۡلَك  ل ۡيهَِإِنََت  [ 176:]األعراف ﴾ع 

چ یه در هکاست  یمانند سگ ،از نفس یروین شخص در مالزمت و پیا» :یعنی

 ؛ندک ینم ک( را تریث )در آوردن زبان از تشنگهْحال لَ

مَۡ﴿ :است  ه فرمودهکآنجا  -3 ث ل ه  ث ِلََم  م  ِيٱك   ه فرمودهیتشب [17:]البقرة ﴾ن اٗراَۡست ۡوق دَ ٱََّلَّ

آن  یول ،او فراهم ساخته یق را برایت و توفیوند اسباب هداه خداکرا  یسکاست  

رده و فرصت را کاستفاده ن ینعمت ابده دن بیرس یشخص از آن فرصت برا

و ند کآتش روشن  یکیه با زحمت فراوان در تارک یسکه ب ،است  ع نمودهیضا

ت ند و دوباره در ظلمکع یآن را تباه و ضا ،داد یچون آتش برافروخته شد و روشن

 ؛فرو رود یکیو تار

ث ل َ﴿ :دیفرما یمه کآنجا -4 م  ِينَ ٱَو  َََّلَّ ث ِل م  َْك  وا ر  ف  ِيٱك  َد ٗع  ٗءَََّلَّ َإَِلَّ ع  َي ۡسم  ََل  ا َبِم  ۡنعِق  ي 
ا ءَٗ نِد  جمال اِه است و معنى را ب  هه فرمودیوسفند تشبگه مدعو را ب [171:]البقرة ﴾و 

الم کل یو تفص ،نه در الفاظ ،است  ت فرمودهیرده و مقابله را در معنى رعاکان یب

ه گوسفندان کست ا یمثل چوپان ،افرانک افران و خودِک یشوایال پثَمَ :ن استیچن

 ی یه ج  صدا و دعوت چوپان چکاست  یزند و مثل گوسفندان یرا صدا م

 ؛شنوند ینم

ث ل َ﴿ فه مثلیه شریآ -5 ِينَ ٱَمَّ بِيِلَََّلَّ ۡمَِِفَس  َٰل ه  ۡمو 
 
َأ ون  َِٱي نفِق  ََّلِلَّ ۡبع  ۢنب ت ۡتَس 

 
َأ بَّةن ث ِلَح  م  ك 

بَّةَٖ َح  ِاْئ ة  ۢنب ل ةَٖم  َس  ِ
َِِفَك   ن ابِل   ر امثال قرآن.ین سایو همچن [261:]البقرة ﴾س 

 :است    نشدهیمثل بودن آن تصره ه بک ]= پنهان[ امنهکسم دوم و آن امثال اما قِ

از  :گفات  یه ما کدم یم شنیم بن مضارب بن ابراهیاز ابواسحق ابراه»د: یگو یم یماورد

ا یا آ ؛ینا ک یمثال عرب و عجم را از قرآن استخراج ما دم و گفتم تو اَیحسن بن فضل پرس

مور  : ن مثل در قرآن هستیا
 
در چناد   :گفات  ؟(انه آنهاسات ین امور میبهتر) أوسطاا خير األ
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 :موضع

َٰلِك َ﴿ -1 َذ  َُۢب ۡي  و ان  َع  َبِۡكر  َل  َف ارِٞضَو  و نه  ،افتاده ارکاز  رِینه پ» :یعنی [68 :ة]البقر ﴾َلَّ

 ؛«ر و جوانیور شد از پکان آنچه مذیم ،دهیجوان نارس

ِينَ ٱوَ ﴿ -2 اٗماََّلَّ َق و  َٰلِك  َذ  َب ۡي  ن  َك  واَْو  ۡقۡت   ل ۡمَي  واَْل ۡمَي َّۡسِف واَْو  ق  نف 
 
أ  َ   [67:]الفرقان ﴾إِذ ا

ان ینان میاو انفاق  ،رندید و تن[ نگننکاسراف ن ،نندکه چون انفاق کآنان»: یعنی

قه اعتدال یطر یعنی ،«ستادن استیراست ا ]= کم خرج کردن[، ریاسراف و تقت

 ؛باشد یم

اَوَ ﴿ -3 ََّت  افِۡتَبِه  َل  َو  تِك  ًل  ۡرَبِص  ۡه  ََت  َل  بِيًٗلََۡبت غَِٱو  َس  َٰلِك  َذ    [110:]اإلسراء ﴾ب ۡي 
]=  رهْان جَین مکو طلب  ،ن نماز خود را و نخوان آهستهکو بلند م»: یعنی

 ؛«را یراه خواندن[ ]= آهسته فاتخْو اِ خواندن[ بلند

4- ﴿َ َل  ََو  َّ اَك  ۡطه  َت ۡبس  َل  َو  ن قِك  َع  َٰ ۡغل ول ًةَإَِل  َم  ك  ۡلَي د  ۡع  وًراَۡلب ۡسِطَٱَت  ۡس  ل وٗماَُمَّ َم  د  ت ۡقع   ﴾ف 
  [29:]اإلسراء

ه ک یطوره دست خود را ب یگردنت و مگشاه مساز دست خود را بسته ب»: یعنی

 «.شده و درمانده ردهک مالمت ینیپس از آن بنش ،وداسراف ش

را  آن ،را نداند ی یه چکهر  «يئا  عاداهل ش  ا  من ج  » :هکثل در قرآن هست ن مَیا ایآ :گفتم

 :جا در دو ؛یبل :گفت ؟دشمن دارد

واَْبِعِۡلِمهََِب ۡلَ﴿ -1 ِيط  اَل ۡمَُي  ب واَْبِم  ذَّ   [39:ونسی] ﴾ۦك 
 ؛«ه علم نداشتندکچه آنه ردند بکب یذکه تکبل» :یعنی

واَْبِهَِ﴿ -2 ۡهت د  إِۡفٞكَق ِديمََٞۦِإَوۡذَل ۡمَي   َ ا َٰذ  َه  ول ون  ي ق    [11:]األحقاف ﴾ف س 
 ،ن قرآنیند ایپس زود گو ،رفتندیقرآن نشدند و نپذه ت بیو چون هدا» :یعنی

 است.  هنهک دروغِ

او ه ه بکشر آنبتر  از  «احذر شر من أحسنت إليه» :ن مثل در آن قرآن هستیا ایآ :گفتم

 ؟یردک یکین
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ونَ ﴿ ؛یگفت بل ۡلِف  ََُِي  َِٱب ََّلِلَّ ة  ِم  ۡدَق ال واََْك  ل ق  اَق ال واَْو  ۡفرَِٱم  واََْۡلك  مُّ َِٰمِهۡمَو ه  َإِۡسل  واَْب ۡعد  ر  ف  ك  و 
َ م  َٰه  ۡغن ى

 
ۡنَأ
 
أ  َ و اَْإَِلَّ م  اَن ق  م  َو  ْۡۚ ن ال وا اَل ۡمَي  َ ٱبِم  َ َّلِلَّ وّل  ر س    [74:وبة]الت ﴾ِمنَف ۡضلِهََِۥو 

 .«را خدا و رسول از فضلش شانیرد اکاز ین یه بکنه نداشتند مگر آنکیو » :یعنی

حضرت  کچون قدم مبار ؛ه محتاج و تنگدست بودندکاست  نهیمراد اهل مد

 ام نمودند.یرم قکت رسول ایاذه توانگر شدند و پس از آن ب ،دیآنجا رسه ب صرسول

 ست؟یدن نیمانند شن دنید «الخبر كالعيان ليس» هکن مثل در قرآن هست یا ایآ :گفتم

َق ۡلِبَ﴿ ؛یگفت: بل ئِنَّ ِ ۡطم  َِٰكنَّل  ل  َو  َٰ َب ّل  َل ۡمَت ۡؤِمنَِۖق ال  و 
 
َأ   ﴾ق ال 

 .«خواهم قلبم مطمئن شود ین مکول ؛گفت بلى ؟یاوردینمان یا ایآ» :یعنی

 ؟ستت اکردر جنبش ب «في الحركات البركات» هکن مثل در قرآن هست یا ایگفتم: آ

بِيِلَ﴿ یبل :گفت اِجۡرَِِفَس  ه  نَي  َِٱو م  ِۡدَِِفََّلِلَّ ۡرِضَٱَي 
 
ةََٗۡۡل ع  ثرِٗياَو س  ٗماَك  َٰغ  ر   [100:]النساء ﴾م 

ها و  آرامگاه یعنیار ین موضع بسیدر راه خدا در زم ،ندکه هجرت ک یسکو »یعنی: 

 .«ابدی یم یروز یفراخ

َ﴿ ؛یبل :فتگ ؟«كما تدين تدان» ن مثل در قرآن هستیا ایگفتم آ ۡز  ََي  و ٗءا ۡلَس  ۡعم  نَي  م 
  [123:]النساء ﴾ۦبِهَِ

 .«آنه شود ب یج ا داده م ،ندکس بد کهر »یعنی: 

تين» هکست ا ن مثل در قرآنیا ایآ :گفتم ْحاٍر مار  لاد  المانمن مان ج   یاک ماؤمن از   «ال ي 

 شود؟ یده نمیسوراخ دو مرتبه گ 

ل ۡيهََِق ال َ﴿ ؛یگفت: بل ۡمَع  ن ك  ۡلَء ام  ۡبل َه  ِخيهَِِمنَق 
 
َأ َٰٓ ۡمَلَع   ِمنت ك 

 
أ  َ ا م  َك    [64:وسفی] ﴾إَِلَّ

ش از ین داشتم شما را برادر او پیام هک چنانن دارم شما را بر او مگر یا امیآ» :یعنی

 .«؟نیا

ط علياه» هکا در قرآن هست یگفتم: آ ل  ناد  ک کمکرا  یس ستمگرکهر  «من أعان ظالما  س 

 ؟گرداند یلط مخداوند آن ستمگر را بر او مس
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َ﴿ ؛یگفت: بل تِب  نَّهَ َك 
 
َأ ل ۡيهِ نَّهَ َۥع 

 
َف أ ه  َلَّ َت و  ن ََۥي ِضلُّهَ َۥم  اِب ذ  َع  َٰ َإَِل  ي ۡهِديهِ ِعريَِٱو   ﴾لسَّ

  [4:]الحج
ت یند و هداکس او را دوست دارد گمراهش کطان هر یاست بر ش  نوشته شده»یعنی: 

َ.«عذاب دوزخه ند او را بک
ة» هکا در قرآن هست یآ :گفتم َ﴿ ؛ید؟ گفت: بلیمار ج  مار ن ا «وال تلد الحية إال حي  َل  و 

اٗرا فَّ َف اِجٗراَك  اَْإَِلَّ و  َ[.27:]نوح ﴾ي ِِل 
ۡمَ﴿ ؛یوار گوش دارد؟ گفت: بلید «للحيطان آذان» ه:کا در قرآن هست یآ :گفتم و فِيك 

مَۡ َل ه  َٰع ون  مَّ  .[47:]التوبة ﴾س 

نادان توانگر است و  «زوق والعال  محرو الجاهل مر» هکا در قرآن هست یآ :گفتم

َِِفَ﴿ ؛یدانشمند محروم؟ گفت: بل ن  نََك  َٰل ةَِٱم  ل  ۡدَّل  ََلضَّ َٰنَ ٱف ۡلي ۡمد  اَلرَّۡحم  دًّ  .[75:می]مر ﴾م 
ا والحارا  ال» ا در قرآن هسات یآ :گفتم حاالل   «يتتياك إال جزافاا   الحالل ال يتتياك إال قوتاا 

 ؟د از حدیرسد مگر زا یم نمو حرا ،مقدار قوته رسد مگر ب ینم

تِيِهمَۡ﴿ ؛یبل :گفت
ۡ
َت أ ََل  َي ۡسبِت ون  ََل  ي ۡوم  َو  َّٗٗع ََش  ۡبتِِهۡم َس  َي ۡوم  ۡم َِحيت ان ه  تِيِهۡم

ۡ
َت أ  ﴾إِۡذ

  [163:]األعراف
ردند کرون یه سر از آب بک یشان در روز شنبه در حالتیرا ماه شانیچون آمد ا» :یعنی

 .«را شانیاآمدند  یر شنبه نمیو در روز غ

 

*** 



 

 

 

 دارد بر را در مانیا ن بر اصولیقرآن براه

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ َٱَي  بِيٗناَۡلَّاس  ۡمَن وٗراَمُّ ۡك  إِّل   َ ۡۡل ا نز 

 
أ ۡمَو  ب ِك  ِنَرَّ َٰٞنَم  مَب ۡره  ا ء ك   (1)﴾ق ۡدَج 

 ،است  تاب خدا شدهکه ه بک ییها یتیعنا یقرآن وارد آمده و به ه بک ییها از ظلم یکی

 یردند قرآن در مسائل اعتقادکه گمان کن است ین و متفلسفیلمکاز مت یفیطوانا قول هما

 یاست و دتلت قرآن بر امور اعتقاد  ل و برهان ننمودهیچ وجه اقامه دلیهه ن بیو اصول د

صادق  خبرِمُ قولِ ر و شر و امثال آن از راه قبولِیو معاد و نبوت و قضا و قدر و خ أاز مبد

آنچه  ،جهان مبعو  است یغمبر راستگو و از طرف خدایون پچ ،یمعن نیاه ب ؛است

ب شدند کمرت یواضح یغلط ب رخ و گمراه ،ن مبنىیو در ا ،ردکق ید تصدیبا ،دیگو یم

 ان فرمودهیم بکمح ةن و ادلتقَن مُیرا با براه مانین و قواعد ایه قرآن اصول دکو ندانستند 

َمطلب: نیا ل بریو دل ،است 
 یاز جانب پروردگار شما برهان ،مردم یا» :دیفرما یمه کق است ه فوی  آینص صر -1

 ؛میشما فرستاد یسوه ب یآمد و نور واضح

آن  یناد و بارا  کدعاوت   یاصاول ه مردم را با  یشود شخص یه چگونه تصور مکنیا -2

ن اصول را از طارف خداوناد   یمن ا :دیند و بگوکچ وجه اقامه برهان نیهه اصول ب

اش را  ن ادلاه یلما کتب فالسفه و متکد در ید برویاما شما با ؛نمک یان میشما ب یبرا

 ؛دینک ]= جستجو[ لیتحص

 هک چنان ،فرموده یر علم را نهیغه رده و اطاعت بکد را حرام یه تقلک یقرآن -3

َ﴿ :دیفرما یم َل  َبِهََِو  َل ك  َل ۡيس  ا َم  هود را ین یچن، و هم[36:]اإلسراء ﴾ِعۡلمَ َۦت ۡقف 

                                           
قت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به ساوى شاما ناورى    یدر حق ،اى مردم (1)

 .[174:]النساءم یا فرو فرستاده کتابنا
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 هک چنان ،دینکدتان برهان اقامه ید بر عقایراستگو هسته اگر کسازد  یمخاطب م

َ﴿ :دیفرما یم َِٰدقِي  َص  نت ۡم َك  َإِن ۡم َٰن ك  َب ۡره  ْ ات وا َه  چگونه تصور  ،[111:]البقرة ﴾ق ۡل

َ؟ندکبرهان ن ةاقام ،دیفرما یمآن دعوت ه ق را بیه خالک یشود بر اصول یم
دخاول فلسافه در اساالم و     ش ازین پا ین و سلف صال  از اصحاب و تابعیائمه د -4

بار   ه بناا کا  یمردما  آن ؟داشتند یقین چه طرید یالم در اثبات مبانکش علم یدایپ

ر یا تصاو یا آ ،دانساتند  یما  ]= گمراهای[  ورانه را ضاللتکورکدستور قرآن اطاعت 

تااب خداوناد   کخاود از   یبار آرا  یلیل معتقد بوده و دلیشود بدون برهان و دل یم

 ؟نداشته باشد

ه ملت اسالم را ب ،قرآن و عدم تدبر در آنه ب یاطالع یه بکتأسف است  یجا یلیخ

برهان بر اصول  ةحتى در اقام ؛اجانب باشنده د محتاج بیه در همه شئون باکد یرسان ییجا

در آخرت ندارند و  یبیچ وجه نصیهه ه بکست ا ین قول مردمانیتر از ا بیو عج ؛مانیا

م یچ وقت نخواهیم و هیفهم یند ما قرآن را نمیگو یم ،طانندیش ]= سربازان[ نودج و جُ

ه قائلش ک یفرکده ین عقیا .دیر فرمایرا تفس ند و آنکه امام زمان ظهور کنیمگر ا ،دیفهم

 ییجاه ار را بکقرآن زد و  ةشیره شه بیت ،فار خواهد بودک ةد در زمریگو یاگر بفهمد چه م

 ،ر قرآن اخذ نمودندیاعتقادات را از غندارند و  ییقرآن اعتناه گر مردم بیه دکده یرسان

ه کست ا نانیو از ا ،ندهست افر محسک ،اما در اعتقادات ،شوند یده میظاهراً مسلمان نام

خداوند  هک چنان ؛ندک یت میاکش یلها ان عدل یم یپا مرتبت در یختم ،امتیق یفردا

ق ال َ﴿ :دیفرما یم ول َٱَو  َق ۡوِمََلرَّس  َإِنَّ ِ َٰر ب  َْٱي  وا َََّتَّ ذ  ا َٰذ  ۡرء انَ ٱه  وٗراَۡلق  ۡهج  نجا یما در او  (1)﴾م 

ق بر آن یشف حقاکه عقال در ک یقیاول طر (2)«مانیتاً تهل اتیتاً للقرآن و هدایحما»

ق یحقا ]= به دست آوردن[ قرآن را در اقتناص ةقیطر ،م و پس از آنینک یر مکاند ذ رفته

                                           
 .[30]الفرقان: ردندکن قرآن را رها یقوم من ا ،وردگاراپر :امبر ]خدا[ گفتیو پ (1)

 برای پشتیبانی از قرآن و به منظور راهنمایی مؤمنان. (2)
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، دعوت قرآن را ةگان ق سهیر نموده و طرکتاب خدا را ذکن وارده در یرده و بعد براهکان یب

ِ  .میینما یگوش د م ،است  مت و موعظه و مجادلهکه حک َة إاِلَّ بِا ِ الَعِّلي َسال َحوَ: َسال ُقوَّ

َ.الَعظِيم

 مقدمه
 :سم استعلوم بر دو قِ

 ؛ستیسب نکه چ وجه محتاج بیهه ه بک ،یهیو بد یضرور :اول

 .سب استکظر و نه ه محتاج بک ،یسبکو  ینظر :دوم

 لیق و تعلیش حقاید و دنبال تفتعت گذارْیدان طبکن خایدر ا یه پاک یروز بشر از آن

ه نظارش را  کا  ی یا نخسات چ  ،شاد  یون و هستکه اء رفت و متوجه بیاش یابی[ ]= علت

ون که ن بنسبت مَ :اًیو ثان ؟ستیون و عالم وجود چکن یقت ایه حقکن بود یا ،جلب نمود

ق یجستجو و تحقه را وادار ب ن تفطن انسانیا ؟نمکد بین عالم چه بایدر ا :و ثالثاً ؟ستیچ

ه بشار با   یو راها  ،سات ین یقتا یحق :گفتناد  یجمعا  .دا شدیپ ید مختلفینمود و آرا و عقا

عاالم منحصار    :گفتند یبرخ؛ ده شدندینام «نییسطائفَوس»ه ن جماعت بیو ا ،قت نداردیحق

 خوانده شادند.  «ونیسّحِ»ه ن گروه بیا ؛ستینن عالم یر از ایغ یمحسو  است و عالمه ب

حس  ه به نردبانِک]وجود دارد[ شمار  یب یعوالم ،ن عالم محسو یر از ایگفتند غ یگروه

گاروه فالسافه    نیا ا ؛سات ا رهاان بُه منحصار با   ،بیا غ مق در عوالیشود رفت و تحق ینم

 یاست و پا  اشفهکمه ق منحصر بیق حقایراه تحق :گفتند یو جماعت؛ ده شدندینام «ونیاله»

 .ده شدندینام «هیصوف»ه ن جماعت بیا ؛دن بوَیان چوبیاستدتل

ق مختلفاه  رُر طُا کا ه بعد از ذک یطیداند با شرا یل و برهان میق را دلیقرآن راه فهم حقا

 م نمود.یان خواهیب
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 نآ رد ه ویقه سوفسطائیطر

 «سوفساطا »لماه  که کا اناد      ق گفتاه یاهل تحق :دیگو یدر نقد المحصل م ین طوسیرالدینص

معناى  ه لماه با  کن یپس ا ؛معنى غلطه ب «اسطا»معنى علم است و ه ب «سوفا» ؛ستا یونانی

لساوف  یو ف ،مت استکمعنى حه ب «سوف»معنى دوست و ه ب «لیف» هک چنان ؛«غلط علمِ»

لمه معرِّب شاد و سفساطه و فلسافه مشاتق     کن دو یپس از آن ا ؛متکح معنى دوستِه ب

قاه را داشاته   ین ماذهب و طر یا ه اکباشند  یست در عالم قومین نکد ممیگو یو م ،دیگرد

از  یارینامناد و چاون بسا    یما  ییرا در موضع غلطش سوفسطا یارک ه هر غلطکبل ؛باشند

رده کا را مرتاب   یراداتیاتت و ائوسلسله س یک ،رندیندارند و متح یحیمردم مذهب صح

ه در کا شاود   یان بعد معلوم میه بود و از بالم خواجکنجا یتا ا .ه دادندیسوفسطائه نسبت ب

 است.  ردهک یون اشتباه ب رگیو فرقه سفسط یسوفسطائ لغتِ

ت یا اکتاابش بروتاو  ح  کشرون در یه شکد یگو یم یخ فلسفه اسعد فهمیصاحب تار

ه را با  یاهاال  کچاون آناان اماال    ،لیسا یس ةو ظلم ةطغاه بعد از سقوب سلطنت کند ک یم

ردند تاا  کمه اقامه کدر مح ةطغابر ضد  یاریبس یدعاو یهالا ،غصب تصرف نموده بودند

 ین اقاماه دعااو  یا م اسات در ا مسلِّ .نندکرا استرداد  شده[ ]= غصب ه اموال مغصوبکنیا

حضاور در   ةواساط ه ردناد و با  ک ین خود دفااع ما  یلکه از حقوق موکدا شدند یپ یمردمان

ان و خطاباه  یا در ب ی جُساتن[ ]= بیا ار  ن مباارات یو براه ]= دتیل[ ججَحُ ةم و اقامکمحا

ت یا ن جمعیا تار ا  تار و مهام   دا شدند و با رخ یپ یغی  و بلیم مردمان فصک مک ؛نمودند یم

نوشاتند   یاغذ ما که خطبه را در کبودند  یسکن دو اول یو ا ،بودند «ا یتس»و  «سکوراک»

ردنااد و آن کن دو را یا ا یرویا دا شااد و پیا گار پ ین دو نفاار دو شاخص د یا ا ةیا ور و بار 

ماردم را صانعت خطاباه     یمحال عماوم   یاک ه در کا باود   «ا یجورج»و  «را پروتوگ»
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 ،ملقاب شادند   «سوفسات »لقب ه و ب ،گرفتند یاز مردم م د م ،ن شغلیآموختند و در ا یم

ل کیا ( ویحاام ه از شاروب شاخص )مُ  کا را یا ز ؛یم مااهر در هار علما   کای انسان ح یعنی

ون یه سوفساطائ ک یچون شغلو  ،را واجد باشند ید علوم متعددیه باکن بود یا یدادگستر

و شاخص   ،ا باطال یخواه حق باشد  ،بود یدفاع از هر دعوائ ،رده بودندکخود اتخاذ  یبرا

گرداناد و قاانع    ]= درماناده[  ند تا خصامش را مفحام  کاقامه  ینیه براهکقادر بود  یمحام

 ،ن جهات یاز ا ؛ندکگر ثابت ین دیبراهه ه ضد او را بکقدرت داشت  ،نیو پس از ا ،سازد

و  ،دیا گرد یا منازع در حقی یرد و نام هر مغالطکر ییآن تغ یقیلقب سوفست از معنى حق

 معتقد نبودند. یقتیچ حقیهه دا شد و بیشان پیها ب در دلیو ر که شین رویاز ا

دا شادند  یا پ ینان ب رگاان یمقابل ا ،ل بودندیدر اقامه دل یقو یه مردمیو چون سوفسطائ

ه نمودناد  یالد را تشاب یش از مین قرن پنجم پیو مورخ «طوسقراب و افالطون و ارس»مانند 

 انتهى. .نییدیپلوکنسآن را به ییفسطائوجدهم و سیقرن هه ب

در اعصاار مختلاف    کنم ماذهب شا  یا ب یما  ،مینکخ فلسفه مراجعه یتاره ه بک یهنگام

اسات    هیسوفساطائ  ]= ب رگاان[  یماا عَاز زُ یکای ه ک «ا یجورج» هک چنان ؛ها نمود جلوه

 م.یمعرفت آن نداره راه ب ،هم باشد و اگر موجود ،میدار کاء شیما در وجود اش :دیگو یم

 یمساائل  :دیا گو یم ]که[ است «ومیه دیداو» کمذهب ش ید از زعمایو در اعصار جد

 ،مییماا یپ یقات راه ما  یحقه توسط آنها به ب ،دیگو یند و مک یآن اعتماد مه ه عقل بشر بکرا 

و جاوهر و عارض    ،و سبب و مسابب  ،ل علت و معلولمث ؛ال استیآن وهم و خ یتمام

 ست.ین نکقت ممیحقه چ وجه راه بیهه ن بیپس بنابرا ؛امثال آن

خ یدر تاار  یه قفطکاست  «رویپ» ین در اعصار اولییسوفسطائ]= مشهورترین[  رِشهَو اَ

الد متولد شده و در یش از میصد و شصت پیو در سال س ،نام نهاده «فورون»را  ما آنکالح

 م.یه ما آرائش را بدانکرده کف نیهم تأل یتابکهندوستان همراه او بود و ه ندر بکحمله اس

ر کا ه ذکا اوسات   یآرا کنیاوستادش را نوشته و ا ید و آرایعقا «مونیت»اما شاگردش 

 شود. یم
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 ن سه است:یپرسد ا یم از خود مکیه شخص حک ین رأیبهتر :دیگو یم]او[ 

 ؟است  دا شدهیست و چگونه پیچ ،مینیب یه ما مک یائین اشیا -1

 ؟ستیاء چین اشیاه عالقه ما ب -2

 ؟ردکد یاء عالم چه بایدر مقابل اش -3

را  قات و بااطن آن  یاما حق ؛میدان یرا م ءایه ما ظواهر اشکدهد  یال اول را جواب مئوس

اشاخاص مختلاف   ه   بالنسبه بیچ یکم ینیب یچون م ؛میاء نداریق اشیحقاه م و راه بیجاهل

ند مخالف شاخص  ک یمشاهده م یرا طور یآن ش ،و هر شخص اردگوناگون د یها لوهج

اشاخاص  ه مظااهر گونااگون بالنسابه با    ه واحد با  ءیه آن شکنیو چون ثابت شد ا ؛گرید

 م.یابیاء را دریه ما حق و باطل اشکست ا پس محال دارد،مختلف جلوه مختلف 

عامه مختلف اسات و   یال مثل آراقَه آرا و عُک ستا نین مطلب ایا و از واض  ادله بر

حاق   یه ن د شخصک یا دهیپس عق ؛نندک یاقامه م یمقصد خود برهان یاز عقال برا یکهر 

ن برهاان هام   آ گر ضد آن حق است و بریشخص د یبرا ،ن برهان اقامه نمودآ است و بر

 یتپاس از ماد   ؛سات ا یحق و برهاان  ین د شخص یا دهیشود عق یم یو گاه ؛ندک یاقامه م

اناد     ردهکا خود اتخاذ  یال براقَه عُکنین از ایبنابرا .شود یم یاو برهان یده برایس آن عقینق

م و یدانا  یه نما کا م یاناداز یق بیا طر نیاه ب ءایاشه ظر خود را بند یپس ما با ؛ندارد یقتیحق

 ال دوم است.ئوپاسخ س ،ن جوابیهم

اتخااذ   یا دهیا چ عقیم و ها ینا کد توقاف  یا با :اوتً ،مینکد بیه چه باکال سوم ئواما از س

صاادر   ءایاشا ه نسبت ب یم قطعکچ وقت حیه «رویپ»ه اتباع کن جهت است یو از ا ،مینکن

 ظااهر فاالن   :ناد یگو ین ما کا ل ؛ا بهمانیست ا حق در مطلب فالن :ندیگو ینند و نمک ینم

 ن باشد و نحو آن.یمحتمل است چن :ندیگو یا می ،ا فالنیست ا

ن در مسائل اخالق و قانون و اماور  یهمچن ،ندارند یم بتِّکح یاء مادیدر اش هک چنانو 

ا یا   را باد  یا چ چیدانند و ه یرا حق نم یا دهیچ عقیه ،نندک یصادر نم یم قطعکح یمعنو

 ،باد  یگریخوب باشد و در نظر د یدر نظر شخص ی یشود چ یچون م ،ندیگو یخوب نم
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ن مرتباه  یا اه عاقال با   ه شاخص ک یند هنگامیگو یم ؛ا بر حسب قانون خوب و بد باشدی

ردن کا اقادام ن  یارکه تام و ب مودِآن جُ ةجیدهد و نت ی  نمیترج ی یرا بر چ ی یچ ،دیرس

 یحا جَّرَاء مُیاش یه براک یوقت ،  باشدیل و ترجیتفض ةجینت یه هر عملکنیل ایدله ب ،است

اسات    دهیبر عق یل و آن مبتنیتفض ةجیو چون عمل نت ،رود یان میعمل از م ،نباشد ]برتر[

ل یشود تحص یو ج م هم نم ،حق باشده ب]= قاطع[ ه جازم کخواهد بود  یده هنگامیو عق

 ست.ا رانکرو( منیرد و )پک

را باا عقال مطمائن و     یها را دور انداخت و زندگان ذ و هو ید لذایند بایگو ی  میو ن

 .حاصال شاود   یرد تاا ساعادتمند  کا  یخاال  یبدون هو  انجام داد و خود را از هر وهم

هاا و موهوماات    هو ه رد و بک ]= خودداری[ ذ اعراضیه شخص عاقل از لذاک یهنگام

س آن یء و نقا ید نا د او شا  یا و عاقال با  ،افات ینجات خواهد  یاز بدبخت ،زد یپشت پا

اماا   ؛ستا سانیکن د خردمند  ،و فقر انغِ ، وموت و اتیح ،مرض و صحت ؛سان باشدیک

د خاضاع  یا با ،عمل اسات ه ا مجبور بیان در دننباشد و چون انس یطرفه ه راغب بک یزمان

  ان بداند.یه آنها را حق و مکنینه ا ؛عرف و قانون باشد

است یه رک یهنگام .ه افالطون بودندیبر رو یه همگکداشت  ییافالطون رؤسا یمادکآ

 «دیا جد یادمکا آ»ن وقت یوارد مدرسه شد و مدرسه را در ا کش ،دیرس «لو یسیارس»به 

 ؛باود  «ونیا رواق»د باا  یمعارضاه شاد   ،مدرساه  نیا ]= وجه تمای [  اتیممنام نهادند و از 

نناد و مردماان   ک یق ما یتصاد  ،اقامه برهاان شاود   یه بر مطلبکنیون بدون ایرواق :گفتند یم

 هستند. یبارو خوش

ق یشناختن حقا» :ن را در اسا  معرفت رد نمود و گفتویات رواقینظر «لو یسیارس»

آن ا با  را ه آنهاکست یان نیهم از راه حوا  و عقل در م یاسیو مق ،ندارند یمکاسا  مح

 .«دانم یه نمکدانم  یقاً هم نمیدانم و تحق ینم» :گفت یه مکلمات اوست کو از  ؛«میبسنج

عمال  ه انسان مجباور با  » :نمودند و گفتند کمبالغه در ش «رویپ»د مثل یجد یمادکآاما 

عمل نماود   احتمال و ظنِّه د بیبا ،ردکدا یست راه پین نکقت ممیحقه ن چون بکول ؛است
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 کشا  ةمدرسا  ین علماا یو مشاهورتر  ،و محتمالت و مظنونات را ماورد عمال قارار داد   

 :داد یئاست و او آرا «اد یارنک»

جاه  یه نتکا نیجهات ا ه با  ؛است ]= محال[ ممتنع ی یبرهان بر هر چ ةاقام :دیگو یم -1

و  ،سات ا برهاان ه با نمود و مقادمات هام محتااج     یتوسط مقدمات برهانه د بیبا

 ؛گر است و تسلسل خواهد شدیبرهان ده ن آن برهان محتاج بیهمچن

 ؛ا باطال اسات  یحق ]که[ م یبفهم ی یده خودمان را در چیو عق یست رأین نکمم -2

]=  م مقارنات یتاوان  یم و نمیقت آن نداریخود و حق یان رأیسه میچون قدرت مقا

اء یپاس ماا از اشا    ؛ل ما خارج اسات و معلومات از عق ،میابیب یو مناسبت شباهت[ 

 یکای قات آن  یباا حق  ءیه صورت و نقش شکم و محال است ینیب یخود را م یرأ

ماً صاورت  م و مسلِّیده یم و از آن خبر میابی یق را میما صورت و نقش حقا ؛باشد

 ،دیا آ یآنچه در ذهن درما  ،خالصه .قت و مصداق اوستیر از حقیغ ء،یو نقش ش

 ،م استیمفاه یما بر رو ید و آرایست و عقایگر نی  دیچ ،میسلسله مفاه یکج  

د و آراء یا عقا یپاس تماام   ]که با هم متفاوتناد[؛    استیق دو چیم با حقایو مفاه

 ست.ا موهومات

ه با  ]= آموختاه[  معلَّتَو مُا  «سارون یس»معاصر  «مو یدیسیان» کمذهب ش یماعَو از زُ

ثابات   ین مبادیگانه است و در ا ده یوضع مباد ةواسطه است و شهرت آن ب «رویپ»م یتعال

ا سه اصل یدو ه گانه مرجعش ب ن اصول دهیا یو تمام ،اء محال استیه معرفت اشکنموده 

 :ستا نیجلوه داده و آن ا یال فلسفکاشه ه بکاست 

 ؛اء مختلف استیاش یحس کاء و مراتب ادرایه شعور احکنیا -1

ه اء در نظر آناان با  یاش ،ن جهتیهمه باند و  هعتاً و عقالً مختلف خلق شدیمردم طب -2

 ؛ندک یجلوه م یمظهر مختلف

 ؛اء استیاختالف تأثر آنها از اش ةواسطه اختالف حوا  ب -3

 ؛آنهاست کهنگام ادرا یعیو طب یحاتت عقله اء را بسته بیق اشیحقا ،ما کادرا -4
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 ؛ندک یمختلف جلوه م یها مظاهر مختلف در اوضاع و مسافته اء بیاش -5

 ؛اسات  ]= با واسطه[  الواسطه ه معکبل ؛ستیاء را بدون واسطه نیما اش یحس کادرا -6

 ؛است  هوا واسطه ،اءیان حوا  ما و اشیه مکشود  یمشاهده م هک چنان

 ،حارارت  ةت و درجا کا اخاتالف در مقادار و رنا[ و حر    ةواساط ه ب ءایجلوه اش -7

 ؛مختلف است

 ؛شود یآنها مختلف مه مقدار الفت و انس به ب ،اءیتأثر ما از اش -8

 یو تماام  ،سات یبر موضوعات ن یم ج  محموتتینک یآنچه از معلومات ما گمان م -9

ان نفاس و  یا عالقه می ،گریاء و بعس دیان بعس اشیست ما ییها محموتت عالقه

 ؛ستیاء نیق اشینها حقایا یو تمام، اء استیاش

گاناه   ن مباادى ده یا از ا .د مردم بر حسب اختالف بالد مختلف اسات یآراء و عقا -10

ه کا را  ین وساائل یو ا ،ممتنع است ،اءیاش ]= نهایت[ نهکه ه علم بکد ریگ یجه مینت

 رساند. ینم ءایق اشیحقاه ما را ب ،بشر در دست دارد

ساه  ه با  شاده[  ]= تقسایم  بعِِّشَا تِه مُیه سوفسطائک ستا نیانات این بیا یتمام ةخالص

 ند:هگرو

 ؛میدار کم شیهست که شاکنیو در ا ،میدار کما ش :ندیگو یه مک «هیت ادر» -1

آن  یه بارا کا نیمگار ا  ؛سات ین یا نظار یا  یهیباد  یا هیچ قضیه :ندیگو یم «هیعناد» -2

ه عاالم حااد  اسات باا     یقضا  :ماثالً  ؛اسات   ا معاندهیان قضایهست و م یمعارض

 م ویل شاو یا قا یحیا ترجیان قضایم میتوان ینم ما ؛ا تعاند استیان قضاینش میبراه

 ؛مینکم کح

ه ا  با یا و ق ،سات ا آن قاوم حاق  ه ا  با یا ق یده هار قاوم  یعق :ندیگو یم «هیعند» -3

 خصومشان باطل.

*** 
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 هیابطال سخنان سوفسطائ
م و ید متوقف شاو یم پس بایق راه نداریشف حقاکه ما چون ب :ندیگو یه میه سوفسطائکنیا

م و ینا ک یزنادگان  وده[]= آسا  الباال  م و فاارغ یقت نرویحق [جویی حقیقت]=  یرِّحَدنبال تَ

ه کا است  یسکن قول مثل سخن یا، میردار خود را بر طبق عرف و عادت مردم قرار دهک

باع و  تَّطاع و مُه پادشاه مُکندیرد و ببیند و عظمت او را در نظر بگکپادشاه را مالحظه  ةرتب

خاود  ه ب ینظر یکاست و  ]= نافذ[ یسار ]= خالیق[ ایامش بر براکو اح یاوامرش جار

 ةرتبا ه ه محال و ممتنع است من بکد یخود بگوه ند و بیخود را بب کیوچکند و نقص و ک

است موفاق    پادشاه ةرتب ه دونِکگر یا شغل دیوزارت ه م بیتوان یاگرچه م ؛برسم یپادشاه

ر کا ن فیا و در او ا ،خاواهم  یگر را هم نمید یها رسم شغل یسلطنت نمه اما چون ب ،شوم

 یاسا نِّکه کخود  یه به شغل پدرکست ا نیرسم بهتر ا ینم یالع ةرتبه محقق شود چون ب

ه ساد رماق   کا لقمه نان  یکل ینا  هم عاج  از تحصکو  ،نمکاست قناعت  ]= نظافتچی[

ره آبااء هام محفاوظ    یو سا  ،ند نخواهد بودکه از سرما و گرما حفر ک یا جامه یکند و ک

 د:یاست و بگو  مانده

 «َساْقُعْد َفإِنََّك َأْنَت اّلطاِعم اْلكاِس    غَيتِهاَدِع املَكاِرَم ال َتْرَحْل لِبُ »
ان یا ه مکد بفهمد یبا ،ندکر و تأمل کنظر اگر ف هتوک فطرتِ دون همتِ ن شخص پستیا

برساد   یدرجات عاال ه تواند ب یه نمکس کد هریهاست و نبا من ل ینا  و پادشاهکدرجه 

ت کا حر یه از مرتباه پسات  که همت گماشت ک یه هنگامکلب ؛ندک یات سفلکدره قناعت ب

ن یهمچنا  ؛اسات و عا ت اسات   یر ،ه داردکا  یمقاام  آنه نسبت ب ،هرچه باتتر رود ،ندک

د یا د بگویا نبا ،در علام دارد  یس من لتکه متفاوت است هریه و عملیدرجات سعادات علم

ما »نم ک یجهل و نادانه د دنبال آن نروم و قناعت بیبا ،ق راه ندارمیع حقایجمه من چون ب

 «.لهک کتْرَیله ت ک کدْرَیت 

خاود  ه ق را با یحقاا  اند و درِ ردهک ین سخن خبط ب رگیه در ایسوفسطائ :المکخالصه 

ا  نِّا کجهل قانع شدند و مثل شاخص   ]= فرومایگی و پستی[ ت و ردائتسَّخِه بسته و ب
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 نَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الْضَاللِ. .ماندند یاسنِّکدر 

باا عقال و حاس     ]= متضاد[ ابرهکق مُیحقا ینفه بن ییفسطائوه قول سکد دانست یو با

 ؛ندارند یقتیاء حقید اشییگو یه گفته شود شما مکند ک یت میفاکنان یو در رد قول ا؛ است

ثابات   یقتا یپس حق ،ستا حق :اگر گفتند ؟ا باطلیست ا د حقییگو یه مک یالمکن یا ایآ

ن یا از ا کاکشه و ب ؛دندرکبطالن قول خود اعتراف ه پس ب ،ستیحق ن :و اگر گفتند ،شد

  یا موجاود و صاح  یا  ،  اسات یا موجود و صاح ید یه شما دارک کین شیم اییگویفرقه م

 :و اگار گفتناد   ،را قائال شادند   یقتا یپاس حق  ،  استیموجود و صح :اگر گفتند .ستین

 ماً در ابطاالِ را نمودناد و مسالِّ   کشا  ین ابطال و نفا یپس بنابرا ،ستی  نیموجود و صح

 است. قیاثبات حقا ،کش

ست و ا داند حق یرا حق م ه آنک یسکن د  یا هیهر قض :ندیگو یه مک یتیاما قول جمع

 ،ی یا ت در چیا حقِّ م اعتقادّیده یجواب م ،داند باطل است یرا باطل م ه آنک یسک ن د آن

را لباا  باطال نخواهاد     آن ،بطاالن آن ه ن اعتقااد با  یو همچنا  ؛را حق نخواهد نماود  آن

وجاه   چیها  اعتقاد در آن به ؛اتمر است ثابت در متن واقع و نفسموجود  حق آن ،دیپوشان

تزم  ،  باشاد ین حارف صاح  یا اگار ا  .ناد ک یر نمییتغ ،سبب آن واقعه ندارد و ب یتیمدخل

ن یضا ین اجتمااع نق یا و ا ،واحد هم موجود باشد و هم معادوم    در آنِیچ یککه د یآ یم

 ست.ا اتیهیطالن آن از بدو بُ ،خواهد شد

 

*** 

 



 

 

 

 ون و ابطال آنیون و تجربیّس ح   ةقیطر

موجاود   :ناد یگو یو م ،گر وجود نداردی  دیچ ،یه ج  جسم و جسمانک فه بر آنندیطا نیا

پس آنچه جسام و   ؛یا جسمانیا جسم است ی یمنحصر به محسو  است و هر محسوس

گار قائال   ید یتا کبادن ممل  ةیا تان و قر  آباادان  یو ماورا ؛ستیموجود ن ،نباشد یجسمان

 ،ناد کدا یا آن راه په ن است بشر با کاست و مم آنچه موضوع معرفت :ندیگو یو م ،ستندین

ار و تجربه یه در تحت اختک یو علم را در حدود محسوسات ؛ستا منحصر به محسوسات

دانناد و هار    یرا ممتناع ما   تعقال آن  ،ستیدانند و آنچه محسو  ن ید محصور میآ یدر م

 پندارند. ین میه وهم و تخمکبل ،شمارند ینم را علم زند آن یه بر معقوتت دور مک یعلم

مشااعر و حاوا     ةاء را قاو یاش یست و قوة شناسائا و موضوع علومشان محسوسات

قشاان  یقاه تحق یو طر ،پندارناد  یگار نما  ی  دیا ب اعصاب چیو حوا  را ج  ترت ،دانند یم

ن یبراو بناا  ،دانناد  یرا علام ما   آن ،دیا ن دو درآیاه و هر چه ب ،قه تجربه و حس استیطر

چاون مباحاث    ؛دانناد  یو اخالق را علم نما  یوات و خودشناسبَات و نَیمباحث اله ةقیطر

د و خاتماه  یا آ یرمحساو  اسات و در تحات تجرباه و حاس در نما      ینهاا غ یاه متعلق ب

 نِ.یوَالدِّ یسَالمٌ عَلَى الْوَحْ :سخنانشان

و  یاضا یر هعلاوم را با   ،«نات اک» ]یعنای[  ن ماذهب یا یشوایفاسد پ ین مبادیو بنابرا

 شناسای[  ]= زماین  اتجتماع و علم شناسی[ ]= زیست ةویالح و علم یمیو ش کلَو فَ یعیطب

 است.  م نمودهیتقس

 :هکست ا نینان ایل بر فساد قول ایو دل

قات  ین حقیا پاس ا  ؛ندکت مشتریانسان قتِیم افراد انسان در حقیدان یم هما بالضرور -1

ل و کشا  کقدر مشتر نیاگر ا .ا نداردین دارد یمع ]= مکان[  یل و قدر و حکا شی کمشتر
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مخالف تشاخص   یصچون هر تشخِّ ؛نباشد که مشترکد یآ یتزم م ،ن داشته باشدی  معیح

ه ن با یعَتَن نداشته باشد و مُیل معکقدر و وضع و ش کقت مشتریو اگر آن حق ،گر استید

واهاد باود و   مسالماً محساو  نخ   ،دجمع شو ینینباشد و با هر تع ]= وجود[ ینیچ تعیه

باطال   ،ست معقول نخواهد بودیه هرچه محسو  نکشان یا ةپس گفت ؛معقول خواهد شد

 یلا کد و آن مفهوم انساان  یر محسو  رسانیغه ش در محسو  ما را بیشد و بحث و تفت

 ؛است

چاون اگار    ؛تهسا  یه حسکند کد اعتراف یبا ،محسو  نموده ه اعتراف بک یسک -2

پاس از   ؛ه معقاول اسات  کبل ،ستیو حس محسو  ن ،حس نباشد محسو  نخواهد بود

 ؛وجود آمده ر محسو  بیغه محسو  اعتراف ب هاعتراف ب

م اسات و ناه   ه عقل ناه متاوهّ  کنیر تعقل خودش شود با اکتواند من ینم یهر عاقل -3

 ؛محسو 

و آن  ،ه نه محسو  است و نه متاوهم کشود  یدا میپ ییهاهمحسوسات عالق یبرا -4

بن و امثاال  مثل عشق و خجل و وجل و غضب و شجاعت و جُا  ؛است  هیلک عِیطبا کادرا

ا یا فالن ه نها مثل عشق بیات ایاست اما اشخاص و ج ئ کنها را عقل مدریا یلکچون  .آن

و  ،خواهد شد کوهم ادراه اما ب ،شود ینم کحس ادراه ا تر  از فالن بیغضب بر بهمان 

ن مراتاب  یا ه بالاذات از ا کا سات  ا یتموجاودا  یه در عالم هستک دیردکه ثابت ک یهنگام

ه معقول باشاند  کپس آنها اولى هستند  ،بیو موجودات عالم غ یخارجند چون ذات ربوب

 نه محسو .

سات مثال   ا یعضاو  ةفا یوظ ،قات یدر حق ،رکه فکنیاه ون نمودند بیه حسّک یاما توهم

و غادد   ،باد افاراز صافراء   کو  ،معده و امعاء هضم غذا ةفیوظ هک چنان ؛ف بدنیع وظایجم

ه ه با کا ر اسات  کا خ ففه مُا ین وظیهمچن ،باشد یست افراز لعاب ما ر زبانیه و آنچه زکیف

ن توهم یا، گردد یم راو صاد ار استدتل و استنتاج ازک ،تأثرات از امور وارده بر آن ةواسط

ه هضام و افاراز صافرا و    کا سات  ا نین ایا ل بریفساد و بطالن است و دل ةمرتب یدر منته
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ه اعماال  یمحاس اسات شاب    یچون هضم و امثال آن عمل مااد ،ست یر نکلعاب از نوع ف

ون محساو  و  که است و آن احاطه ب یمعنو رکن عمل فکل ؛ریمثل انبات و تبخ ،عتیطب

ه کگر آنیو د؛ صرف چون هضم و امثال آن ندارد یبا عمل ماد یباشد و مناسبت یمعقول م

چشام   هکا  چناان  ؛است کادرا یلت براه آن آکبل ؛ستینکننده[  ]= درک کدرِقاً مُیخ تحقمُ

 ست.ا دنیآلت د

ف یو ضاع  یقاو  ،ماخ  کیوچکا و  یواساطه ب رگا  ه در انسان با  کادرا :اگر گفته شود

در ، دارد کامال در ادرا کر یآن تاأث  ]= شیمیایی[ یاویمکیب کیل و ترکمال شکگردد و  یم

بت صاحت  نسا ه ابصاار در انساان با    ییه بگوکست ا نیالم مثل اکن یا :مییگو یجواب م

 یآن قاو  یاویا مکیب کیا ل و ترکماال و شا  کاز عاوارض و   ،آن یچشم و سالمت اج ا

ن اگار  کا ل ؛گردد یم یب قوکمال اج اء و دقت ترک ةواسطه ن گوش بیو همچن ،گردد یم

 ةن شانوند یسات و همچنا  یچشام ن  ]= بیننده[ ربصِمُ تقیه حقکم ینیب یم ،امل شودکدقت 

ن کا ول ،مرتبه صحت و ساالمت اسات   یمنتهشود چشم در  یم یچون گاه ؛ستیگوش ن

ه چشم بااز  کنیبا ا ،دیا درد شدیمثل وحشت سخت  ،دارد یامر مهمه چون نفس اشتغال ب

ه با  ،  اسات یه صاح کا ن گاوش باا آن  یو همچن ؛ندیب یخود را نم یش پایپ ،و سالم است

 د.یگوش نخواهد شن ،اد هم زده شودیاگر فر یامر مهمه اشتغال نفس ب ةواسط

را از  انساان  ،دید گردینجا گفته شود چون مخ متأثر از الم و ف ع شدیت در ان اسکمم

انصاراف   ةواساط ه ب ،دنیدن و نشنین ندیند و اک ی  مبصرات و محسوسات منصرف میتم

 است.

گار  یشغل ده ب یه از شغلک ن باشدیش اأنه شک یموجود ؛ار سستیست بسیرادین ایا

محاس   یشود گفات آن موجاود مااد    ینم ،دنکتوقف  یدون امر یمتوجه شود و ن د امر

 ،شوند یگر منصرف نمیار دکه ب یارکم از یابی یم مینک یه دقت مکه را یما آتت ماد .است

 یدون شخصا  یه منصارف و متوجاه شخصا   کا نه ییدا شود مثل آیپ یل مادیه حاکمگر آن

ماخ   هکا  چناان پس اگار   ؛دا شودیپ ینه حجابییاز آنها و آ یکیان یه مک یشود مگر وقتینم
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واساطه  ه م بییجنون است بگو ،گرید یا آتت بخاریمثل آتت ساعت  ،محس باشد یماد

 هیا ه و وهمیا از اماور معنو  ،م و ف علِّأچون ت ؛گردد یمنصرف م]= درد و فریاد[ ع  َو فَ ملَاَ

 ست.یت نکاز خواص ماده و حر ،است 

شود از  یر میچگونه تصو ؛و خواص آن معلوم است یب و مواد داخلکیخالصه مخ تر

 یبارا  یتیسات و نهاا  یتصاوراتش ن  یبارا  یه حادّ ک یا جوهر زنده کدرِمُریمواد جامد غ

ٍد َسآلِِه الطَّاِهِرينَ  ؟دا شودیپ ،باشد یاتش نمکمدر  .َسَصىلَّ ا ُ َعىَل َنييِدَنا ُ َمَّ



 

 

 

 هیشف و شهود صوفک ةقیطر

ش یدایا و پ یصاوف  ةیسمدر ت یان مختصریم به بیمحتاج ،شفکق در مسئله یش از تحقیپ

 :ستا یادیآراء ز یه صوفیدر وجه تسم فرقه. نیا

ه در کا باود   یاسات و آن اسام شخصا   »  صاوفه »مشاتق از   یاند صاوف  گفته یبعض -1

 نیا از ا .شاد  یده ما یا نام «رما غو  بان  »عبادت داشت و ه ف و اشتغال بکالحرام معت تیب

ه یخادا شاب  ه و اتصاال با   در انقطااع از خلاق   نآن نمودند چوه ه را منتسب بیجهت صوف

س یتلبا در  یجوز و ابن قامو در  یروزآبادیو ف صحاحتاب کدر  یجوهر .صوفه هستند

لاه  ین قبیو ا ،شد یده میر بود و غو  بن مر نامضَاز مُ یا لهیصوفه پدر قب :ندیگو یم سیابل

ه ه غاو  با  یو سابب تسام   ،ن باود احجاج هم با آن ةعبه بودند و اجازکت خادم یدر جاهل

 ،دهاد  یاو پسره ه اگر خداوند بکرد کنذر  ؛شد یه مادر غو  را اوتد نمک ن بودیه اصوف

 ؛عبه قرار دهدکاو را خادم  ببندد و یبر سرش پارچه پشم

 یا   دورافتادهیمعنى چه است و آن ب « صوفه»لمه کمشتق از  یصوف :اند گفته یبعض -2

ه شعارشان یچون صوف .شتق استوفه مکه از ک یوفکمثل  ؛آن رغبت نباشده را ب یسکه ک

 ةهنکا مثل خرقه و یگو ،از خلق است ]= پنهان شدن[ یوارو تَ یفِّخَو تَ ]=فروتنی[ سارکان

 ؛اند افتادهردو

مشاتق از   یصاوف  :ندیگو یگر مید یلسون و جمعیکو ن یه آلمانکلددون و نُلَّخَ ابن -3

ه نه با یش بودند و لبا  پشام پو نهیه غالباً پشمیصوف ]= پیشینیان[ فلَچون سَ ؛صوف است

 تر است.یکتواضع و زهد ن د

 ،باشاد  یتواضاع و خشاوع ما   ه با  تر[ ]= ن دیک لبا  پشم چون اقرب :دیگو یم یافعی

ث وارد یاست و در حاد یلبا  انب ،پشم]اینکه[ گر یو د ،دندیپوش یرا م ه آنین صوفیمتقدم
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 :دیا گو یما  یحسن بصار  .دیپوش یشد و لبا  پشم م یرم بر خر سوار مکه رسول اکشده 

 پوش بودند. نهیپشم یه همگکدم یرا د یهفتاد بدر

ردناد چاون   کار یا ه لباا  پشام را اخت  یصوف :دیگو یم عوارف المعارفدر  یسهرورد

]=  تر عاورت و سَا  ]= رفاع گرسانگی[   جاوع  سادّ ه رده و قناعات با  ک کا را ترینت دنیز

ذ و یا لذاه خرت بوده و اعتناا با  در امر آ ]= سرگرم[ قغرَستَنمودند و مُ پوشاندن شرمگاه[

رساول  ه نه با یسات و انتسااب لباا  پشام    ین قول درست نیاما ا ؛راحات نفو  نداشتند

 ست.ا ه اخبار بر خالف آنکبل ؛  نداردیصح یمبنا ،و سلف صال  صرمکا

ه لباا  پشام   یاز صاوف  یبعضا  :دیا گو یما  «سیابلا  سیتلبا »در  یجاوز  نبا ا هکا  چنان

ه کا نید و حاال ا یپوش یلبا  پشم م ص رمکغمبر ایه پکنیا هورند بآیل مید و دلندیپوش یم

ن یا اه س ببَّلَاز اوقات مُ یه بعضکبل ؛ردک ینمبر  همه وقت لبا  پشم در ص رمکرسول ا

ت لباا  پشام   یو آنچه را در فضال  ،دن لبا  پشم معمول به عرب نبودیو پوش ،لبا  بود

 ،ستیدر دست ن یحید صحن موضوع سنیو در ا ،اصل است ینند موضوع و بک یت میروا

ر دارد یلبا  پشم و البسه غلا ه ا عادت بی]که[ ست ین نیاز ا یپوش خال نهیو شخص پشم

 ؛سات بپوشاد  ین رس اوا ،و اگر ندارد ،ستین یلتیاو فض ین عمل برایا ،اگر دارد ؛ا نداردی

گار  یو د ؛خود است و مسلماً مشروع نخواهد باود ه و صدمه بزدن[  ]= صدمه ضرارچون اِ

ان لبا  شهرت و اظهار زهد نموده و هر دو ماذموم  یجمع م ،دن لبا  پشمیه در پوشکنآ

 :است

:    لبس الصوف ليعرله النِلس كِل  حقِل  عى اه عز و جي صع  َقس  ِلل  ِلل  سول اه 

 .َ  ِكسوه ثو ِل     جر  حتى نتسِل ط عرو ه

 ینه بپوشد بارا یس لبا  پشمکهر» :ه فرمودکند ک یت میروا صرم کانس از رسول ا

]= سوزش و  برَاز جَ یا ه او را جامهکنیبر خداوند حق است ا ،ه مردم او را بشناسندکنیا

 ؛« دیاو از تنش بر یگهابپوشاند تا ر خارش[

ِل    الذِ  ِلبسو  الصدوف  :صع  ا   عبِلس  ِلل  ِلل  سول اه  إ  األ ض لتعج  إىل  ِب 
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 . ِِلء

 یساو ه زند ب یاد مین فریزم» :ه فرمودکند ک یت میروا صرم کابن عبا  از رسول ا 

 ؛«پوشند یا میر ینه برایه جامة پشمک یسانکش از یخدا

  یتان تارج که لبا  پشم را بر لبا  پنبه و ک یسک» :دیگو یم یر طبریابوجعفر بن جر

 .«است  ردهکخطا  ،دهد

 یلا یخ و ناه  یار عاال ینه بس ،دندیپوش یه لبا  متوسط مکن بود یقه سلف صال  ایطر

 .ردناد ک یبار ما   ن و مالقاات دوساتان در  یدیا ن لبا  را در روز جمعه و عیو بهتر ؛پست

ن و انصاار  یردناد و مهااجر  ک یگر تجمال ما  یدیکارت ین در زیمسلم» :دیگو یه میابوالعال

د یا خر یلباسا  یم داریتم .ردندک ین عطرها را استعمال میدند و بهتریپوش یلبا  خوب م

ن لباا  را  یمساعود بهتار   آورد و ابان  یجا مه ا  نافله شب را ببه ه ار درهم و در آن لب

 رد.ک ین عطر را استعمال مید و بهتریپوش یم

رم و اصاحابش  کغالب لبا  رسول ا» :دیگو یم« زاد المعاد»تاب کم در یق عبداهلل ابن یاب

 .«دندیپوش یتان مکپنبه بود و بسا لبا  پشم و 

ه صالت بان   کند ک یت میوب روایجابر بن ا  از یسند صحه ب یخ ابواسحق اصفهانیش

 ؛ده باود ینه پوشا یزار و عمامه پشمبّه و اِه جُک ین وارد شد در حالیریراشد بر محمد بن س

ن یا ناد ا یگو یپوشاند و ما   یپشم م یه قومکنم ک یگمان م» :ن مشمئ  شد و گفتیریس ابن

ه کا نیدانام ا  ینما  ه او را متهمک یسکق مرا خبر داد یو به تحق ،م استیسى بن مریلبا  ع

و سانت   ،ردکا  یما  بار  پنباه در  یپشم و گااه  یتان و گاهکلبا   یگاه ص رمکرسول ا

 است. تر به پیروی[ ]= شایسته تباعق به اِحَاَ ،غمبر خودمانیپ

دن یه دائمااً لباا  پشام پوشا    کا نند ک یال میخ یه مردمکست ا نین ایریس مقصود ابن

ن در یو همچنا  ،پوشاند  یرپشام نما  یلبا  غنند و ک یرا طلب م روند آن یافضل است و م

د بادان  یا رده و مقکا خاود درسات    یئت مخصوص برایو وضع و ه ]= روش[ یلبا  ز

بار آن باوده و    ص رمکا ه رساول ا کا ست ا یقیق حق و افضل در لبا  طریو طر ،باشند
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ا با شاد و مناساب    یر ما سّا یه آنچه از لبا  مک ستا نیاست و آن ا  ن داشتهآ مداومت بر

 ید و زماان یپوشا  یپشام ما   یگاه ؛نبود یو لبا  خاص یزه د بیو مق ،دیپوش یفصل بود م

 یو گااه  ،نماود  یبار ما   ه و قباا و ردا در بّجُ رد سب  وو بُ یمانی ردپنبه و بُ یتان و هنگامک

باادون  یبااود و گاااه کالحناا ش بااا تحااتکعمامااه مبااار یو گاااه ،نعاال یخااف و گاااه

رم کا رسول ا یبرا» :دیگو یشه میعا. اهیس ید بود گاهیرن[ عمامه سف یگاه ،کالحن تحت

لبا  را  ،پشم نمود یاستشمام بو ،ردکچون بدنش عرق  ؛دیپوش ،ردمکه ینه تهیلبا  پشم

 .«ن لباا  یوتریکا دم با نیخدا را د رسول» :دیگو یابن عبا  م .«ند و دور انداختکاز تن 

برداشات و آن   در ]= ساب [  رد اخضار بُ وه دکدم ید رسول خدا را» :هک دیگو یرمثه م یاب

 .«ه خطوب سب  داشتکبود  یا جامه

فران کاشف از کچون  ؛مذموم است ،ه نشان فقر و زهد باشدک یه لباسک د دانستیو با

وارد » :هکا ند ک یاحوص از پدرش نقل م .است ]= پوشنده[ تبس یکوچکنعمت و سبب 

من ه ب صرم کارسول  .داشتم بر ف دریثکهنه و که لبا  ک یبر رسول خدا شدم در حال

 :ردمکا عرض  ؟نخ استاز چه سِ :فرمود ؛یبل :گفتم ؟یدار ی یا چیا تو از مال دنیآ :فرمود

د آن یا اسات با   تاو داده ه ه بک یخداوند مال :فرمود ؛ ینکشتر و اسب و گوسفند و غالم و 

 .«ندیمال را بر تو بب

 شاان یرش پیه ماو کا د یا را د یمارد  ؛وارد من ل من شد صرم کرسول ا» :جابر گفت

ن یا از ا «؟ینکه سرت را شانه ک یشانه نداشت تو :آن مرد فرموده ب صرم کرسول ا .ستا

رم و سالف صاال    کا نه شعار رساول ا یند لبا  پشمیگو یه مک یسانکطالن قول بُ ،اناتیب

 د.یواض  گرد ،است

ه آن در کا ت اسات  ید نصرانیاز تقال ،دن پشمیپوش هکن است یا ،ن آنچه مسلم استکل

 ت بود.یف و روحانتصو ،اصل

بار   تاان در کغمبار ماا لباا     ید و پیپوشا  یلباا  پشام ما    یسیع» :دیگو ین میریس ابن

 .«تابعت استمُه غمبر خودمان س اوارتر بیو سنت پ ،فرمود یم
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ت یا دنش در جاهلیپوشا  ،سات ا ه جاماه رهباناان  کا  ،مساوح » :دیگو یم یصاحب اغان

ن یاد مسلمرهبان بود و زهّ یه از زنیلبا  پشم .دیه بن سعد مسوح پوشیممدوح بود و ام

 :ده بود گفتیه لبا  صوف پوشک یسکه ب یان ثوریسف .دانستند یرا بدعت م دن آنیپوش

 .«ن لبا  بدعت استیا

و در  ،«دندیپوش یهنگام عبادت لبا  پشم م ینصار» :دیگو یم وانیحتاب کجاحر در 

ه لباا  پشام   کا  یدر حاال  یراهبا » :دیا گو یوان میر و حیج و دوم اخوان الصفا رساله ط

لباا  پشام از اصال شاعار     » :دیا گو یما  «هکا نلد»ن یو از مستشرق ؛«ده بود وارد شدیپوش

اصال  ه گاردد با   یر برما کا ذ ةنذر صامت و حلقا  » :دیگو یلسون( میکن»و  ؛«است ینصران

 ؛«تینصران

ه در کا اسات   کیوچک یسب  ،و آن ،است « صوفانه»مشتق از  یصوف :گفتند یبعض -4

ن یا ا .نناد ک یه به نبات صحرا قناعات ما  یصوف هکن است یاد و جهت نسبت رو یصحرا م

 ؛«یصوفان»د گفت یبا ،ه باشدنصوفاه چون اگر منتسب ب ؛ستی  نیوجه هم صح

ه در کا اسات   ییهاا  یاست و آن ماو  «صوفة القهاك»مشتق از  یصوف :گفتند یبعض -5

منقطع از خلاق و   یه چون صوفیشود و جهت تسم یده میروئ ]= پشت گردن[ خر قفاءؤم

 ؛حق استه متوجه ب

اهلل  یدیا ن یبا  ،ت در صاف اول یا ن جمعیا ه گفتند چاون ا یدر جهت تسم یجمع -6

 شانیها در حضور خدا با بر طرف شدن غم ]= بارتفاع همومهم و إقبالهم على اهلل بقلوبهم

 [؛شانیها آوردن به خداوند با دل یرو و

ه را با  «واو» ؛صافا ه است منسوب با   بوده «یصفو»د در اصل یگو یه مک یسکقول  -7

 شد. یصوف]= بنابراین[  ،م داشتندالم مقدّکجهت ثقل 

ده و یبرگ  یعنی ،المال است ةمشتق از صفو یتاب رشحات گفته لفر صوفکصاحب 

 هکر موجودات است یشده از سا دهیدند چون برگ ینام «یصف»آدم را  هک چنان ؛منتخب

﴿َ َ ٱإِنَّ ََٰٓٱَّلِلَّ ِف  ن وٗحاء ادَ َۡصط  َو   ،اق نمودندخاءِ نسبت بر صفوالیون . و چ[33:]آل عمران ﴾م 
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ضمه  ،مناسبت واوه ها و صاد را ب راتستعمال بود و بر زبانیثکشد و چون لفر  «یصفو»

 ؛شد یصوف ،دادند
بود  ]= ایوان[ یا هفِّاست و مراد از آن صُ « هفِّصُ»از  یند اشتقاق صوفیگو یم یجمع -8

و  ،ه شاده باود  ین تهیمهاجر یفقرا یرم براکه در مسجد رسول اکرما خ ةدیجره ف بمسقِّ

صاف  ه متِّیصفت صوفه چون اهل صفه ب :ندیگو ین میه چنفِّرا از صُ یجهت اشتقاق صوف

 ر حق.ینت و انقطاع از غکدر مالزمت فقر و مس ،بودند

 ؛یسان  و تمثل سن ؛شود یم یصف ،هفِّصُه چون نسبت ب ؛ستی  نی  صحین اشتقاق نیا

ال و یاهل و ع ،ه بر رسول خدا وارد شدندکبودند  ییه فقرافِّه جماعت اهل صُکگر آنید و

واساطه  ه ردناد و با  که یا آنان ته یدر مسجد برا یا هفِّغمبر امر فرمود صُیپ ؛ن نداشتندکمس

 ةفِّو ضارورت در صُا   یناچاار  یاز رو ،الماال  تیا ق بیان و ضا کشت و نبودن میمع یتنگ

ه کا  یهنگاام  .نمودناد  یرات امرار معااش ما  یصدقات و خ رده بودند و ازک ینکمسجد س

ه خارج فِّت از صُین جمعیا ،دا شدیشان وسعت پیردند و در زندگانک دایمسلمانان قدرت پ

 دند.یالحال گرد ار و مرفهکشدند و وارد شغل و 

 قیتحق
در دسات   یلغات صاوف   یبارا  یحیه اشتقاق صحکشود  یاقوال معلوم م یندگکن پرایاز ا

ه از قطااب  کا  ،یریقشا  هکا  چنان ؛ستیاتصل ن یه لغت عربکشود  یشف مک  ین ندارند و

وال يشاد لاذا االس  اشاتقاق مان جااة اللغاة » :دیگو یه میریاست در رساله قش  هیب رخ صوف
 «قياٌسا والظاهر أنه لقٌب  العربية وال
 انیا هام در م  یاسیست و قیبر آن ن یشاهد ،یاز اصل لغت عرب یاشتقاق صوف» :یعنی

 .«لقب است ،لمهکن یا هکن است یاو ظاهر  ،ستین

قاوم   ین اسم بارا یه اکد یگو یس میدر تلب یجوز   دارند و ابنین تصریمحقق هک چنان

رم ج  لفر مسالم و ماؤمن   کچون در زمان رسول ا ؛ن شدیمع یه در قرن دوم هجریصوف

 ةاهاد رابطا  دا شاد و ماردم ز  یا پس از آن اسم زاهاد و عاباد پ   .معمول نبود یگرید ةلمک
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اسام   ،پاس از آن  .غمبار باود  یاد بر طبق سانت پ اد و عبّانشان نبود و عمل زهّیم یحیصح

و امثاال   یظاهر ،یاشعر ،یقدر ،یجبر ،یمعت ل :لیاز قب ،گریدا شد مثل اسماء دیپ یصوف

سابب   ،ن اسماء مختلف و احا اب گونااگون  یش همیدایپ ،ه اگر درست توجه شودک ،آن

ن یا ا یه تماام کا  دیا ایب یشود روز یا میآ .دیعالم اسالم گرد یبختانحطاب مسلمانان و بد

و ا را نام نهاد   ه خداوند آنانک یحیهمان اسم صحه اسماء گوناگون از مسلمانان برداشته ب

 ده شوند؟ینام ا آن مسلمان است

نباود   یاز صاوف  یاسم ،ین تا قرن دوم اسالمیخالصه در زمان رسول و صحابه و تابع

عالم فات  شادند و ملال مختلاف     ة ]= شهرهای آباد[شتر معمورین در بیمه مسلک یهنگام

 است. یاز آن جمله صوف ]که[ دا شدندیدر اسالم پ ییها فرقه ،دیوارد اسالم گرد

اسات   یوناان ین لغات  یا و ا ،باشاد  ید عربا ینبا یلمه صوفکه کم یفهم ین میپس بنابرا

ه   با یتصر «ماللهند»تاب کدر  یرونیحان بیابور هک چنان ؛شود ین نوشته میو با س «یسوف»

  یو عبدالع  «فون هامر»ن یو از مستشرق «قیالحقا قیطرا»و فاضل معاصر صاحب  ،آن دارد

 یمعنا ه ب «سوف»لمه کاند و    دادهین قول را ترجیجمعه ا یو استاد محمد لطف یاسالمبول

 مت است.کح

اسات در   «جااحر »ه ردکا ن لغات را اساتعمال   یه اک یسکاول  ،سندگان عربیو از نو

اك» :دیگو یم هک چنان ؛نییان و تبیتاب بک ه بار او  کا  یسا کو اول  ا«و أسماك الصوفية من النس 

 است. یوفکابوهاشم  ،ن اسم اطالق شدیا

 
*** 

 شف و شهودکر یتقر
اء در یق اشا یحقاا  یبالذات مستعد تجل یقلب و نفس انسان» :شف و شهود گفتندکارباب 

ه کا  یهنگاام  ؛اسات  ییهاا  حجااب  ،باشاد  یق ما یقلب و حقاا  انیل میو آنچه حا ،اوست
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 .«امل خواهد نمودکاء در قلب جلوه یق اشیحقا ،ها برداشته شد حجاب

]= اشایای   ناات تلوّمُه ناه با  ییمثال آ  ،ق و معقاوتت یحقاه ب هل قلب بالنسبثَمَ :و گفتند

 عبِا نطَمُناه  ییباشد و مثال آن صاورت در آ  یمتلون صورت م هک چنانپس هم ؛سترنگین[ ا

قات  یآن حق یاسات و بارا   یقتا یحق یهر معلاوم  ین برایهمچن ،گردد یم گرفته[ ]= نقش

ناه  ییآ هکا  چناان و  ؛گاردد  یه در آن واض  و روشن مک ،قلب ةنییست منطبع در آا یصورت

ناه  یید و مثاال صاور در آ  نموجاودات مساتقل   مست مستقل و صور اشخاص ها یموجود

 ؛یقلب و نفس انساان  :اول :  استیق سه چیحقاشف کن در یهمچن ،گر استید یموجود

عبارت از  «معالِ»پس شخص  .ق و حضور آنها در قلبیسوم نقش حقا ؛اءیق اشیحقا :دوم

ق یعباارت از حقاا   «معلاوم »و  ،ندکاء در قلب آن حلول یق اشیه مثال حقاکاست  یشخص

ماانع   ،ناه ییآ در هکا  چناان و ؛ اسات   ناه ییعبارت از حصول مثال در آ «علم»و  ،اء استیاش

 :  استیاء در او پنج چیشف صور اشک

 ؛داده شود یقلیه صکش از آنینه مثل جوهر آهن پیینقصان صورت آ :اول

 ؛ستا ه در آنک یدورتکزن[ و  ةواسطه ب :دوم

چنانچاه صاورت در پشات     ،نهیینبودن صورت با آ ]= روبرو[ یحاذمُ ةواسطه ب :سوم

 ؛نه واقع شودییآ

 ؛ل استینه حایان صورت و آئیه مک یا هپرد ةواسطه ب :چهارم

محااذات  ه نه را بیاست آئ ]= محال[ ه متعذرکسمت مطلوب ه جهل ب ةواسطه ب :پنجم

 است.  نهییمانع از انتقاش صورت در آ ،ر شدکه ذکنها یا یو تمام ،او قرار دهد

 یو سابب خاال   ،ق در آنیحقاا  ةجلاو  یست مستعد براا یا نهییآ ین قلب انسانیهمچن

 :ن پنج سبب استیق این قلوب از حقابود

نقصاان ذات و   ةواساط ه ه با کا  ]= کاودک[  یبمثل قلب صَا  ،قصان ذات و جوهرنُ -1

 ؛ق در او جلوه نخواهد نمودیآن حقا ،تیجوهر و عدم قابل

ق و یحقاا  کمانع ادرا ،است  قلب شده یرو م برکه متراک یبثو خُ یدورت معاصک -2
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 :دیفرما یمرم کرسول ا هک چنان ؛باشد یآن م قت دریقلب و ظهور حق یصفا و جال

]یعنی: کسی که گنااهی مرتکاب گاردد،     «يعود إليه أبلداً من قارف ذنبًا فارقه عقٌل ال»

 گردد[؛ کند و دیگر هرگ  به ن دش بازنمی عقلش او را ترک می

ع صال  اگر چاه  یمثل قلب شخص مط ؛قت باشدیه معدول از جهت حقک ستا آن -3

ست و یچون طالب آن ن ؛قت در آن جلوه نخواهد نمودیحق و حقاما  ،صاف است

شاه قلاب را مشاغول    یه همکبل ؛دهد یقت مطلوب قرار نمیمحاذات حقه قلب را ب

چ یه ،ندکتا آنها در قلب جلوه  ،ستیق نیطاعات و عبادات قرار داده و متوجه حقا

 ؛دا شودیاندازد تا علوم در آن پ یار نمکه رش را بکوقت ف

شاف نخواهاد   کعلاوم در آن   ،قیان قلب و حقاا یحجاب م ةواسطه ب هکاست ن یا -4

]=  ع حق اسات و شاهوات خاود را مقهاور    یه مطک یم شخصینیب یم هک چنان ؛شد

ق یبااز هام باا حقاا     ،ردهکا ق یحقاا  کرش را هم متوجه ادراکنموده و ف سرکوب[

 ییاها  ثاه حجااب  ید فاسده و عاادات خب یه از عقاک ستا جهتش آن .ندارد ییآشنا

تواند موهوماات   ینم ،ردهکدا یت راسخ در نفس آن شده و قطع پیه از طفولکدارد 

 یحجااب ب رگا   یاک ن خاود  یا قت برسد و ایحقه ب ،ندکد را از خود دور یو عقا

 ؛شتر مردم گرفتارندیبه کاست 

توسط ه تواند ب یداند و نم یجهت مطلوب دارد راه علم را نمه جهل ب هکن است یا -5

 جه برسد.یتمقدمات به ن

ان قلب یل میه حاکشه مستعد است و آنچه یق همیحقا یتجل یقلب برا :المکخالصه 

ل یا سات حا ا یا ا پارده یا ه گوک ،ر شدکه ذکست ا ن پنج حجابیا ،ق استیحقا کو ادرا

 است. ]= نقش بسته[ اء منتقشیه در آن تمام اشک یقلب و لوح محفوظ ةنیآیان یم

 بساتن[  ]= نقش ه انطباعیشب ،قلب ةنییلوح محفوظ در آ ةنییق و علوم از آیحقا یو تجل

 یاء اسات گااه  ینه و اشییان آیه مک یحجاب هک چنانو  ؛ستا یا نهیبه آئ یا نهیصورت از آئ

شود و  یده دل میشف حجاب از دک ،باد لطف وزشِه ب یشود و گاه یدست برداشته مه ب
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ند و هنگاام  یب یل را مبمستق توسط خوابه ب یند و گاهک یق در آن جلوه میاز حقا یبعض

 گردد. یها م شف حجابک یداریدر ب یشود و گاه یها برداشته م حجاب یمرخ تمام

ق راه یحقاا  ]= باه نهایات رسایدن[    تناهکه در این مطلب دانسته شد صوفیه اک یهنگام

 :ندارند یتیاستدتل عناه ند و بیمایپ یشف را مک

 ن بودکیتم یت بن سخیچوب یپا  ن بودیان چوبیاستدتل یپا

 ،نندک ینم یل آن در ن د اوستاد ظاهریو تحصشده[  ]= نوشتهفه نَّصَتب مُکه ب ییو اعتنا

صافات مذموماه و    اره و محاوِ مجاهده با نفس امّ ،قیحقا ]= کسب[ قتناصند راه اِیگو یم

نهاا حاصال   یه اک یو هنگام ؛است یتعال یخداه نه همت بکه ق و اقبال بیع عالیقطع جم

انوار معرفات و  ه اوست ب کردن[ ]= روشن ریفل تنوکقلب عبد و مت یخداوند متول ،دیگرد

 ،ینوران ،و قلب ،شود یبر او رحمت افاضه م ،دیقلب گرد یه خداوند متولک یو زمان ؛علم

قلاب   یگاردد و از رو  یشاف ما  کآن من یوت براکمل رِّو سِ ]= گشوده[، رحنشَمُ ،و صدر

پس آنچه  ؛گردد یم ]= درخشان[ تءآن متأل ةیاله ق امورِیشود و حقا یها برداشته م حجاب

 ،ناد که یربوب ها[ ]= درخشش وارقه و بَیاهلاد خود را مستعد نفحات یبر عبد تزم است با

وت در کا و مل کلق مُیتا حقا ،تامّ یصادق و تشنگ ةباطن و احضار همت با اراد ةیتصفه ب

 :ندکآن جلوه 

 بجوشد آبت از بات و پست تا  دسته آور ب یتشنگ ،م جوکآب 

نماودن و همات از زن و فرزناد و     یویق دنیقطع عال یلکه ب ،شف اولکو گفتند راه 

 ؛است و جاه و شهرت دستگاه گذشتن استیمال و وطن و علم و معرفت برداشتن و از ر

پس از آن خلاوت   ؛باشد ی  ن د او مساویهمه چ ه بود و نبودِکبرسد  ییبجا کد سالیو با

ناد  کقرائت قرآن ن یحت ؛ندکند و جمع همت یفراغت بال بنش با یا هیزاو ند و درک اریاخت

ه ج  خداوناد متعاال   کند کوشش که کبل ؛سدیهم ننو یثید و حدینمان یریو تأمل در تفس

 :ندکگر خطور نید یدر قلبش موجود

 ستیش نیب یکی یجا ،تن[ است دل ةخان      ستیش نیرود ج  الف قامتش در دلِ
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 یمقاام ه د تا برسد بیبگو «اهلل اهلل»دائماً با حضور قلب  ،هنگام جلو  در خلوتو در 

ط و ین شارا یا ه باا ا ک یو قت ،لمه از ذهنش محو شودکئت یه صورت لفر و حروف و هک

ا یا بار انب  هکا  چناان  ؛ندکق یحقا ةه خداوند بر او افاضکد منتظر شود یبا ،آداب مشغول شد

امال  کاش صاادق و هماتش صااف و ماواظبتش      ادهه ارکا  ین صورت وقتا یو در ا ؛نمود

ق نخواهاد  یا او را منصرف از حقایق دنیعال گر مجذوب شهوات نخواهد شد وید ،دیگرد

ناد و ابتادا مثال    ک یدا میپ ]= درخشش[ عانمَحق در قلبش لَ ]= پرتوها[ پس لوامع ؛نمود

 .گردد یم ثابت مک مکرده و بعد کبر او عبور  یبرق

پاس   ؛است عبد یه و جالیر محس و تصفیمرجعش تطه ،شفک قهیطر :المکخالصه 

 باشد. یاستعداد و انتظار م ،از آن

 
*** 

 شف و شهودکقه یال بر طرکاش
 کادرا یاشافه و وحا  کمه ا و رسل است و آنان بیقه انبیاشفه و شهود اگرچه طرکقه میطر

ق یحقاا  []= کشاف  در اقتنااص  ه ماکست ا نیه هم ایصوف ینند و دعوک یاء میق اشیحقا

رسال و   یان وحا یا اسات م  یه فارق واضاح  کد دانست یاما با، مینک یرام مکرسل  یرویپ

 یانتکا و م ،یسات رباان  ]= امتیاز[ ا یا ظوهحُ ،نبوت هکن است یاو آن  ؛شف اهل عرفانک

ه ن مقاام با  یا اه با  یسک .یست سبحانا ییو عطا ،یست آسمانا یاریو اخت ،یست رحمانا

َ ٱ﴿ :ل نخواهد شدیوشش ناکسب و ک ياَل  هَ َّلِلَّ َرِس  ۡع ل  ََي  ۡيث  َح  ۡعل م 
 
 یعنای:  [124:]األنعاام  ﴾ۥأ

و  ؛«ه بخواهد رساالت را در آنجاا قارار دهاد    کرا  یه هر محلکنیااست بر  رخداوند دانات»

َٰلِك َ﴿ :دیفرما یمن یهمچن ذ  ك  اََو  َت ۡدرِيَم  نت  اَك  م  َۡۚ ۡمرِن ا
 
ِۡنَأ وٗحاَم  َر  ۡك  إِّل   َ ۡين ا وۡح 

 
َٱأ َٰيب  ََۡلِكت  َل  و 

َٰنَ ٱ يم   یوحا  ،ش از تاو یغمباران پا  یم باه پ یردک یوح هک چنانهم و» :یعنی [52:]الشورى ﴾ۡۡلِ

 .«ستیمان چیتاب و اک یه بدانکتو  یفرمان ما، نبوده تو قرآن را ب یسوه م بیردک
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ه با  یقباول آثاار وحا    یا نمودن نفاس بارا  یسب و مهکوشش و ک ،ن از لوازم آنکو ل

 است.یو ر که خالص از شرک یو معامالتر کفه ه مشفوع بک یعبادات

]= ع لَّا خَمُ یا ه هار جنبناده  کست ین ]= ماهیگیر[ اف ِّصدف و جَ ،نبوت ،نیپس بنابرا

ناد و  کر کا س فکتاا هار   ،ستیسب و طلب نکه ن بین مقام گردد و همچنیاه بعطا شده[ 

 ن مقام برسد.یاه ب ،شدکاضت بیر

 کلِنوع مَ یت براکیلِنوع فر  و مَ یراب تیسرُنوع انسان و فُ یبرا تیانسان هک چنان

 ،است یو بخشش حضرت ربوب یهب الهوَه ه بکبل ،ستیاشخاص آن نوع ن یبرا یسبک

ا از ینوع انب ین نبوت برایهمچن ؛اعداد و استعداد است یت برایموجب نوعه اما عمل ب

لََّ﴿ است  وهب و افاضهه ه بکبل ؛ستیسب و مشقت نکه ن نوع بیاشخاص ا یبرا َو ع  َٰه  ۡمن 
نَّاَِعۡلٗما ارم اخالق و عادات کموجب نبوت از عبادات و مه ما عمل با ؛[65:هفک]ال ﴾ِمنََّلَّ 

تا مهبط  ،است  افاضه یبرا های آماده[ ]= پاداش معد مثوباتِ ارِیرات و اختیتساب خکو ا

١ََََطه﴿ ل گرددیو تن  یوح ل ۡيك  ۡۡل اَع  نز 
 
أ  َ ا ۡرء انَ ٱم  َََٰٓۡلق  . در شأن ن ول [2و  1:ه]ط ﴾لِت ۡشِق 

 ؛ش ورم نمودکمباررد تا دو قدم کعبادت  یقدره رم بکرسول ا» :اند ن گفتهیه چنین آیا

 .یاندازیمشقت به قرآن را تا خود را ب توه م بیفرو نفرستاد ،غمبریپ یا : ه نازل شدین آیا

و آن شم؟[ ]یعنی: آیا بندة شکرگ اری نبا وراً؟کون عبداً شکأفال أ» :رم فرمودکرسول ا

ل یو عبادت بود و م ]= نیایش[ ثنُّحَتَه وه حرا مشغول بکدر  یش از ن ول وحیحضرت پ

َ لت داشت.خلوت و عُه ب
]= قیا ق و عوایا و قطع عالیاضت و ع لت و گذشتن از دنیا سببش ریدر انب یپس وح

 ؛اند ل ساخته شدهیو ن ول جبرئ یوح یه براکهستند  یا نوع خاصیه انبکبل ؛ستینموانع[ 

شاف  کر از یا غ یه وحا کا گر آنیو د ؛است دعِد و مُمِشان مُیا یش اعمال صالحه برایمنتها

م یر خاواه کتاب ذکن یرا در مبحث نبوت ا یقت وحیحق ا ان شاء اهللا است و ما    هیصوف

 نمود.

مصاون از   یچاون وحا   ؛باشاد  یه نما یشاب  یچ وقات باا وحا   یر رسل هیغ ةاشفکاما م
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   .شود یده مید یطیآن خطاها و اغاله در یشف صوفکاما  ،خطاست

كثٌْي، سأما الواصلون قليُل   ُقطَّاع الفيايف إَل اْلمى  ،خليِّلَّ 
(1)

 

 یاتتکاشا  ،ان شاد یه در سابق بک یقین طریاه نند بک یم یه دعویه صوفک یا اشفهکو م

 :است  بر آن متوجه

ا یا ند متعذر یگو یه مک ین حدیاه ق از زن و فرزند و مال و وطن بیه محو عالکنیا -1

مراتب حب و بغس و عواطاف   یتمام ،اراده و همته ه بک ین شخصیو چن ،ممتنع است

ا محققااً  ی یکت ن دکیلَمَه دور و به ت بیشود گفت از انسان یم ،بگذارد یر پایول را زیو م

و ؛ ول را واجد باشاد ین عواطف و میا یه تمامکست ا انسان یو انسان هنگام ،است کلَمَ

ار ین حاال بسا  یا مانادن بار ا   یباق ،ردکق را از خود دور یعال یه تمامکنیحال ابر فرض م

هست از تر[  ]= پرجوشش باًقلب انسان اشد تقلُّ :دیفرما یم صرم کرسول ا؛ ل استکمش

 ؛دن آنیدر حال جوش [ید

منحارف   کما اج ساال   ،ینینشا  اضت و خلوتیمجاهده و ر یشتر اوقات در اثنایب -2

ضعف عقال و  ه شود تا منجر ب یمخونی[  ]= کمفقر الدم ه و مبتال بس یگردد و بدن مر یم

 ؛اد استین راه زین خطر در ایپس بنابراا  الجنوننعوذ باهلل من ا د یجنون خواهد گرد

ق یشاف حقاا  کق را برداشت تا بتوان یخت و عالید حب و بغس را ریند بایگو یم -3

ن اسات  کخت ممیرا ر یویق دنیعالد و حب و بغس و یتقال یتمام یسکالبته اگر  ،نمود

ق یا ا عالیو بغس  بمگر ح . دیه چگونه برک د دانستیاما با ؛ندکق در قلبش جلوه یحقا

ن شده و در عقل بااطن  یعج ینها تمام با نفس انسانیا ؟ندکه از بدن بکلبا  است  یویدن

ه ن با تواناد انساا   یچگونه م ؛است  ده و متحد با نفس شدهین گردیگ یآن جا یو تشعور

رزوهاا و  آهاا و   ها و هاو   یها و دشمن یمال و دوستآق و یعال یه تمامکن مقام برسد یا

                                           
دگان یه باه مقصدرسا  کا م قد  الهى، و حال آن یمانان به سوى حریپ ابانیارند بیچه بس ،دوست من (1)

 ند.کار اندیبس
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علوم ه اضت بیس ربرهان نباشد و نفْه اشفه مسبوق بکاگر م ؟ندکرا از خود دور  امثال آن

 ،رف باشاد صِا  یو از آن طرف هم عاام  ،ق علوم آشنا نباشدیده باشد و با حقایشکه نینظر

ن ساخن  یا و ا ،ال متوقف شودیها در آن خ ند و سالکومت کسد بر او حفا یالیشود خ یم

اضت یبرود ر ،رف استصِ ینخوانده و عام یاضیفقه و ر]که[  یسکه کل است ین قبیاز ا

 ،ناد کار را کا ن یا س اک هر و ،دان خواهد شدیاضیا ریه یفق ،الهاما ه بکند کشد و گمان کب

 ؛دیخواهد رس ینجه گه بکنید ایام هسب و فالحت نرود بکه دنبال کاست  یسکمثل 

ه اشافه با  کق میا طره ند ماا با  یگو ینند و مک یم یه دعویه صوفک یشف و شهودک -4

م ینا یب یه ما کا بل ؛ندارناد  یلا یچ وجاه دل یها ه ب ین دعویبر ا ،میشو یاء مطلع میق اشیحقا

خاود   کبر طباق مسال   ؛دارد یخاص کمسل یهر صوف :گر استیدیکاشفاتشان بر ضد کم

است بر عدم  یبرهان قو یکن خود یو ا ،داند یرا باطل م یگریشف دکوده و اشفه نمکم

ق یا طر ؛نناد کاشافه  کنحاو م  یکه قت را بیحق ةد همیاشفه باکچون در م ؛شفکت یحجّ

ده یا د هکا  چناان  ؛ناد کد یا دا شود و اخاتالف تول یه اشتباه در مقدماتش پکست یاستدتل ن

گر اختالف دارند و بر طلب خود هام  یدیک ابثر مطالب کاهل نظر و استدتل در ا ،شود یم

 نند.ک یادله اقامه م

ن یه هما کا نیو حاال ا  ،د اخاتالف باشاد  یدر مشاهده نبا ؛واقع است شهودِ ،اشفهکاما م

شاف و شاهود   کان اهال  یا طور اشد در مه ست با ان اهل استدتل و برهانیه مک یاختالف

 یو عمار را بااتتر از علا   ر کاشافه ابااب  کدر م ؛است یاشعر یسن یصوف یک :وجود دارد

ه ن را بیخیه شکبل ،ندیب یرا افضل م یاشفه علکدر م ]و[ است یعیگر شید یصوف ؛ندیب یم

ه را با  یاشافه علا  کدر م ]و[ اسات  یناصب یصوف یک ؛ندک یر و بد مشاهده مکصورت من

قه خود و مرشدش را حاق  یاشفه طرکدر م ]و[ است ینقشبند یگرید ؛ندیب یصورت بد م

قاه و مرشاد   یطر یکن هر یو همچن ،یالله و نعمت یو مولو یو امثال آن از قادر ؛ندیب یم

 :نندک یر میفکرا ت یگرینند و دیب یخود را حق م

 َسَلْيىَل ال ُتِقرُّ ْلم بَِذاَكا  سكلٌّ يّدعي سصاًل بَِلْيىَل 
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ان اهال  یا د میا اشافه نبا کو در م ،نناد ک یقت را میحق ةه همه دعوى مشاهدکنیو حال ا

ارشان خبار  که کست ا ان اهل استدتلیه مک متأسفانه همان اختالف .اختالف باشدشف ک

ه کا شاف و شاهود اسات    کان اهال  یا م ا ه اشاد کا بلا   نهیعه نم بیب یم، دادن از واقع است

 م.ینیب یما واقع را م :ندیگو یم

ار یم چاه بسا  ینیب یم ،مینک یاشفات اهل عرفان را مشاهده مکه مک یه ما وقتکگر آنیو د

دا یا شاف پ که امل بکنان یشود اطم ین مقدمات نمیا بر بنا ؛است  قت و تجربهیخالف حقم

 مود.یق پر از خطر را پین طرید ایرد و نباک

گرچه    یمِ بِیه )عکست ا نید و آن اید از آن غفلت ورزیه نباکنجاست یدر ا یا تهکن

خ از یل عرفان و مشااه ]= ب رگان[ ابرکم اییم بگویخواه ی  بگو( ما نمیهنرش ن ،یبگفت

است  ینان مطالب شامخ و مهمیلمات اکه در کبل ؛ندارد یقتیقان هرچه گفتند حقیاهل ا

ان درجات یس و بق اخالق و منازل نفْیشتر مردم خارج است و در دقایب ةه از حوصلک

تب قرآن کو ما چون متعلم در م ،ر نداردیه نظکدارند  یات شقاوت سخنانکسعادت و در

 ؛میسنج یاء را میقرآن اش ]= محکم[ تقن ان مُیمه م و بیم خاضعیحق را ببن جاهر ،میهست

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک چنان َِعب اِد ۡ ِ ِينَ ٱ١٧َف ب ّش  َََّلَّ ۡول َٱي ۡست ِمع ون  ن هَ َۡلق  ۡحس 
 
َأ ي تَّبِع ون  َف  َۥ ۚۡ

َ َٰٓئِك  ْول 
 
ِينَ ٱأ َََّلَّ م  َٰه  ى د  ََۖٱه  ََّلِلَّ  ْ ْول وا

 
َأ ۡم َه  َٰٓئِك  ْول 

 
أ َٰبَِٱو  ۡلب 

 
ده بده ژم» :یعنی [18و17:]ال مر ﴾ۡۡل

 وتر آن گفتارِیکنند نک یپس متابعت م ،و و حق رایکن شنوند گفتارِ یه مک آنان ؛بندگان مرا

ٍد . «شان را و آنانند عقالءیت نمود ایه خداوند هداکو را، آنانند یکن َسَصىلَّ ا ُ َعىَل َنييِدَنا ُ َمَّ

َ.َسآلِِه الطَّاِهِرينَ 
ون شاروع  یشاف کون و یون و حسّیایفسطوگانه از س ه معلوم شد بطالن طرق سهکنون کا

 ]= کساب[  قتنااص اء و اِیاشا  بردن به حقیقت[ ]= پی تناهکقرآن در اِ ةقیان طریم به بینک یم

 ق موجود است.یحقا



 

 

 

 ءایق اشیقرآن در اقتناص حقا ۀقیطر

نه از جهت فصاحت و  ،ان بودامل مسلمانکو ت یقرآن عامل مهم و علت منحصر در ترق

و دستور  یآسمان بتاکن یه چون اکبل ،مرتبه اعجاز است یه در منتهک ،بالغت و اسلوب

 انجیو از ا ،ر و تدبر استکق تفیمل مشتمل بر اصول علم و فلسفه و طرکطور اه ب یربان

رآن ت قیدر تحت ترب ،بودند یو مرخ اجتماع یرکانحطاب ف ةمرتب یه در منتهک یبود امت

 یطوره ب ین ترقیو ا ،ل شدندیاخالق و تمدن نا ة ]= اوج[ر و ذروکاوج علم و تفه ب

ه ک یهنگام .شود یخ شمرده میاز معج ات تار یکیه کبود  ]= هراسناک[ دهشع و مُیسر

البد مردگان جهل و اخالق که وار روح ب لیاسراف ،در امت عرب بلند شد یاله تمعن نیا

ا﴿ :دیدم ه  يُّ
 
أ َٰٓ َِٱَي  ََْينَ َّلَّ ن وا َْٱء ام  مََۡۡست ِجيب وا ۡيِيك  اَُي  َلِم  ۡم ك  وِلَإِذ اَد ٗع  لِلرَّس  َو  ِ  [24:]األنفال ﴾ّلِِلَّ

د خدا و رسول را چون بخواند رسول ینکاجابت  ،دیا مان آوردهیه اک یسانک یا»: یعنی

 .«د شما راه زنده گردانَک ی یچه شما را ب

 :دیفرما یم هک چنانر نمود کتفه ق را دعوت بیقرآن خال

ِن﴿ مَم  اِحبِك  اَبِص  َم  ْۡۚ وا ر  كَّ َت ت ف  َث مَّ َٰد ىَٰ ف ر  َو  َٰ ۡثن  َِم  واَّْلِِلَّ وم  نَت ق 
 
أ ةنَِۖ َِٰحد  مَبِو  ك  ِعظ 

 
أ  َ ا َق ۡلَإِنَّم 

 یه براکنیا :لمهک یکه نم شما را بک یموعظه م [غمبریپ یا]بگو » :یعنی [46:]سبأ ﴾ِجنَّةَن

 [رمکغمبر ایپ یعنی]د صاحب شما ینکر کآن ف پس از ؛ییک یکیدو نفر و  ،دینکام یخدا ق

  ،«ستیوانه نید

ِصَٱف َ﴿ :نیو همچن َٱَۡقص  ص  ص  ونَ َۡلق  ر  كَّ ت ف  َي  ۡم لَّه  ن یپس ا»، یعنی: [176:]األعراف ﴾ل ع 

 ،«شندیندیه آنان بکد ین شاکت یاکداستان را ]براى آنان[ ح

ا﴿ :دیفرما یم  یو ن ََإِنَّم  ث ل  ةَِٱم  ََۡني اَّلَُّٱَۡۡل ي وَٰ َِمن  َٰه  ۡلن  نز 
 
َأ ا ءن م  ا ءَِٱك  م  َٱف ََلسَّ ََۦبِهََِۡخت ل ط  ن ب ات 

ۡرِضَٱ
 
ََۡۡل ل  ك 

ۡ
َي أ ا َٱِممَّ َٰمَ ٱوَ َۡلَّاس  نۡع 

 
ََۡۡل ِت ذ  خ 

 
َأ َإِذ ا  َٰٓ ِتَّ َٱح  ۡرض 

 
َوَ َۡۡل ا ه  يَّن ۡتَٱز ۡخر ف  َ َزَّ ا ۡهل ه 

 
َأ نَّ و ظ 
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َ ون  َِٰدر  َق  ۡم نَّه 
 
ا َأ ل ۡيه  ََع  ن ا ۡمر 

 
َأ ا  َٰه  ت ى

 
َِأ َب َت ۡغن  ۡم

َلَّ ن
 
أ َك  ِصيٗدا َح  ا َٰه  ۡلن  ع  َف ج  اٗرا َن ه  ۡو

 
َأ ًًۡل ۡمِسَ ٱّل 

 
َۡۡل

َ ل  ِ ص  َن ف  َٰلِك  ذ  َٰتَِٱك  ونَ َٓأۡلي  ر  كَّ ت ف  ۡوٖمَي   یه مثل زندگانکست ین نیج  ا» :یعنی ،[24:ونسی] ﴾لِق 

 ،میتاده از آسمان فرسکست ا یمانند باران ،دبار آن پس از اقبالا در سرعت انقضاء و اِیدن

خورند تا  یان میان و چهارپایه آدمکن از آنچه یاه رسته از زمیآن آب گه خت بیامیپس ب

 یها وهیراسته شد به محصوتت گوناگون و مآ خود را و ةیراین پیه فراگرفت زمک یوقت

 یها وهیدن میاه و چیدن گیبر درو شان قادرندیه اکن آنیو گمان بردند اهل زم [رنگارن

ا ید در شب یآن در رس یخرابه فرمان ما ب یعنی ،ن عذاب مایمد بر آن زمناگاه برآ ؛آن

 ،ندهکا از اصل بری ،ده باشندیآنچه دروه ه بیشت و زرع را شبکم آن یدیپس گردان ،روز

َ.«رندکه متفک یقوم یات خود را برایم آیل دادین تفصیهمچن ،چ نبودهیروز هیه دکا یگو
 :دیفرما یم هک چنانر آموخت کمردم را راه تفر وضع نمود و کتف یبرا یقرآن اصول

ََنَّاإَِ﴿ َٰه  يۡن  د  بِيل َٱه  وًراَلسَّ ف  اَك  اكِٗراَِإَومَّ اَش   ییه ما راهنماک یدرسته ب» :یعنی [3:]اإلنسان ﴾إِمَّ

َ.«ا ناسپا  استیننده و کرکا شیراه راست ه م انسان را بیردک
َ﴿ لمهک ،آن دعوت نموده ه قرآن انسان را بک یاول اصل ِن  َم  وتِيت م

 
َأ ا  ََۡلعِۡلمَِٱو م  إَِلَّ

َ.«کید از دانش مگر اندیداده نشد» :یعنی [85:]اإلسراء ﴾ق لِيًٗلَ
ست ا نید نمود و اول درجه فلسفه اجهل و نقص خوه انسان را واقف ب ،ن اصلیاه ب

 هک چنان ؛رود یق میدنبال تحق ،دیخود آگاه گرد ینادان هه بک یداند هنگام یه نمکه بداند ک

و  ،گردد یشفا مه افتد و موفق ب یر عالج مکفبه  ،مرض خود شده س واقف بیمر یوقت

َزِۡدِِنَ﴿ :رد به اصل دوم دعوت فرمودک نقصه ه انسان را واقف بک یهنگام ِ َرَّب  و ق ل
َ. «اد گردانیعلم مرا ز ،ایبگو خدا» :یعنی [114:]طه  ﴾ِعۡلٗما
د مانْ ریمال شد اما متحکعبه که و متوجه بد یطالب علم گرد یهر مسلمان ،ن اصلیاه ب

از  یاریه بسکو حال آن ؛وارد مدرسه علم گردد یند و به چه اسلوبکل یتحص یچه علم

را وضع  یثالث قرآن اصل .ستیگر نی  دیاتت و خرافات چیج  ظنون و اوهام و خ ،علوم
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َ﴿ :هکفرمود  َب ۡعد  اذ ا م  ََۡۡل ق َِٱف  َٰل َٱإَِلَّ ل  ج   ،قتیبعد از حق و حق» :یعنی [32:ونسی] ﴾لضَّ

ه غرض از علم و کافت ی یهر مسلمان ،ن اصلیاه ست. بیگر نی  دیو ضاللت چ یگمراه

ه مردم کست ین نین حق اکول ؛قت استیحق و حقه ت مطلوب از معرفت وصول بیغا

لذا اصل چهارم را گذارد  ؛اند خود ساخته یبرا یموهومات و مظنوناتآن رفته و  یسوه ب

و ظن را مورد  ،ظن را نمود یروید پیچ وجه نبایهه رد و بکظن و گمان اعتنا ه د بیباه نک

ا﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛مذمت قرار داد ََو م  إِنَّ َۡۚ نًّا َظ  ۡمَإَِلَّ ۡكَث  ه 
 
َأ نََّٱي تَّبِع  ََلظَّ ۡغِنَِمن  َي  َۡۡل ق َِٱَل 

ۡيَ از ین یر گمان را و گمان بمگ ،نندک یشان متابعت نمیشتر ایب» :یعنی [36:ونسی] ﴾اَ ًَش 

َ﴿ :دیفرما یم  یو ن ،«را ی یند از حق چک ینم اَي تَّبِع  ِينَ ٱو م  َِمنَد وِنَََّلَّ ون  َِٱي ۡدع  ََّۚۡلِلَّ َك  ء  َش  
َ َإَِلَّ نََّٱإِنَي تَّبِع ون  ونَ َلظَّ ۡر ص  ََي  ۡمَإَِلَّ نند ک ی  متابعت میچه چ و» :یعنی [66:ونسی] ﴾ِإَوۡنَه 

نند مگر گمان را و ک ینم یرویپ ؟ان رایکشر یپرستند بج  خدا یو مخوانند  یه مکآنان

. گریات دیه از آین دو آیو امثال ا ،«تکند در نسبت آن شریگو یه دروغ مکنیستند مگر این

پس از آن باصل پنجم . رد متابعت ظن و گمان راکبر مسلم حرام  ،ن اصلیاه و قرآن ب

َ﴿ :دیافرم یم هک چنان ؛ان فرمودیق حق را بیطر َل  َبِهََِو  َل ك  اَل ۡيس  َم  ََۦت ۡقف  َإِنَّ ۡۚ ۡمعَ ٱِعۡلم  َلسَّ
َ ٱوَ  ادَ ٱوَ َۡۡل َص  ؤ  ۡسََۡلف  َم  ۡنه  َع  ن  ََك  َٰٓئِك  ْول 

 
َأ ُّ مرو و متابعت  یو از پ»: یعنی [36:]اإلسراء ﴾وَٗلََ َ ك 

نها یاز ا یکو دل هر ه گوش و چشم ک یدرسته ب ؛یاو علم نداره ه بکن آنچه را کم

ه صاحب شما با شما کد یشان خواهند پرسیاز ا یعنی ؛ده شدهیاز نفس خود پرس ،باشد

ند یو چشم را گو ،یدیو چرا شن یدیه چه شنکنند کال ئوا از سمع سی ،ردهکچه معامله 

َ.«یو چرا دانست یه چه دانستکو از دل پرسند  ،یدیو چرا د یدیه چه دک
و  ،ینک یروید متابعت و پینبا ،یه علم ندارک ی یچه ه بکن اصل مقرر فرمود یاه ب

 ر در آنکون و تفک ه مطالعه درک ،اصل ششمه ب ،فرمود ینیقیعلم ه ه دعوت بکپس از آن

َْٱَق لَِ﴿ دعوت نمود و فرمود: ،ستا وا ر  ََنظ  َِِف اذ ا َٰتَِٱم  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
 :یعنی [101:ونسی] ﴾ۡۡل

ۡلِقََإِنََّ﴿ :دیفرما یم  یو ن ،«نیها و زم   است در آسمانید چه چیبگو بنگر» َٰتَِٱِِفَخ  َٰو  م  َلسَّ
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ۡرِضَٱوَ 
 
َِٰفَٱوَ َۡۡل ۡلَِٱَۡختِل  ارَِٱوَ َّلَّ ْوِِلََۡلَّه 

 
ِ َٰٖتَۡل  َٰبَِٱٓأَلي  ۡلب 

 
ِينَ ٱ١٩٠ََۡۡل َََّلَّ ون  ر  َ ٱي ۡذك  وٗداََّلِلَّ ع  َٰٗماَو ق  قِي 

ۡلِقَ َِِفَخ  ون  ر  كَّ ي ت ف  َو  ن وبِِهۡم َج  َٰ َٰتَِٱو لَع   َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
بَّنَ َۡۡل َر  َٰن ك  ۡبح  َِٰطًٗلَس  َب  ا َٰذ  َه  ل ۡقت  اَخ  اَم 

َ اب  ذ  ن یها و زم ه در خلقت آسمانک یدرسته ب» :یعنی [191 و 190:]آل عمران ﴾ۡلَّارَِٱف قِن اَع 

ستاده و ینند خدا را اک یاد میه ک آنان ؛عقال یاست برا یاتیآ ،و اختالف شب و روز

گویند:[  ]و می ،نیها و زم آسماننند در خلقت ک یر مکشان و تفینشسته و بر پهلوها

َ.«پس نگاه دار ما را از عذاب آتش ،تو یهن ِّمُ ؛هودهیرا ب نیا یدیافریرا نپروردگا
]=  عستودِعلم و مُ وجود مستقرِ ،ون و عالمکه کنیمسلمان واقف شد بر ا ،ن اصلیاه ب

د ش یوحشت بر او مستول ،دن عظمت آنیون و دکه پس از توجه ب ؛مت استکح امین[

چگونه بر  کوچک فِیضع]را[  ن منِیا]خداوند[   ؟جاکون ک کجا و ادراکگفت من  و

ان یو ب ؟ون قرار دادک ةات بر احاطیغا س و علل وینوام رمحدد پر از اسرار ویون غکن یا

وَ ﴿ :فرمود ِيٱَه  َََّلَّ َِِف ا َمَّ م َل ك  ل ق  ۡرِضَٱخ 
 
ََۡۡل َث مَّ ِيٗعا ىََٰٓٱَج  ََۡست و  ا ءَِٱإَِل  م  َف سَ َلسَّ ۡبع  َس  نَّ َٰه  ى وَّ

لِيمَٞ َع  ءن ۡ ََش  ِ
ل  َبِك  و  َو ه  َٰٖت  َٰو  م  در آسمان ه کشما آنچه  یرد براکخلق » :یعنی [29:]البقرة ﴾س 

َ﴿ :  فرمودیو ن ،«ن استیو زم م  َل ك  ر  خَّ ۡلك َٱو س  َِِفََۡلف  ََِۡۡل ۡحرَِٱَِل ۡجرِي  ۡمرِه
 
َبِأ ََۖۦَ م  َل ك  ر  خَّ و س 

َٰرَ ٱ نۡه 
 
رَ ٣٢ََۡۡل خَّ مَ َو س  َٱَل ك  ۡمس  رَ ٱوَ َلشَّ م  ََۡلق  م  َل ك  ر  خَّ و س  َِۖ ا ئِب ۡيِ ۡل َٱد  ارَ ٱوَ َّلَّ م٣٣ََۡلَّه  ِنََو ء ات ىَٰك  م 

َ َْنِۡعم ت  وا دُّ وه َِۚۡإَونَت ع  َۡل م 
 
أ َس  ا َم  ِ

َِٱك   ََّلِلَّ إِنَّ  َ ا  وه  ۡص  ََت  َٰنَ ٱَل  نس  ارََٞۡۡلِ فَّ َك  ل ومٞ  تا 32:می]إبراه ﴾ل ظ 

ه کفرمان او هرجا ه ا بیدره را تا روان سازد ب یشتکشما ]برای[ و رام ساخت » :یعنی. [34

شما آفتاب و ماه  یرد براکر سخِّو مُ ،آب را یها یشما جو یرد براکر خَّسَو مُ ،خواهد یم

ه و داد ب ،شما شب و روز را یرد براکو مسخر  ،ر خودیه مستمرند در سک یرا در حالت

 ]= شمارش[ د احصاینتوان ،مت خدا راد نعینکو اگر شمارش  ،دیه خواستکشما از هرچه 

َ.«ار و ناسپا  استکه انسان ستمک یدرسته ب ؛ردک
تو قرار دادم و  رِون را مسخِّکه کت را ید و اعالن نمود عالم انسانشناسانْ ،ن اصلیاه ب

د شد یون باکق مسلط بر یه به چه طرکر شد یاما متح ؛نهادم کفرقدان فل ت را بر فرقِیپا
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ِينَ ٱوَ ﴿ :هکاصل هشتم را مقرر نمود  ؟رار وجود را خواهد دانستو به چه راه اس ََّلَّ
ب ل ن ا ۡمَس  نَّه  واَْفِين اَۡل  ۡهِدي  د  َٰه   ،نند در ما راهکو جهد  ه جدّک یسانک» :یعنی [69:بوتک]العن ﴾ج 

 .«م نمودیمن ل مقصود خواهه ت بیم داد و هدایآنان نشان خواهه ب

ر و اساتدتل  کا هاد و تف و جَ دّجِه ند و بکد مجاهده یه باکافت یمسلمان  ،ن اصلیاه ب

 ون شود.کتواند واقف بر اسرار  یم

اماا   ؛بشر عقل است یر و استدتل است و چون راهنماکقه قرآن تفیطر :المکخالصه 

 ییهاا  ه مانع تعقل بشر است حجااب کاسلحه برهان باشد و آنچه ه ه مسل  بک یدر صورت

 یه عقاال کا  یاختالفاات  یباشاد و تماام   یقت ما یعبه حقک هه او را مانع از وصول بکاست 

 .اناد  ق تعقل رفع موانع ننمودهیدر طر هکن است یاواسطه ه ب ،ه دارندیجهان در مسائل نظر

نجا موانع تعقل یان فرموده و ما در ایامالً بکر را کموانع تف ،ان راه استدتلیقرآن عالوه بر ب

 م.ینک یر مکذ ،است  ردهکان یه قرآن بک یطوره را ب

 

*** 

 



 

 

 

 از موانع تعقل است ،دیتقل

ونَ ﴿ :دیفرما یمخدا  ۡقت د  َٰرِهِمَمُّ َء اث  َٰٓ َِإَونَّاَلَع   ةٖ مَّ
 
َأ َٰٓ ء اب ا ء ن اَلَع    َ ۡدن ا  :یعنی [23:]ال خرف ﴾إِنَّاَو ج 

 :دیفرما یم  یو ن ،مینک یشان میآثار اه ب و ما اقتدا ینیقه و دیم پدران خود را بر طریافتیما »

ََِإَوذ ا﴿ م  َل ه  َْٱقِيل  وا ََتَّبِع  ل  نز 
 
أ  َ ا َ ٱم  ََّلِلَّ ۡمََل  َء اب ا ؤ ه  ن  ل ۡوََك  و 

 
أ ل ۡيهَِء اب ا ء ن ا َۚۡ ۡين اَع  ۡلف 

 
أ  َ ا َم  ق ال واَْب ۡلَن تَّبِع 

ۡيَ َش  ۡعقِل ون  ونَ َ َٗي  ۡهت د  ي  َل   یرویه پکشان یاه ه گفته شود بک یو هنگام» :یعنی [170:]البقرة ﴾اَو 

ه پدران خود را ک ی یچ م به آنینک یم یرویه پکبل :گفتند ،فرستاد یتعال ید آنچه خداینک

ت ینند و هداک یتعقل نم ی ینند اگر چه پدرانشان چک یا متابعت پدران میآ .میافتیبر آن 

َمذمت فرمود. ،نندک یورانه مکورکد یه تقلکرا  یسانکقرآن  ،هین دو آیدر ا «؟نشدند
ه پسران و اخالف از پدران کاقتبا  است  ،دیتقل هکن است یاب ن مطلیق در ایو تحق

واناات  یر حیاز انساان بار ساا   یا از امت یکای ند یگو یاجتماع م یو علما ،نندک یو اسالف م

و  ؛یلا یجه با  ]= گروهی[ یلید از جیانتقال تقال یعنی ،یدیاقتبا  تقله اختصاص اوست ب

چاون   ؛شاود  یل ما کردنش مشا کا رها  و تر خواهد بود ثابت ،تر شود ید طوتنیهرچه تقال

 ؛ار را انجام دهدک نیهم ا یگریند دک یل میم ،و شمردیکرد و نکرر کرا م یانسان هر عمل

ه کا ناد  ک یموادار ماً او را مسلِّ ،مثل فرزند ؛محبوبش باشد یگریه دک یخصوص هنگامه ب

ار  ه پسران باخالف و  ید و عادات خود را برایعقا یو پدران و اسالف تمام .ندکاقتدا 

 ،ف منتقل شاد لَخَه ف بلَد از پدران به پسران و از سَیه عادات و عقاک یو زمان ،گذارند یم

 .شود یآنها در آنان ثابت م یتمام

اتر یمه ،راه رفته شود شتر آنیه هرچه بکست ا ید و عادات مثل راهیتقال :المکخالصه 

ن راه یا ه ماردم را از ا کا شاود   یل ما کار مشا یپس از آن بسا  ؛گردد یبور و مرور مع یبرا

د و یا ه انصاراف آناان از تقال  کا ن طور باود  یا یبشر در هر زمان یو زندگان ،منصرف نمود
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 مد.آ یشمار مه ل بکار مشک ،عادات

د و یه مخالفت تقالکشه مقد  بود و مردم معتقدند ید و عادات در جوامع بشر همیتقال

 یدیچون اعمال و عقا :لوم استجهت هم مع .خواهد بود یعادات موجب ضرر و بدبخت

 کعاادات او را تادار   ،هم داشاته باشاد   یاگر ضرر ،رسد یار  مه ب یلیجه ب یلیه از جک

ه کا ترساند   یمردم ما  ،چون امتحان نشده ،دید تازه مخالف با تقالیاما اعمال و عقا ؛ندک یم

انساان   است و ]= دردناک[ عادت چون مولم که ترکگر آنیو د ؛نندکعادات سابق را رها 

بشار   ةو واهما  ،ورزد ید اجتناب میجهت از مخالفت تقال نیاز ا ،ندک یم ملَبالطبع فرار از اَ

 ،دیا آناان را در مخالفات تقال   یبا یغ ةه قاو کند ک یدهد و توهم م یآن مه صورت تقد  ب

 ب خواهند بود.مسلماً در آخرت معذَّ ،قاب نشوندا عِیرد و اگر در دنکقاب خواهد عِ

 
*** 

 د استیه مساعد با تقالک یعوامل
شاود   ید و عادات متعصب اسات و نما  یر در تقالیشخص پ ]= کهنسالی[ خوختیش :اول

 :  استیو سبب آن دو چ ،د را از او گرفتیعقا

شاخص   ]= مغ [ ماغدِ یجهاز عصب]= چون[ ه کست ا نیو آن ا ،یاتعضائ فیوظا -1

 ینرما  ةواساط ه ه با کا ف جاوان  خاال ه با  ؛ستیر نییگر قابل تغید ،ندک یدا میر تصلب پیپ

 ؛ردکر یشود در آن تأث یاعصاب زود م

د یا ه در مادت مد کا دارد  ید و عاادات یا چون انساان عقا  هکن است یاو آن  ،یعقل -2

شاود و در   یمناقشه نمه ب یراض ،و عملش بر آن قرار گرفته یرده و رأکل یتحص یزندگان

واساطه  ه اماا نا د او با    ،اسات ف یاگرچه ضاع  ،ردهکه یخود ته یبرا یا ن مدت هم ادلهیا

م فحَا مُ ،اورندیاش ب دهیبر خالف عق ینیقیهرچه ادله  ؛ردهکدا یقوت پ ،مدت عدِعادات و بُ

 ؛نخواهد شد[  درمانده ]=

ه کا  یجمااعت  .سات ا یانکا م ]= دورافتاادگی[   لات عُ ،دیاز عوامل مساعد با تقال :ووم
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چ وجاه معاشارت باا    یهه ب ست وا یحدوده ه محدود بکن یاز زم یانکدارند در م ینکس

م اتفااق  کا ار یو بسا  ،خواهند ماند ید و عادات خود باقیتقاله شه بیهم ،گر ندارندیاقوام د

عماران   ةریا ه از داکا  یین شهرهایبنابرا ؛دا شودینان پیا ةیر و روکدر ف یرییه تغکافتد  یم

دار یا و پا ماه خاود متعصاب   ید قدیبر تقال ،اند واقع نشده یات عمرانکا در راه حریدور و 

 ؛خواهند بود

چاون   ؛د اسات یا ر عادات و تقالییمانع از تغ ،تام یکلغات مختلف در ه لم بکت :سوم

ن بار  یپاس بناابرا   ؛سات تاا تفااهم حاصال شاود     یانشاان ن یم کمشتر لمِکجامع و ت لغتِ

 خواهند ماند. یدشان باقیتقال

 
*** 

 د رایقرآن مرض تقل ۀمعالج
شاه  یده همنا نخوا و در  یت است و شخص اما مکدانش و ح ،دیتقال یچون عالج حتم

ران هم آنچاه از پادران   یو پ ،ندک یران میر و قصص و خرافات از پیدن اساطیشنه اقتصار ب

د یا مؤ ،یعلما  یو با  ،دیا ق تقالیا رف ،و جهال  تیا ن امیبنابر ا ،ندیگو یپسران م یده برایشن

نش یا و ب معرفات  ،روح یو غاذا  ،علام و داناش   ،دیدشمن تقال ،سکعه ب ؛خرافات است

ه ن روح با یهمچنا  ؛گاردد  یما  یناد و قاو  ک ینمو م یماد یغذاهاه جسم ب هک چنان ؛است

شاخص   ؛رساد  یقش ما یماتت تکه معلومات به شود و عقل ب یرومند میه نیات علمینظر

 یو باا هار بااد    داناداز  ید را از دوش ما یا رده و بار تقالکر خرافات را پاره یدانشمند زنج

 شود. ینم [ گو یاوه ]= یناعقند و تابع هر ک یت نمکحر

از  ،تیآزادگاان بشار   ننادگانِ ک ت و بناده یانساان  ننادگانِ که خوارکا ن جهت است یاز ا

د باودن  یا و پل ]= آلودگی[ جسردند و به رِکعلم را بر بشر حرام  ،سهینکاهنان و ارباب ک

 ةم شجرعل» :نان گفتندیه اکد یگو یالمعارف مةریدر دا «ترو » هک چنان ؛م نمودندکآن حُ
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مغا  و   یو گفتار با  ده ضارّین عقیو ا ،«باشد یآدم م یبن ةشندکآن  یوهایه مکاست   ملعونه

«. برکالعلم حجاب اهلل األ» :از متصوفه رواج دادند و گفتند یبعض یاعتبار را در عالم اسالم

ه کا ر یا نظ یب یبا آن شرح صدر و گفتارها ،یو محقق روم یومیو عجب است از عارف ق

 :دیگو یم هک چنان ؛ان فرمودهین مطلب را بیا ،دارد

 نظر یرانیظن است و ح کیریز  بخر یرانیبفروش و ح کیریز

 ارکان یم رهد غرق است او پاک  باحت در بحاراآمد س یاکریز

 ن درستیشو تا بماند د یابله      توستیبر انگکچون باد  کیریز           

 د:یگو ی  میو ن

 ستید همچون برف نیج  دل اسف  ستیسواد و حرف ن یدفتر صوف

م ینیب یم» :هکد یگو یم یابن فهد حل .ب رگان هم مثل خودشان ب رخ است یالبته خطا

ه بشر محتاج کد بدانند یه باکست ا نیا ین برایا «.نندک یب رخ م یها ب رخ اشتباه یعلما

ست ا و عرفانعلم  افتخار عالم و یروم یو گرنه مال ؛ندک یه او خطا نمکمعصوم است ه ب

 ست.یعصمت او نه هم قائل ب یسکماً معصوم نبوده و و مسلِّ

و  یم علاوم نظار  ماردم را از تعلُّا   ،اطاالع  یجامد و با  []= دانشمند ن متفقههیو همچن

ر علاوم را  یساا  ،ثیردند و ج  فقه و علم خالف و تعلم چند حاد کمنع  یعیو طب یفلسف

خبار و از   یون بکه از علوم کدند ینجا رسانیاه ار مسلمانان را بکحرام و بدعت دانستند و 

و  اللِنعوذ باهلل مان الض ا   ؛ملحق شدند ]= فرومایه[ یجمَماندند و به مردمان هَ یقافله ترق

 من حُمْق األراذل والجُهَّال.

رم کاز جانب پروردگار بر رسول ا یو اجتماع یامراض اخالق یشفا یقرآن چون برا

ِل َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ،نازل شد ن زن   ََو  ۡرء انَِٱِمن  ۡؤِمنِيَ َۡلق  ر َۡح ةَٞل ِۡلم  ا ءَٞو  َِشف  و  اَه  ق یخال (1)﴾م 
 :نازل فرمود یاتیعلما آ لت علم ویعلم نمود و در فضه را دعوت ب

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  -1 ۡش  اََي  َ ٱإِنَّم  َْٱِمۡنَِعب ادِهََِّلِلَّ ا َٰٓؤ  ل م  تر  » :یعنی[ 28:]فاطر ﴾ۡلع 

                                           
 .[82م ]اإلسراء:ینک ست از قرآن نازل مىه درمان و رحمت ایو ما آنچه را براى مؤمنان ما (1)
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  «ست ج  دانشمندانیس را نک چیه یعالت یاز خدا
 تو در قرآن بخوان یخشیما نِّأ  اهلل را نشان علم دان  تیخش

مَۡ﴿ :دیفرما یمگر یه دیو در آ ا ؤ ه  ز  ََج  ا ۡتِه  ِۡريَِمنََت  ََت  ۡدٖن َع  َٰت  نَّ َج  ب ِِهۡم َر  َٰرَ ٱِعند  نۡه 
 
َۡۡل

َ َرَِِّض  ب ٗداَۖ
 
َأ ا  َفِيه  َِِٰلِين  َ ٱخ  ر ضَ َّلِلَّ َو  ۡم ۡنه  ۡنهَ ع  َع  ْ َ﴿ ه فرمودکتا آنجا  ﴾وا ِش  َخ  ۡن َلِم  َٰلِك  ذ 

بَّهَ  گر ید یو جا ،«تر  خدا باشد یه در دل وکراست  یسکبهشت » :یعنی [8:نةی]الب ﴾ۥر 

ب ِهَِ﴿ فرمود َر  ام  ق  َم  اف  ۡنَخ  لِم  نَّت انََِۦو  ه ج  عالم را که اول معلوم شد ی. از آ[46:]الرحمن ﴾ج 

پس از هر دو  ؛ه ج  ترسندگان را بهشت نبودکم معلوم شد ه دوینباشد و از آ یتر  خدا

َه ج  علما را بهشت نبود.که تزم آمد یآ
ت یا روا صمرتبت  یاز ختم هک چنان ؛است  ن مضمون در اخبار هم وارد شدهیاه و ب

ِت سجاليل ال أمجُع عىل عبدي خلوف، » :ه فرمودکند ک یت میه او از رب الع ه رواکاست  سعزَّ

 «له أمن،؛ إذا أمنني يف الدنيا أخفُتُه يوم القيامة، س إذا خافني يف اللدنيا آَمنُْتلُه يلوم القياملة س ال أمجعُ 

ن دو امان اگار   یو همچنا  ،نمک یبنده جمع نم کی ه دو تر  برکع ت و جاللم ه ب» :یعنی

او  ایا در دن ،و اگر از من ترسان باشد ،ترسانم یامت میا او را در قیاز من در دن ،من باشدیا

 ؛نمک یمن میامت ایرا در ق

َٱ﴿ -2
ۡ
أ ََِۡقر  ََۡسمَِٱب ب ِك  ِيٱر  َََّلَّ ل ق  ١َََخ  ل ق  َٰنَ ٱخ  نس  ََۡۡلِ قن

ل  َٱ٢ََِمۡنَع 
ۡ
أ ََۡقر  بُّك  ر  ۡكر مَ ٱو 

 
٣َََۡۡل

ِيٱ َََِّلَّ َب م 
لَّ ل مَِٱع  لَّمَ ٤ََۡلق  َٰنَ ٱَع  نس  ۡعل مََۡۡۡلِ َي  َل ۡم ا  یا هیه اول آکه مبارین آی. ا[5تا  1:]العلق ﴾م 

ه از خون بسته انسان را کس کنام آن ه بخوان ب» :یعنی ؛رم نازل شدکه بر رسول اک ستا

 ةقیدق ،ن دو صفتیر اک. در ذ«را عالم و دانا نمود یه آدمکست ا و پروردگار تو آن ،دیآفر

تر   ها پستیاست و از همه چ « علقه» یآدم ه اول حالک ستا است و آن آن یفیشر

تر  فی  در جهان شرین حالت از همه چیاست و ا «علم» یار آدمکو آخر  ،باشد یم

َ؛باشد یم
 ،م نشمردیرا عظ یچ فضلین هکل ؛ار بودیاء بسید انبیفضل حق متعال در حق س -3
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َك َ﴿ :ه فرمودکمگر در صفت علم  َۚۡو  نَت ۡعل م  اَل ۡمَت ك  َم  لَّم ك  ََنَ و ع  َِٱف ۡضل  ِظيٗماَّلِلَّ َع  ل ۡيك   ﴾ع 
و فضل خداوند بر تو  ،یدانست یه نمکآنچه را  یرا خداو خت تآمو» :یعنی [113:]النساء

ِظيمَٖ﴿ خوش او هم فرمود: یو در صفت خو ،«است خب ر َع  قن
ل  َخ  َٰ َل ع ّل  . [4:]القلم ﴾ِإَونَّك 

َ؛دوم خلق ،اول علم :ستین دو نیتر از ا املکچ صفت یه هکپس معلوم شد 
َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛است  خوانده کا را اندیحق متعال دن -4 َٰع  ت  ۡني اٱق ۡلَم   ﴾ق لِيلَََّٞلُّ
اما  ؛م استکا یهمه دنه ا نسبت بیآدم از همه دن یکب یه نصکو معلوم است  [77:]النساء

َ﴿ وصف فرمود: یاریمت را به بسکح علم و نَي ۡؤت  ةَ ٱو م  اََۡۡلِۡكم  ثرِٗيا َو م  اَك  رۡيٗ َخ  وِِت 
 
ۡدَأ ق  ف 

ْول واَْ
 
َإَِلَّ َأ ر  كَّ َٱي ذَّ

 
َٰبَِۡۡل علم و  کاست و اند کا اندیدن ارِیپس معلوم شد بس؛ [269:بقرة]ال ﴾ۡلب 

َ؛ار استیبس ،متکح
5- ﴿َ َي ۡست وِي ۡل َه  ِينَ ٱق ۡل َوَ ََّلَّ ون  ۡعل م  ِينَ ٱي  ونَ ََّلَّ ۡعل م  َي  گر ید یو جا ،[9:]ال مر ﴾َل 

َ﴿ :دیفرما یم َي ۡست وِي ۡل َه  ََٰٱق ۡل ۡعۡم 
 
چ نسبت یه هک چنانپس  ؛[50:]األنعام ﴾ۡۡل ِصريَ ٱوَ َۡۡل

]= سایه  و حرور ر و ظلمات و نور و ظلیو بص ]= بینا[ یعماَو  ،بیث و طیخب انیم

 ؛ستیجاهل ن ان عالم ویم ین نسبتیهمچن ،ستین رمی[و گَ

6- ﴿َ َ ٱي ۡرف ِع ِينَ ٱَّلِلَّ َوَ ََّلَّ ۡم َِمنك  ْ ن وا ِينَ ٱء ام  َََّلَّ ْ وت وا
 
َٰتََٖۡلعِۡلمَ ٱأ ج   :یعنی [11:]المجادلة ﴾د ر 

ه علم ک یسانکان مان آوردند و آنچنیه اک یسانکد خداوند آنچنان یبلند مرتبه گردان»

 .«یتآنها داده شد درجا رب

 لت علمیاخبار وارده در فض
[ َدَرَجلًة َبلْ،َ ُكللي  َفْضُل اْلَعلاَِلِ َعلىَل اْلَعابِلِد َنلْبِعَ، ]َنلْبُعونَ »فرمود:  صرم کرسول أ -1

ْيَطاَن َيَدُع اْلبِْدَعَة لِلنَّلاِس َفُيْبِصللُرَها اْلَعلاَِلُ َفَينَْهلى َدَرَجَتْ،ِ ُحْْضُ الْ  َفَرِس َنْبِعَ، َعامًا َسَذلَِك َأنَّ ال َّ

ا َسال َيْعِرُفَهاال    َعنَْها، َساْلَعابُِد ُمْقبٌِل َعىَل ِعَباَدتِه ُه َْلَ فضل عالم بر عاباد باه هفتااد    » :یعنی «َيَتَوجَّ

طان بادعت را در  یه شکرا یز ؛باشد یدرجه هفتاد سال راه اسب دونده مدرجه است، و هر 

ناد و مارد عاباد مشاغول     ک یما  ]= رفع[ ند و ازالهیب یرا م نهد و شخص عالم آن یمردم م
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 ؛«منفعت نبود یعبادت است و خلق را از و

ُِ ا ِ ِمل»: دیفرما یم صرم کرسول أ -2 َن النَّلاِر َفْلَينُْظلْر إََِل َملْن َأَحلبَّ َأْن َينُْظلَر إََِل ُعَتَقلا

َتلُِف إََِل َباِ  اْلَعاَِلِ إاِلَّ َكَتَب ا ُ لَ  ٍم ََيْ ِمَ، َفَو الَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َما ِمْن ُمَتَعلي ُه بُِكلي َقَدٍم ِعَباَدَة َننٍَة املَُْتَعلي

ىَل األَْرِض َسِهَي َتْسَتْغِفُر َلُه َسُيْمِِس َسُيْصلبُِح َمْغُفلورًا َللُه َسَبنَى ا ُ بُِكلي َقَدٍم َمِدينًَة يِف اَْلنَِّة َسَيْمِِش عَ 

ُُ ا ِ ِمَن النَّارِ  ُْم ُعَتَقا نظار در   ،ندیخواهد بب یان را مگس آزادکهر» :یعنی «َسَشِهَدِت املاَلئَِكُة َأَنَّ

 چیها  ،قادرت اوسات   ةه نفس محماد در قبضا  ک ییآن خداه قسم ب ؛ندکن یمعلما و متعلِّ

قادم او عباادت    یاک هر ه ه حق متعال بکنیر اگم ،برود یعالم ةه در خانکست ین یممتعلِّ

ه راه کا ن یناد و بار زما   کبنا  یاو در بهشت شهر یاز برا یهر قدمه و ب ،سدیساله نو یک

 یواهگا ان گ د و فرشات یا ده برخیبامداد آمرز ند وک یاو طلب آمرزش م ین برایرود زم یم

 ؛«ز آتشندان اگنان آزادیه اکدهند 

َيا َعلِِّلُّ ال ُتَقلاتَِلنَّ َأَحلدًا »من فرستاد فرمود: یرا به   یون علچ ص مرکمبر اغیپ -3

لْمُس َس َغَرَبلتَحتَّى َتْدُعَوُه، سَ  َّا َطَلَعْت َعَلْيِه ال َّ  « أْيُم ا ِ ألَْن ََيِْدَي ا ُ َعىَل َيَدْيَك َرُجاًل َخْْيٌ َلَك ِِم

تو بهتر است از  یبرا ،ندکت یتوسط تو هداه را ب یتعالى مرد یدار خگا ،یعل یا» :یعنی

 ؛«ندکه آفتاب بر او طلوع و غروب چآن

َُ َسْجلِه ا ِ أْعَطلاُه ا ُ »فرمود:  صرم کارسول  -4 َث بِِه الناَس ابتغلا َمْن َطَلَب الِعْلَم لُِيَحدي

خداوناد   ،خلق رسانده خدا ب یرضا یند تا براکس طلب علم کهر» :یعنی «َأْجَر َنْبِعَ، َنبِّياً 

 ؛«ندک یاو مرحمت مه غمبر بیپثواب هفتاد 

َجُح ِملَداُد »فرمود:  صرم کارسول  -5  َفلَْيْ
ُِ لَهَدا ُُ ال ُّ  سِدَملا

ُِ ُيوَزُن يوم القيامة ِمَداُد اْلُعَلََم

 ُِ دا یا پس رجحاان  پا  ؛دانیامت مداد علما و خاون شاه  یشود روز ق یوزن م» :یعنی «اْلُعَللََم

 ؛«ند مداد علماءک یم

يقو: ا ُ للعلَمُ إِّن َل أضع علمي فيكم سأنا أريد عذابكم »: دیفرما یم صرم کارسول  -6

: من علام را در دل شاما ننهاادم تاا     دیفرما یمخداوند »یعنی:  «ادخلوا اْلنة فقد غفرت لكم
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 دم.یناهان شما را آمرزگ ؛دیداخل بهشت شو ؛نمکشما را عذاب 

 یتیعلم نها یم اسالم براییوگینون مکا ،ات و اخبار ثابت شدیآه بلت علم یون فضچ

: دیفرما یم صرم کارسول  ؛نفرمود یحده ننمود و محدود ب یدیقه د بیقرار نداد و مق
ه س سضعه يف غْي منزلته التي سضعه ا  حيث يقو:» َ ﴿ من قا: إن للعلم غايًة فقد بخسه حقَّ ا م  و 

َ ِن  وتِيت مَم 
 
َق لِيًٗلََۡلِعۡلمَِٱأ  ،است یتیعلم غا ید از برایوگس کهر»: یعنی «[85:]اإلسراء ﴾إَِلَّ

 هک چنان ؛ه خداوند قرار داده وضع نمودهک یر من لتیرده و در غکع یحق علم را ضا

َ.کیر اندگد میاز دانش داده نشد دیفرما یم
مش الکه در کمت خالق را ک  نمود حیم تصریرکم در قرآن یم علکیاسالم از لسان ح

 :دیفرما یم هک چنان ؛نور علمه ر بگم ،ابدی یاست نم  ا نازل شدهیانب ]= برگ یده[ فوهبر صَ

تِۡلك َ﴿ َٰل َٱَو  ۡمث 
 
ََۡۡل إَِلَّ  َ ا ۡعقِل ه  اَي  اَلِلنَّاِسَِۖو م  ونَ ٱن ۡۡضِب ه  َٰلِم  َ .(1)﴾ۡلع 
سوء منقلب ه ب ،نندک یل نمیورزند و تحص یاسل مکه در طلب علم تکرا  یسانکقرآن 

دَۡ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛انذار فرمود ،ه عاقبتش سوء عذاب استک ،طبع بر قلوب و ل ق  َو 
اَ َٰذ  ۡبن اَلِلنَّاِسَِِفَه  ۡرء انَِٱَض   مَأَِبَۡلق  ل ئِنَِجۡئت ه  و  ث ٖلَ  َم  ِ

َِمنَك   ول نَّ ِينَ ٱي ةَّٖلَّ ق  نت ۡمَََّلَّ
 
اَْإِۡنَأ و  ر  ف  ك 

َ ۡبِطل ون  َم  َٰلِك ٥٨ََإَِلَّ ذ  ۡطبَ َك  َي  َ ٱع  َق ل وِبََّلِلَّ َٰ ِينَ ٱلَع   ونَ ََّلَّ ۡعل م  َي  و »: یعنی. [59و  58:]الروم ﴾َل 

فار کنه یآ هر ،یا ه و معج هیران و معاندان به آکمن یبرا صتو محمد  یاوریر بگا

هر نان مُچهم ؛انیوگاران و دروغکر تباهگغمبر و مؤمنان( میپستند شما )یند نیوگ یم

َ.«ستندیه عالم نک یسانکنهد خداوند بر  یم
ه کا  ی یا چتار  گه را بر عقول بشر باز نماود و ب ر یقیابواب علوم حق ،اتین آیمثل اه ب

 صرم کا رساول ا  .علام را مقارر فرماود    ،رساتش نماود  پآن ه شود خالق جهان را با  یم
  یا و ن ؛«ن عباادات طلاب علام اسات    یباتتر»: یعنی «أفضل العبادة طلب العلم»: دیفرما یم

 یاک نظر مارد در علام   »: یعنی «ل يف العلم ناعة خْي له من عبادة نت، ننةنظر الرج»فرمود: 

                                           
 [.43بوت:کابند ]العنیم و]لى[ ج  دانشوران آنها را درنیزن ها را براى مردم مى ثلن مَیو ا (1)
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ا ی ،یشهر دونِ یشهره . اسالم علم را منحصر ب«بهتر است از عبادت شصت سال ،ساعت

ل،»فرمود:  صرم کرسول ا ؛قرار نداد یدون شخص یشخص یعنی:  «اْطُلُبوا اْلِعْلَم َسَلْو بِالصي

ْكَمُة َضالَُّة املُلْؤِمِن َيْأُخلُذَها أنَّلى »  فرمود: ین و ،«ن باشدیچر ه دچرگا ،دینکعلم را طلب » اْْلِ

 .«ندک یابد اخذ میهر جا او را ب ،مشدة مؤمن استگمت کح»یعنی:  «َسَجَدها

رساول   .دهیا ه معلم آن مخالف باا اوسات در عق  کآن یند براکتعلم  کد تریمسلمان نبا

ْكَمَة سَ »: دیفرما یم صرم کا ٍُ كانتُخِذ اْْلِ َك ِمْن أيي سعا  ؛اموزیمت را بکح»یعنی:  «ال يُضلرُّ

 .«زند یخارج شود تو را ضرر نم یاز هر ظرف

 ؛د فرمودیشد انذار ،نندک یون و آثار قدرت حق تدبر نمکه در کرا  یسانکقرآن 

َِٰذهََِو م ن﴿ :دیفرما یم هک چنان َه  َِِف ن  َََۦ َك  َِِف و  ه  َف  َٰ ۡعۡم 
 
ةَِٱأ َََٰٓأۡلِخر  ۡعۡم 

 
بِيًٗلََأ َس  لُّ ض 

 
أ  ﴾و 

س او پ ،ستیق باز نیحقاه شمش بچاست و  ورکا ین دنیس در اکهر»: یعنی [72:]اإلسراء

َتر است. مراهگور و کدر آخرت 
 نااد اثاار قاادرت او  یه امااروز نبکااهر

 

 داریا ه فارداش نباشاد د  کست ا غالب آن 
 

 
*** 

 د استیعالج مرض تقل ،ر در ارضیس
ان و معاشرت ننمودن با اقاوام  کم یکماندن در  ،دیتقال یادات بقیم از مؤیفتگون سابق چ

 :ان فرمودهیجهت عالجش را قرآن ب نیر است، از اگیو امم د

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛ت اهلل نمودیحج به قرآن امر ب -1 َِلَع   ّلِِلَّ ََۡلَّاِسَٱو  ِنََۡۡل ۡيِتَٱِحجُّ م 
اعَ ٱ بِيًٗلََۡست ط  ۡهَِس  ه را واجب کمه مسافرت ب ،عیهر شخص مستطه بر ک [97:]آل عمران ﴾إِّل 

د یار و فواگروردپعالوه بر اصالح نفس و عبادت  ین مسافرت شخص حاجیدر ا .فرمود

ران آشنا گید دیآرا و عقا اند و بک یدا میپ کاکبا امم مختلف اصط ،آن شمارِ یب یمعنو

و خرافات مردمان د یردد و بر عادات و تقالگ ین مطلع میریع و علوم سایشود و بر صنا یم
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ن یا یتمام ،ر درست دقت شودگه اک ،ندیب یر را مگیامم د یشود و انحطاب و ترق یاه مگآ

ر ساخته شده و یحق و خ یون انسان بالفطره براچانسان و  یاست برا یتبکم ،مشاهدات

ند و دفع شر از خود کر یخواهد جلب خ یشه میرود و هم یق میش حقایله دنبال تفتمبالج

قرآن  هک چنان ؛دهد یص میخود تشخ یرا برا ین مسافرت منافعیمسلماً در ا ،دینما

 :دیفرما یم هک چنان ؛ص منافع مقرر فرمودیحج را تشخ یها متکاز ح یکیف یشر

ذ ِن﴿
 
أ ََِۡلَّاِسَٱِِفََو  ِميٖقََۡۡل ج َِٱب َع  َف ج ن ِ

َِمنَك   تِي 
ۡ
َي أ اِمرٖ َض  ِ

َك   َٰ اَٗلَو لَع   َرِج  ت وك 
ۡ
َْل ِيَ ٢٧َي أ وا د  َۡشه 

واَْ ر  ي ۡذك  ۡمَو  َل ه  َٰفِع  ن  َِٱَۡسمَ ٱم  ةََِّلِلَّ َب ِهيم  ِنُۢ مَم  ه  ز ق  اَر  َم  َٰ َلَع   َٰتن ۡعل وم  يَّاٖمَمَّ
 
َأ َِٰمِۖٱِِف  نۡع 

 
اََۡۡل ف َك  واَِْمۡنه 

َ ْ وا ۡطعِم 
 
أ َٱو  قرِيَ ٱَۡۡل ا ئِس  ان مردمان و یم در میابراه یا و ندا ده »: یعنی [28 و 27:]الحج ﴾ۡلف 

ان و سواران بر هر شتر گادیپند مردمان بر تو یایحج خانه خدا تا به شان را بیابخوان 

ه اده بیپه سواره و کن کتو دعوت  یعنی ،دور یند از هر راهیآ یجد تمام مه ه بک یتغر

 ینند در روزهاکر کو نام خدا را ذ ،راست شانیه مر اک ییها نند منفعتیند تا ببیایحج ب

را از بسته  شانیاست ا داده یه روزچالحجه است بر ذب  آن یه ده روز اول ذکمعلوم 

ون چنند کنام خدا ه را ب یه قربانکست ا نیمراد ا ؛وسفندگاو گشتر و  یعنیانعام  ،زبان

د از آن یرا و بخوران یوشت آن قربانگد یس بخورپ ،ردندک یم ینام بتان قربانه فار بک

َ؛«ت رادس [ده و محتاج تنیشکدر مانده محنت  یقربان
ََق دَۡ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛ر در ارض فرمودیمطلق سه امر ب -2 ٞ َن  ۡمَس  ۡبلِك  ل ۡتَِمنَق  خ 

واَِِْفَ ۡرِضَٱف ِسري 
 
َْٱف ََۡۡل وا ر  ََنظ  َٰقِب ة  َع  ن  ََك  ۡيف  بِيَ ٱك  ِ ذ  ك   ،قیتحقه ب»: یعنی [137:]آل عمران ﴾لۡم 

امر  یواسطه نافرمانه ه بکبودند  ییها ها از حواد  جهان وامت ش از شما سنتیپذشت گ

ابان لوب و ید بالد عاد و ثمود و بینین و ببید در زمینکر ید سِیس بروپ ؛شدند کخدا هال

ار کاست آخر   ونه بودهچگ یسبب نافرمانه ه بکعبرت  نظرِه د بیرگس بنپ ؛را امثال آن

ََق ۡلَ﴿ :دیفرما یم  ین و ؛«انگنندک بیکذت َِِف ْ وا ۡرِضَٱِسري 
 
ََۡۡل َْنٱث مَّ وا ر  ََظ  َٰقِب ة  َع  ن  ََك  ۡيف  ك 

بِيَ ٱ ِ ذ  ك  ط خود یان و محکد از میه باک دیفرما یم  یه تصرین دو آیه در اک [11:]األنعام ﴾لۡم 

ر را در تحت دقت و نظر گیع امم دیرد و وقاکان را مطالعه گذشتگحال  خارج شد و
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ونه عاقبت چگ ،لهد باطیبر خرافات و تقال یب رسل و بقایذکواسطه ته نان بیه اکآورد 

َد.یردگت کهاله ب ارشان منجرک

 ستا احبار و رهبان یرویرا و بزرگان و پبَ ک اطاعت ،رکدوم از موانع تف
َْٱ﴿ :دیفرما یمخداوند  ا و  َََّتَّ ذ  َد وِن ِن َم  ۡرب اٗبا

 
َأ ۡم َٰن ه  ر ۡهب  َو  ۡم ۡحب ار ه 

 
َِٱأ  :یعنی [31:]التوبه ﴾ّلِلَّ

  یو ن ؛«یانیا از دانشمندان و زاهدهاشان خدار خدا ریان غیهودان و نصرانیگرفتند »

َْ﴿ :دیفرما یم ق ال وا ََو  لُّون ا ض 
 
َف أ ا ء ن ا ُب   ك  َو  ت ن ا اد  َس  ۡعن ا ط 

 
َأ ا  َإِنَّ بَّن ا  اَٱر  بِيًل  : یعنی [67:]األح اب ﴾لسَّ

ما سادات و ب رگان خود را اطاعت  ،پروردگارا :ندیگو یامت میق یاهل جهنم فردا»

 ینندگان نوع بشر براکه خوارک یا لهین وسیتر ب رخ ؛ردندکا را گمراه آنان م ؛مینمود

روم و از خود مح یعیاست خود انتخاب نمودند و بشر را از حقوق طبیطره و ریس

ص را تحت ین حقوق و خصایو ا ،ردندکه برهنه یماتت انسانکه و یص فطریخصا

بشر را موافق  ،نندکاده ل ارکهر طرف بخواهند و هر شه ه بک ،تصرف خود قرار دادند

ورانه کورک» :یعنی ،بود« عتقد وأنت أعمىإ»لمة: کهمانا  .ت خود قرار دهندیائیبرکو  یهو

گفت و  یلمه چرا را مکزد و  یم یسکماغ ر بر دِکه برق تفک یو هنگام «ید معتقد بشویبا

خروج ه ب مکفوراً ح ،ا چنانین باشد یله چنئن مسید ایه چرا باکد یپرس یرا م ی یسبب چ

رستان و جباران پن هوىیا .ردندک یطعمة آتش مده را یفهم ةچاریدادند و آن ب ین میاز د

 اهنان و احبار و رهبان بودند.کن از ییروحان ،ر  و نسلحَن یمفسد در ارض و

 یحت ؛ل شدندئت بر نوع انسان قایخود حق وت یبرا ،بشرنندة ک گمراه ن غوتنِیا

 کردند؛ تربیتی که[ ]می تیو مطابق آرا و موهومات خود ترب گرفتند یاطفال مردم را م

]=  یعافَه خود را شُکد یرس ییجاه تا ب ؛ستا شانیت ایمشه اراده و مرتبط به ول بکمو

وَِ﴿ :دیفرما یمخدا  ؛دندیخلق نام شفیعان[
ل  ب عَ ٱَو  ََۡۡل قَُّٱَتَّ ِت د  س  َل ف  ۡم ا ء ه  ۡهو 

 
َٰت َٱأ َٰو  م  َلسَّ

َٱوَ  ۡرض 
 
نَفََِۡۡل نه یهر آ ،ندکرا ب نانیا یاگر حق متابعت هواها»: یعنی [71:]المؤمنون ﴾يِهنََّو م 

 .«تباه خواهد شد ،ان آنهاستیه در مک ن و هریها و زم آسمان
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ق نمودناد و گفتناد شاما روح و وجادان     یآنان ت ره ردند و بکت یو چنان مردم را ترب

ن یا و ا ،دیا اموزیل بیالدلتعبداً و بِن را ید و از ما دینکورانه کورکه اطاعت کنید مگر ایندار

وراناه  کورکون را یه مردم ب رگاان و روحاان  کرد کئه چنان در اعماق نفو  نفوذ یسنت س

ه ک یو مردم بر طبق قالب ،نداشتند یا شهیو اند یرده و اطاعت نمودند و از خود رأکد یتقل

در پرساتش   ور[ ]غوطه رمِغَنْختند ساخته شدند و چنان مُیرا ر ت آنانین غوتن راه انسانیا

ق یا را تحق یخواست جوتن ب ند و امر یرشان مکه هر زمان فکدند ین گرداادیاهنان و شک

وجدان  یر ندارکتو حق تف ،رکمتف یا :گفت یداد و م یندا م یا هاتفینان گویدر دل ا ،ندک

 .ینکل اطاعت یالدلبِ هکن است یاحق تو  ؛ی  حق از باطل دهیه تمک یندار

 یه مربا کا  کیت مادار یا رسات، از حُ ا بر آن یس و آنچه مبتنت نفْیرحُ ،هتن جیاز ا

 یطاور ه سوء با  ین دعوت را امروز علماید همینیب یم هک چنان ؛رداست، مُ  ات فاضلهکمل

! و جهلاه از  ینا کوراناه  کورکد یا د تقلیا ن تعبد است و باید :ندیگو ینند و مک یدتر میشد

خ ید در مقابل شا یمر :ندیگو ینند و مک یق میردان ت یمل در نفو  مرکق ایطره متصوفه ب

د فاقاد  یو تا مر ،است (2)«ةد عدم اإلرادیمقام المر»باشد و  (1)«الغسَّال یدین یت بیالمک»د یبا

ماال  که با  ،ناد کوراناه ن کورکرد و پرساتش  یا ر و عباادت نگ کاراده نشود و مرشد را در ذ

 د.ینخواهد رس

از انسان گرفات و بشار را خاضاع هار     ت نفس را یه حرکم زشت سبب شد ین تعالیا

 ق بازداشت.یش حقایر و تجسس و تفتکنمود و عقل را از تف یادیش

 ت نفس یرقرآن و ح  
گشته بود، قرآن  یادیت نفس را از دست داده و خاضع هر شیه بشر حرک ین هنگامیدر ا

خدا ر یغ یو بندگ ]= بردگی[ تیقد رِیرا از ق ت نفس عطا فرموده و انسانیبه بشر حر

                                           
 شوی. همچون مُرده در دستان مُرده (1)

 ارادگی است. جایگاه و وظیفة مرید، بی (2)
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ا﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛ان بشر برقرار فرمودیخارج نمود اسا  مساوات را در م ه  يُّ
 
أ َٰٓ َي 

َٱ ۡمََۡلَّاس  ۡكر م ك 
 
َأ َإِنَّ ْۡۚ ف و ا ار  ََِل ع  ب ا ئِل  َو ق  وٗبا ع  َش  ۡم َٰك  ۡلن  ع  َو ج  َٰ نَث 

 
أ َو  رٖ

َذ ك  ِن َم  م َٰك  ل ۡقن  َخ  إِنَّا
َ َِٱِعند  ََّلِلَّ َإِنَّ ۡمۚۡ ىَٰك  ۡتق 

 
َ ٱأ برِيَٞعَ َّلِلَّ َخ  م شما را یدیما آفر ،مردم یا»: یعنی [13:]الحجرات ﴾لِيم 

 یو در نسبردن کفخر  یپس در نسب ،دیپدر و مادر باش یکو چون همه از  ،زن از مرد و

م یعظ یها جماعت یعنیها  م شما را شعبهیدیو گردان ،ندارد یچ وجهیه ،طعن زدن

 ؛یاز بعض ید بعضیرا و ممتاز گرد گریدیکد یها، تا بشناس لهیاصل و قب یکه منسوب ب

ن شما یتر یه گرامک یدرسته ب ؛  شوندیله متمیقبه نام متحد باشند به ه بکس کدو  یعنی

َ.«ن شماستیارترک ین د خدا پره
اِهلِيَّلِة »: دیا فرما یم صرم کرسول ا إِنَّ ا َ َتَبلاَرَك َسَتَعلاََل َقلْد َأْذَهلَب بِاإِلْنلالِم َنْخلَوَة اْْلَ

خداوناد  »: یعنا ی «اُخَرَها بِآَبائَِها َأال إِنَّ النَّاَس ِمْن آَدَم َسآَدَم ِمْن ُتَراٍ  َسَأْكَرَمُهْم ِعنَْد ا ِ َأْتَقاُهمْ َسَتفَ 

دم آدم است و آچون انسان از  ،ت و فخر به پدران را برداشتیبر جاهلکت ،توسط اسالمه ب

 .«ستا ن آنانیرتراک ین مردم ن د خداوند پرهیتر یو گرام ،است کاز خا

و  ،بااء آه با  و جااه ه با  ،ماله از بیل امتیاز قب ؛را برداشت یازیهر امت ،ن اصل مهمیاه ب

   فرمود:یدو چه از را منحصر بیامت

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک چنان ؛علمه ب -1 َ ٱي ۡرف ِع ِينَ ٱَّلِلَّ َوَ ََّلَّ ۡم َِْمنك  ن وا ِينَ ٱء ام  وت واَََّْلَّ
 
أ

َٰٖتََۡلعِۡلمَ ٱ ج   ؛[11:]المجادلة ﴾د ر 

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛یتقو -2 َِعند  ۡم ۡكر م ك 
 
َأ َِٱإِنَّ مََّۡلِلَّ ىَٰك  ۡتق 

 
و  [13:]الحجرات ﴾أ

مجرد نظر در افعال مرد در طاعت و اصناف ه ه بکست ین یاز امور یه تقوکمقرر فرمود 

ر ه دک یفیسخ ةدیعق ةواسطه اعمال ب یشود تمام یچه بسا م .ردکم کعبادات بشود ح

ا﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛شود ]= گرد و غبار پراکنده[ نثوراباءً مَهَ ،شخص راسخ شده ه  يُّ
 
أ َٰٓ َي 

ِينَ ٱ َََّلَّ َٰٓ َع س  ا ءن ِنَن ِس  ا ءَٞم  َنِس  َل  ۡمَو  ِۡنه  اَم  رۡيٗ ون واَْخ  نَي ك 
 
َأ َٰٓ َع س  ِنَق ۡومن ۡرَق ۡومَٞم  َي ۡسخ  ن واََْل  ء ام 

نََّ ِۡنه  اَم  رۡيٗ َخ  نَّ نَي ك 
 
 یند قومکمسخره و استه ا ن ،گروه مؤمنان ی: ایعنی [11:الحجرات] ﴾أ
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 ین زنانیو همچن ؛نندگان بهتر باشدک مسخرهد آن قوم از قوم یگر را، شایاز شما قوم د

 نندگان بهتر باشند.کد استه اشدگان از استه ایشا ؛نندکگر را استه ا نیزنان د

حاق نادارد    یسا ک ؛اسات  یربوبص یه قبول اعمال صال  از خصاکاسالم مقرر فرمود 

خاالق  ه را با  م آنکد حیه باکبل ؛ندکرا  ا رد آنیقبول ه م بکح ،ندیب یر میه از غکرا  یعمل

 یارکا  یپره ]= حد نهایات[  یقصو تیغاه اگر چه شخص در عمل ب ؛ندکجهان واگذار 

، سهلذا سيٌل للمتألي، من أمتي الذين يقولون  هلذا للجنلة»: دیفرما یم صرم کرسول ا ؛سدرب

ن شخص اهل بهشات  یند ایگو ینند و مک یم بر خدا مکه حک یسانکبر  یوا»: یعنی « اللنّ 

 .«ن شخص اهل جهنم استیاست و ا

ن یمعا  یامار خاصا   یبارا  یاز خاصا یا ن را در تحات امت یاز مسلم یخاص ةفیاسالم طا

ز فرماود  رحمت را بر همه باا  اسالم درِ .سان قرار دادیکنفرمود و همه را در مقابل قانون 

تاب خادا و سانت   کج   یرشدمُه اج بیچ وجه احتیهه ب ،خواهد وارد شود یس مک ه هرک

ه کا  یرد از اطاعات مردماان  کا ر یه تحذکبل ،ن نفرمودیاه فتا بکو ا ؛ندارد صرم کرسول ا

ملن قلا: أنلا علاَل فهلو » :دیا فرما یما  صرم کرسول ا هک چنان ؛داشته باشند یخاص یدعو

: دیا فرما یما   یا و ن ،«سات ا پاس او ناادان   ،د من عالم هستمیس بگوک هر»: یعنی «جاهلل

: القرآن يضعه يف غْي مواضعه سرجٌل يرى أنله أحلق الذا » أخوف ما أخاف عىل أمتي رجل يتأسَّ

ند قرآن ک یل میه تأوک ستا یمرد ،ترسم یه بر امتم مک ی یشتر چیب»: یعنی «األمر من غْيه

ه د من س اوارتر با یند و بگوک یه دعوک یو مرد ،دهد یر موضعش قرار میدر غ و او را را

 .«ن امرمیا

 ؛اعمال صال  استه امت منحصر بیق یه نجات انسان فرداکنیاه د فرمود بکیاسالم تأ

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان َٰ َع  اَس  َم  َِٰنَإَِلَّ نس  َلِۡۡلِ نَلَّۡيس 
 
أ ن٣٩َََّو 

 
أ ۡعي هَ َو  ىَََٰۥس  َي ر  ۡوف   و 39:]النجم ﴾س 

خود را  یه سعک یو بدرست ،ندک یم یست مر انسان را مگر آنچه سعیه نکنیو ا»: یعنی [40

مؤثِّر در سعادت انسان  ،خشخص ب ره انتساب ب ،چ وجهیهه ند و بیه ببکزود باشد 

خود ه ن قدر بیه چرا تو اکن عرض شد ید الساجدیخدمت س هک چنان ؛نخواهد بود
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د یو پدرت س یمرتض یعلگرت یه جدت رسول خدا و جد دکنیو حال ا یده یمشقت م

ََف إِذ ا﴿ فرمود: ؟الشهداء است َِِف ورَِٱن فِخ  مََۡلصُّ َب ۡين ه  اب  نس 
 
َأ : یعنی [101:]المؤمنون ﴾ف ًل  

 .«شود یاشته منسب برد ،شد پاه امت بیده شد و قیه در صور دمک یهنگام»

ي النب»: دیفرما یمرم کرسول ا إِّني َلسُت ُأْغنِي  اطَِمُة بِنَْت  مديي َسَيا فَ َيا عبَّاُس سَيا َصِفيَُّة َعمَّ

َيا إن يل َعَمِّل َسَلُكْم َعَمُلُكمْ   ویدو عم ،هیصف یعبا  و ا یا»: یعنی «َعنُْكْم ِمْن ا ِ َشْيئًا اْشَْتِ

عمل من  ؛امت نجات دهمیق یتوانم شما را فردا یمن نم ،فاطمه دختر محمد یو ا ،غمبریپ

َ.«ستشما یمال من است و عمل شما برا
ف یع و شریو ب رخ و وض کوچکع از یجمه ب هه بالنسبیه اوامر الهکاسالم مقرر نمود 

ف یا لکنحاو ت  یاک ن آناان  یتار  ن مسلمانان و با رخ یتر کوچک ؛است ]= برابر[ السوا یعل

ُكْم َمْسُئوٌ: َعْن َرِعيَّتِله»: دیفرما یمه ک چنان ؛دارند ُكْم َراٍع َس ُكلُّ رست شما سرپ ةهم»: یعنی «ُكلُّ

 .«تش استیمسئول رع یسرپرست د و هریهست

 یبشار  نفاسِ  اسارتِ بشر را از ذلتِ ،مکام مستحکو اح]= پابرجا[ ن قتَن قواعد مُیبا ا

اخوت  و روابطِ ،گر نجات داد و سعادت و شقاوت را گروبند اعمال شخص مقرر نمودید

 وه باا رخ[]= گاار فرماود و سااواد اعظاام ]= حاااکم[ د ید و روح مساااوات را ساااکا را مؤ

ناد و  یر نمایه هر قسم بخواهند آنان را تساخ کقرار نداد  یلیقل ةمسلمانان را دستخوش عد

َذا َسَملا ُكنَّلا لِنَْهَتلِدَي  ؛خود هرجا بخواهند سوق دهند یبر طبق هوا ِه الَِّذي َهَداَنا ِْلَ ساَْلْمُد لِللَّ

 .َلْوال َأْن َهَداَنا ا ُ

 
*** 

 ت عقلیقرآن و حر
ن عقال  یمرحمت فرمود، همچن یادان آزادید راه نان و شیقاز نفس بشر را  هک چنانقرآن 

همانا  ،راست انسانه ک یتر اثر مهم صه وین خصیچون ب رگتر ؛مطلق اعطا نمود یرا آزاد
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ده یت روشان رساان  یندَمَه ب یکتار ]= فرومایگی[ تیجمَه بشر را از هَکباشد  یقوة تعقِّل م

ده و یا جهان گردان سرآمدِ ،موجودات یرا در تنازع بقا انه انسکن سالح عقل است یو هم

اگار   .ر انساان نماود  خِّسَا وات را مُامتا نجوم سَا  ]= حد فاصلِ دو زمین[ نیخوم ارضاز تُ

 د.یمایتوانست بپ یرا نم یامل و ترقکن طور مدارج تیا ،انداخت یار نمکه انسان عقل را ب

ه عقل کن سالح انسان یدند اگر اید تیبشر ةنندگان جامعکت و خواریغوتن راه انسان

گر لشگر خرافات و ید ،ر برنده از غالف خارج گرددین شمشیاست با علم منضم شود و ا

 ،نندگانک ه گمراهکم است و مسلِّ ،ندکتواند مقاومت  یل و اوهام در مقابل آن نمیجنود اباط

عدم رشد مردم ول بر جهل جامعه و کمو ،گرشانید ]= منافع[ است و ع ت و استفاداتیر

مختلاف و موهوماات گونااگون از تعقال و      یها راهه ن جهت آمدند مردم را بیاز ا ؛است

 ؛پسات خاود برساند    یمقاصد زشت و آرزوهاه ب یآسانه ر بازداشتند تا خود بتوانند بکتف

ند و اگر تعقال و  کند تأمل یگو یان میشواین پیه عقل حق ندارد در آنچه اکردند ک  یتصر

 :گفتناد  ینمودناد و ما   ین ما یالحاد و خروج از ده م بکشد، ح یحاصل م یسک یر براکتف

 ندارد.   ین تعبد است و با تعقل مناسبتید

ْيُن ُهَو الَعْقُل َسال ِديَن ملَِْن ال َعْقَل َله»فرمود:  صرم کرسول ا همان عقل  ،نید» :یعنی «الدي

عقلوا علن ربكلم إا أَيا الناس ي»  فرمود: یو ن ،«ن هم نداردید ،ه عقل نداردک یسکو  ،است

 ی: ایعنا ی «ستواصوا بالعقل تعرفوا ما ُأِمْرُتْم بِِه سما َُنِيُتْم عنه، ساعلموا أنه ينجلدكم عنلد ربكلم

رده و کا شاما امار   ه د آنچه را خداوند بید تا بشناسینکعقل ه ت بید و وصینکتعقل  ،مردم

 یاریا مت ن د پروردگارتان شاما را  ایق یه عقل فرداکد یو بدان ،فرموده یآنچه را از او نه

 .«دهد یم

وراناه مرشادان و   کورکاوهاام و اطاعات    یعقال را از بنادها   ،هین قواعد الهیاا قرآن ب

ه اساالم با   .ن آناان قارار داد  ینشا ه عقال اسات جا  کرا  یقید و مرشد حقاهنان نجات داک

عقال را ماورد   ه م بنضَه عبادات مُکبل ؛ردکتنها قناعت ن ]= اعضای بدن[ یعبادات جوارح

ال يعجبنَّكم إنالم رجٍل حتَّى َتْعَلُموا ما »: دیفرما یم صرم کرسول ا هک چنان ؛قبول قرار داد
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 د عقد قلبش بار چاه  ینیه ببکنیتا ا یورد شما را اسالم مردایشگفت نه ب»: یعنی «ُعْقَدُة عقله

 .«است 

ه ه با کا  یماادام سات  ید نیا انسان مف یاوجه بر به هیچ ،هیه و طاعات عضلیعبادات بدن

ر موضاعش  یا ط باشد و اماور را در غ یهر نوع افراب و تفر دستخوشِ ،ضعف عقل ةواسط

از ماردم   یاریم بسا ینا ک یمشااهده ما   هک چنان ؛ندک ان وزن یر میغه اء را بیقرار دهد و اش

در محضار   .شاوند  یها ما  بتکها و ن یگرفتار بدبخت ،واسطه نداشتن عقله ب یصال  و متق

رم کا ردناد رساول ا  کرا نمودند و در آن مبالغاه   یمدح شخص یمعج صمرتبت  یختم

وشاش در عباادت و   کماا از   :هکن شخص چگونه است؟ عرض شد یفرمود: عقل ا ص

؟ دیا یفرما یما م و شما از عقلش سائوال  ینک یشود عرض م یه از او صادر مک یریاقسام خ

نلَم يرتفلع العبلاد غلدًا يف إن األَحق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر سإ»رم فرمود: کرسول ا

شتر از یاو ب یسبب نادانه بت احمق بیمص»: یعنی «الدرجات الزلفى من رام عىل قدر عقوْلم

 عقول آنان ةاندازه ب ،امت در درجات قربیق یو رفعت مرتبه عباد فردا ،فاجر است رفجو

ند و ک یجسم نمو نم هک چنان ؛جسم استه مثل نسبت غذا ب ،عقله و نسبت علم ب ؛«ستا

ات ینظره مگر ب ،شود یرومند نمیو ن ین عقل قویهمچن ؛غذا ةواسطه مگر ب ،شود یاد نمیز

 ه.یقیه و علوم حقیعلم

 

*** 

 است یهو یرویپ ،سوم از موانع تعقل
صاحب آن  هکن است یا ،یهوه ه آن بیو وجه تسم ،ستا شهواته نفس ب لِین مآ «یهو»

 شود. یپرت م ]= جهنم[ هیهاوه بافتد و در آخرت  یم یبدبخته ا بیدر دن

پرست  یند و شخص هوک یت میدارد و با عقل ضد یم ر بازیرا از خ انسان یهو

سازد و  یرا ظاهر م   آنیضافَ ،د و از افعالینما یرا انتخاب م   آنیقبا ،شه از اخالقیهم
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ر ارض معبود د یخدا ،یهو .گرداند یند و راه شرور را باز مک یرا پاره م یمردانگ ةپرد

َ﴿ :دیفرما یماست خداوند  ف ر ء يۡت 
 
ِنََأ هَ ََّتَّ ذَ ٱم  َٰه  َٰهَ َۥإِل  ى و   ید موارد هویو در قرآن مج (1)﴾ه 

َ﴿ :دیفرما یم هک چنان ؛ندک یرا مذمت م َإَِلَّ نََّٱإِنَي تَّبِع ون  اَت ۡهو ىََلظَّ َٱو م  س  نف 
 
  ینو  (2)﴾ۡۡل

مَۡ﴿ د:یفرما ا ء ك  ۡهو 
 
َأ تَّبِع 

 
أ  َ طاعة »ه فرمود: کثور است أرم مکو امثال آن از رسول ا (3)﴾ق لََلَّ

 ٌُ ٌُ سعصياَنا دسا  .«آن دوا یطاعت شهوت درد است و نافرمان»یعنی:  «ال هوة دا

ََم َأَخاُف َعَلْيُكُم اْثنََتْ،ِ »: دیفرما یم  یعل لُه   إِنَّ َباُع اَْللَوى َفإِنَّ ا اتي َباَع اَْلَوى َسُطوَ: األََمِل َأمَّ اتي

ا ُطوُ: األََمِل َفُينِِْس اآلِخَرةَيُص  متابعات   :ترسام  ی  را ما یا بر شما دو چ»: یعنی «دُّ َعِن اَْلقي َسَأمَّ

ند از حق و طول آرزو آخرت را ک یسد م یمتابعت هو ،قیتحقه و طول آرزو پس ب یهو

 .«ندک یرون میاد بیاز 

شهوات بر انساان   هکرسد  یم ییجاه ب گردد تا یم یقو یه سلطان هوک د دانستیو با

ه کا نیرسد، با ا یضعف م ةمرتب یمنتهه ماند و ب یمقاومت نم ةعقل قو یبرا ،شود یغالب م

 ةواسطه در جوانان ب ین مرتبه از هویداست و ایقب  شهوات ن د عقل مقهور واض  و هو

 شتر و غالب است.یب ها[، ]= انگی ه یثرت دواعکقوت شهوت و 

ه کا  یطوره ب ،دهد یال خود را در مقابل عقل جلوه مست و افعا در انسان پنهان یهو

ه کا  سات ا و جهتش آن ؛پندارد یو باطل را حق م ،را نافع ]= مضر[ و ضارّ ،  را حسنیقب

ء یو بطاالن آن شا   یزشات  ،ه داردک یلیشدت م ةواسطه   است و بیآن چه بل ینفس متما

دارد، نا پ ی  را حسان ما  یرف و قبا صِ ه باطل را حقِک ییجاه گردد تا ب یده میبر عقل پوش

َُ ُيْعِمي َسُيِصمُّ » دن یناد و از شان  ک یور ما کا را از رشاد   ی یحب تو چ»: یعنی« ُحبَُّك الّ لَْي

 «.هو ، کور است»: یعنی «اْلوى َعًمى»: دیفرما یم  یعل. «رکموعظه 

                                           
 .[23:هی]الجاث ...؟ دادهش را معبود خود قرار یه هو  خوکسى را کدى یا دیپس آ (1)

 .[23:]النجم  کنند روى نمىیه دلخواهشان است پک]آنان[ ج  گمان و آنچه را  (2)

 .[56:]األنعامنم ک روى نمىیبگو من از هوسهاى شما پ (3)
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ن اماور  یتر ل است سهلیشه متمایهم یطلب و راحت یواسطة تنبله ه انسان بکگر آنیو د

رد آن کا  یارکا  ةه ارادکا  یهنگاام  ؛باشاد  یتر م آسان طالبِ ،ن جهتیاز ا ؛ب شودکرا مرت

ار کا و فارار از   ،  و ضار باشدیاگرچه قب ؛دهد یآسانتر را ن د او جلوه م یطلب راحت روحِ

اْللوى يقظلاٌن سالعقلُل »اند:  ب رگان گفته هک چنان ؛و و پرنفع باشدیکاگرچه ن ؛ندک یسخت م

بار عقال    ین جهت هاو یاز ا ؛«دار است و عقل خوابیب یهو»یعنی:  «راقٌد فمن ثمَّ غللَب 

د اسات  یآرا و عقاه مختص ب یهو هکن است یاو شهوت  یان هویو فرق م ؛ندک یغلبه م

از  تار[  ]=ویژه و اخصّ یج هویپس شهوت از نتا ؛باشد یل لذات مینه شهوت مختص ب و

 ست.ا آن

 

*** 



 

 

 

 قرآن بر اثبات خالق جهان ةادل

ق یا هاار طر چه ب ،عالم صانعِ ه اثباتِکشود  ید معلوم میتاب مجک]= جستجو[  یقرااز است

 است:  فرموده

 ؛تیل عنایدل -1

 ؛ل اختالفیدل -2

 ؛ل اختراعیدل -3

 ؛ل فطرتیدل -4

 م:  یرسان یق میسمع اهل تحقه انه بگرا جدا یکو ما هر  

 تیل عنایدل
ده یا او آفر یه همه موجودات براکنیا و[ باشد ]میت و توجه بر اسنان یل از راه عناین دلیا

ه همه موجودات عالم باا وجاود   کآن یکیل بر دو اصل است: ین دلیا یو مبنا ؛است  شده

د از طارف فاعال قاصاد    یا ر بای گناا  ،ن موافقتیه اکدوم آن ؛ار استگانسان موافق و ساز

ه اتفااق با   ست از راه تصادف وین نکمم یارگن موافقت و سازیرا ایز ؛باشد یمید علیمر

 د.یعمل آ

فصاول   مااه و  ه شاب و روز و آفتااب و  کا نیا ر درکا شود با تف یثابت م یاما اصل اول

شاتر  ین بینا چم اسات، و هم یا ار و مالگبا وجود انسان سااز  یگن همیرة زمکانه و گهارچ

هاا   ایها و در دخانهرول باران و یر از قبگیات دیوانات و نباتات و جمادات و اغلب ج ئیح

 مل و دقات در أطور با ت نیو هم ،باشند یم میا و آتش بالتمام با آن موافق و مالو آب و هو

ن مطلاب  یا ا ،ات و وجود انساان توافاق دارناد   یه همه با حکان یوبدن انسان و ح یعضاا

د او یشتر خدا را بشناسد و اسا  توحیه بخواهد بکردد و خالصه هرگ یواض  و روشن م
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 د.یق نمایفحص و تحق یک یکشمار  ید منافع بیبا ،رددگامل کم و کمح

هماه   نیا ه اکا سات  ین نکا را ممیا ز ؛رددگا  ی  ثابت و مبرهن ما ینجا اصل دوم نیو از ا

ن اجتماع بادون ارادة فاعال و از راه   یند و اکمنفعت وجود انسان اجتماع  یموجودات برا

د انا  ذاشاه گار ک یرا طور ه آنکند یبب یگسن یسکر گمثالً ا ؛ردیگتصادف و اتفاق صورت 

انجاام   یقصد و ارادة فااعل ه ه آن بکند ک ینم کیشستن مناسب و موافق است، ش یه براک

  رفتاه گاز راه اتفاق و تصادف صاورت ن  ،آن صفته افتن آن بیو وقوع و قرار  ،است  هتافی

تواناد   یما  ،جلو  مناسب نباشد یئت و وضع آن برایه هکند یرا بب یگاه سنگو هر ،است

جهان نظر ه ب یسکر گطور ا نیهم ؛است  حاصل شده یصد قاصدئت بدون قیآن ه :دیوگب

ت آنهاا فصاول   کا وناه از حر چگه کا ناد و بفهماد   یرا بب انگاندازد و آفتاب و ماه و ساتار 

شاود و سابب نا ول بااران و      یونه روز و شب درست مچگد و یآ یوجود مه انه بگهارچ

د و در موافقات  یا ت نماوان و نبات دقین و حیزم یند و در اج اکت باد را مالحظه کحر

ه با  [د، بادون درنا  یا مل نماأهوا با مرغان ت یارگو ساز ییایوانات دریان و حیآب با ماه

ه در کا  یتیرد و از عناا کا د اعتاراف خواهاد   یو مر یحَ یارگروردپعالِم و  یوجود صانع

ه کخواهد برد  یپست ا انیمت اج ا و موجودات عالم با وجود انسان در میموافقت و مال

ار کا  در یدیاست وقصد قاصد و ارادة مر  رفتهگهمه از راه تصادف و اتفاق صورت ن  نیا

ات وارده یا آ کنیبر اثبات خالق جهان واض  شد، ا یل قرآنین دلیه اک یامگاست. هن  بوده

 م:ینک یر مکل ذین دلیان ایرا در ب از قرآن

 تیل عنایات واروه ور قرآن بر ولیآ

ِيٱ﴿ -1 َََّلَّ م  َل ك  ع ل  َٱج 
 
َۡۡل َوَ َۡرض  َٰٗشا ا ءَ ٱفِر  م  ََلسَّ َِمن  ل  نز 

 
أ َو  ا ءَِٱبِن ا ٗء م  َبِهََِلسَّ ج  ۡخر 

 
َف أ ا ٗء َۦم 

َ َٰتَِٱِمن  ر  ََثلَّم  ون  نت ۡمَت ۡعل م 
 
أ اٗداَو  ند 

 
َِأ ل واَّْلِِلَّ ۡع  ََت  ف ًل  ۡمََۖ َ[22:]البقره ﴾رِۡزٗقاَلَّك 

افراشاته قارار داد و   بر یآسمان را سقف سترده وگشما بساب  ین را برایه زمکآن»: یعنی

ه کا د رون آورْیا هاا ب  وهیا ن میآن باران از زما ه س بپ ؛رنفع فرستادپو  کمبار یاز آسمان آب
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 ید معبودهاا یا دان یه ما کنید و حال ایقرار نده یکخداوند شر یس براپ ؛شماست یروز

 ؛«ندستین ی یچنش یشما قادر برآفر

ۡلِقََإِنََّ﴿ -2 َٰتَِٱِِفَخ  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
َِٰفَخَۡٱوَ َۡۡل ۡلَِٱَتِل  ارَِٱوَ َّلَّ ۡلكَِٱوَ َۡلَّه  ِۡريَِِفََلَِِّتَٱَۡلف  َۡۡل ۡحرَِٱَت 

َ ع  اَي نف  َٱبِم  ََۡلَّاس  ل  نز 
 
أ  َ ا َ ٱو م  ََّلِلَّ ا ءَِٱِمن  م  ۡحي اَبِهََِلسَّ

 
ا ءَٖف أ َٱِمنَمَّ ۡرض 

 
اَِمنََۡۡل َفِيه  ب ثَّ اَو  ۡوتِه  َم  ب ۡعد 

ت َۡصِيِفَ َو  ٓابَّٖة َد  ِ
َٰحَِٱك   ِي  حَ ٱوَ َلر  رَِٱَابَِلسَّ خَّ س  ََلۡم  ا ءَِٱب ۡي  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ

 
ۡعقِل ونَ َۡۡل َي  ۡوٖم َٰٖتَل ِق   ﴾ٓأَلي 

َ[164:]البقره
 ییهاا  یشات کن و اختالف شب و روز و یه در خلقت آسمانها و زمک یدرسته ب»: یعنی

ه خداوناد از آسامان   کا ه چا برناد، و آن  یه مردم انتفاع ما که چآنه است، بیدر در یه جارک

رد در کا ناده  کراپو  ،یگا ردآن بعاد از مُ ه ن را بیرد زمکس زنده پ ،ف و بارانفرستاد از بر

آسمان  ن ویان زمیمسخر م یو ابرها ید بادها را از هر جهتیردانگو در  یا ن از جنبندهیزم

 ؛«مردمان عاقل یست براا یاتیرا آ

َ ٱ﴿ -3 ِيٱَّلِلَّ َََّلَّ ع  َٰتَِٱر ف  َٰو  م  ثَ َلسَّ ََۖ ا ۡون ه  ٖدَت ر  م  رۡيَِع  َبِغ  ىََٰٱمَّ ََۡست و  ۡرِشِۖٱلَع   ََۡلع  ر  خَّ َٱو س  ۡمس  َلشَّ
ََۖٱوَ  ر  م  ََۡلق  ب ِر  َي د  ۡم ٗ  س  ٖلَمُّ ج 

 
ِۡريَِۡل ََي  ٞ ۡمرَ ٱك  

 
ََۡۡل ل  ِ ص  ف  َٰتَِٱي  ََٓأۡلي  ۡمَت وقِن ون  ب ِك  ا ءَِر  مَبِلِق  لَّك  ٢َل ع 

وَ  ِيٱَو ه  َََّلَّ دَّ َٱم  ۡرض 
 
َٰٗراََۖوَ َۡۡل نۡه 

 
أ َو  ََِٰس  و  اَر  َفِيه  ل  ع  َو ج  ِ

َٰتَِٱِمنَك   ر  ََثلَّم  ۡيِ وۡج  اَز  َفِيه  ل  ع  ِۖٱج  َثۡن ۡيِ
َ ۡغِش ۡل َٱي  َۚۡٱَّلَّ ار  ََۡلَّه  ون  ر  كَّ ت ف  َي  ۡوٖم َل ِق  َٰٖت َٓأَلي  َٰلِك  َذ  َِِف ِف٣ََإِنَّ ۡرِضَٱَو 

 
َٰٞتََۡۡل َٰوِر  ت ج  َمُّ ٞع قِط 

َِصۡنو انَٖ رۡي  َو غ  َِصۡنو اٞن ِيٞل َن  َو  ۡرٞع ز  َو  َٰٖب ۡعن 
 
َأ ِۡن َم  َٰٞت نَّ اََو ج  ه  َب ۡعض  ل  ض ِ ن ف  َو  َِٰحٖد َو  ا ءٖ َبِم  َٰ ي ۡسِق 
َب ۡعٖضَِِفَ َٰ ِل َٱلَع   ك 

 
ۡعقِل ونَ َۡۡل ۡوٖمَي  َٰٖتَل ِق  َٓأَلي  َٰلِك  َِِفَذ  َ[4تا  2 :]الرعد ﴾إِنَّ

س پا  ؛دینیه ببک یها را بدون ستون رد آسمانکه بلند کست ا ییتعالى خدا یخدا»: یعنی

نهاا  یاز ا یاک هر  ؛آفتاب و ماه را جهت مصال  عبادرد کبر عرش شد و رام  یاز آن مستول

ه دور خود را به اتمام رساند، کن یمع یمدت یعنی ،ند تا وقت نامبردهک یت مکرود و حر یم

ر امت است، و خداوناد مادبّ  یردد و آن روز قگر او منقطع یه سِک یان دارد تا زمانیا جریو 

]= خاوارکردن و ع یا     اذتل و اعا از  و ]= آفرینش و نابودی[ جاد و اعدامیامر است از ا

ه د شاما با  یشاا  ،ات رایدهد آ یل می، تفصکردن و میراندن[ ]= زنده اماته اء ویو اح داشتن[
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طول و عارض  ه رد بکط ین را بسیه زمک ییو اوست خدا ؛دینکن یقیار خود گروردپدار ید

ه کا  ییبرجا یاپ مِکمح یها وهکد در آن یافریوانات باشد و بیح کننده[ ]= متحول تا منقلب

وشاند شب پ ین جفت، مید در زمیافریها ب وهیآب، و از همه م یها ین است و جویخ زمیم

ن است، یرکمتف یروشن برا یر شد، نشانه هاکه ذکات آثار قدرت ین آیو در ا ،روزه را ب

از دتئال قادرت    یکای ن یو خود ا ،رگیدیکه وسته بیپست ا ییها ارهپن قطعه و یو در زم

 یسته زراعت و برخیشا یبعض ،است  وستهیپر گیدیکه ن بیزم یها ه قطعهکنیه با اکاست 

ور و گا هاسات از ان  ن بوساتان یر زما گا یستان و دگاره سنپستان و گیر یا زار و قطعه شوره

شااخه   یاک هر  یعنی ،رصنوانیاصل رسته و غ یکند شاخ آن از چه ک ییها و خرما شتک

م بعاس  یا داد یل و برتار یشود، و تفض یآب آبداده م یکه خ رسته و همه آنها بیب یکاز 

 ؛«مردمان عاقل یر شد دتلت واض  است براکه ذچو در آن ،خوردن در یآنها را بر بعض

َ ٱ﴿ -4 ِيٱَّلِلَّ َََّلَّ ل ق  َٰتَِٱخ  َٰو  م  َٱوَ َلسَّ ۡرض 
 
ََۡۡل َِمن  ل  نز 

 
أ ا ءَِٱو  م  َبِهََِلسَّ ج  ۡخر 

 
ا ٗءَف أ ََۦم  َٰتَِٱِمن  ر  َثلَّم 

َلَّكَ  َرِۡزٗقا م  َل ك  ر  خَّ ۡلك َٱۡمََۖو س  ََۡلف  َِِف ََِۡۡل ۡحرَِٱَِل ۡجرِي  ۡمرِه
 
َبِأ ََۖۦَ م  َل ك  ر  خَّ َٰرَ ٱو س  نۡه 

 
رَ ٣٢ََۡۡل خَّ َو س 

َ م  َٱل ك  ۡمس  رَ ٱوَ َلشَّ م  ََۡلق  م  َل ك  ر  خَّ َِۖو س  ا ئِب ۡيِ ۡل َٱد  ارَ ٱوَ َّلَّ م٣٣ََۡلَّه  ََۚۡو ء ات ىَٰك  وه  َۡل م 
 
أ َس  ا َم  ِ

ِنَك   م 
َْ وا دُّ ََِإَونَت ع  َِٱنِۡعم ت  ََّلِلَّ إِنَّ  َ ا  وه  ۡص  ََت  َٰنَ ٱَل  نس  ارََٞۡۡلِ فَّ ل ومَٞك  َ[34تا  32:می]إبراه ﴾ل ظ 
رون یا س بپا آسامان آب،   ن را و فرساتاد از یها و زما  د آسمانیافریه بک ییخدا»: یعنی 

فرماان  ه را تا با  یشتکشما  یرد براکر شما، و مسخِّ یبرا یها روز وهیآن آب از مه آورد ب

شاما آفتااب و مااه را     یبارا  رد وکر شما نهرها را مسخِّ یا شود، و برایدر در یخدا جار

ه با  شما مسخر نمود، و ید، و شب و روز را برارَنیه مستمر در سِک یود در حالتر نممسخِّ

]=  احصااء  ،دیخداوناد را بشامار   یهاا  ر نعمتگو ا ،د مرحمت فرمودیه خواستچشما هر

   ؛«ا  استپار و ناسکانسان ستمه ک یدرسته ب ؛د نمودینخواه شمارش[

َٱوَ ﴿ -5 ۡرض 
 
وٖنََۡۡل ۡوز  ءَٖمَّ ۡ ََش  ِ

اَِمنَك   ۢنب ۡتن اَفِيه 
 
أ َو  ََِٰس  و  اَر  ۡين اَفِيه  ۡلق 

 
أ اَو  َٰه  ۡدن  د  ۡلن ا١٩َم  ع  َو ج 

 َ نَلَّۡست ۡمَّل  َو م  َٰيِش  ع  اَم  ۡمَفِيه  ََۥل ك  َٰزِقِي  ََِِإَون٢٠َبِر  ئ
ا  ز  ن اَخ  َِعند  َإَِلَّ ءن ۡ ِنََش  َ َۥن هَ م  ِّل  اَن زن   ََۥ و م 

ۡعل وٖمَ رَٖمَّ د 
َبِق  ۡلن ا٢١َإَِلَّ رۡس 

 
أ َٰحَ ٱَو  ِي  ََلر  ۡۡل اَِمن  نز 

 
َف أ َٰقِح  ا ءَِٱل و  م  َ َلسَّ نت ۡمَّل 

 
أ  َ ا َو م  وه  م  َٰك  ۡين  ۡسق 

 
ا ٗءَف أ َۥم 
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َٰزِنِيَ  َ[22تا  19:]الحجر ﴾بِخ 
 یهاا  وهکا م یناد کطاول و عارض و در اف  ه م با یدیشا کم و یردکا ن را بسط یزم»: یعنی

ه مقادار با   یعنا یماوزون،   ی یچم از هریدیانین رویو در زم ،نیجا در زمرب یاپسرافراخته 

ن اساباب  یشاما در زما   یمت است، و براکت و حیمش یه مقتضاک ین بر وجهیمقدار مع

]=  اسات، از مطااعم و مالباس    یوه ش شاما با  یه قاوام عا  چآن یعنیم، یشت قرار دادیمع

 ی یا چد از زن و فرزند و خادم، و یستیاو ن ةدهند یه روزکرا  یسکو  خوراک و پوشاک[،

 او نا د ماسات، و   ها[ ]= گنجینه یها نهیه خ کنیر اگمحتاج باشد م یبه و یه آدمکست ین

س از پا  ،مینندة درختاان فرساتاد  ک آبستن یو بادها ،ندازه معلومه ار بگم میفرست یرا نم آن

د در یسات یاهدارناده ن گم، و شما آب را نیردکب رایم و شما را از آن سیآسمان آب فرستاد

 م.یه ما حافر آنکبل ؛شمهچو  ]= برکه[ ریاه و غدچ

 یه را بارا یا ند آچن یو ما ا ،اریند بسک یت میل عنایه دتلت بر دلکات یل آین قبیو از ا

 م.یردکر کنمونه ذ

*** 

 ل اختراع بر اثبات خالق جهانیدل
 م است:کبشر بر آن حا ه فطرتِکباشد  یمدو اصل استوار  ی  هم بر روین نیو ا

نبات معلوم و  وان ین خود در حیاند و ا اختراع شده یگموجودات هم :هکنیا اول

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک چنان ؛ن استیمع ِينَ ٱإِنَّ َِمنَد وِنَََّلَّ ون  َِٱت ۡدع  َْذ ب اٗباََّلِلَّ وا ۡل ق  ل نََي 
َ وِ
ل  َْٱو  وا ع  َ َۡجت م  توانند  ی  نمگهر ،دیخوان یه ج  خدا مکرا  یسانک: »یعنی [73:]الحج ﴾ۥّل 

را  یون ما نخست اجسام جمادچ ، و«دنیآ ردگِبر آن  یگه همچرگا ،نندیافریب یسگم

ات یح أالبته جماد مبد و ،مینک یات را در آنها مالحظه میس از آن وجود حپم و ینیب یم

 یقادر یحَ أد از مبدیاات بین جنبش و حیه اکم ینک یم ]= اطمینان[ س قطعپست، ین

 ؛ستا جهان یخدا ،باشد و آن
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ردد گین دو اصل معلوم میتزم است، و از اجتماع ا یرا مخترع یهر اختراع :هکنیا ووم

ن یخواهد خدا را بشناسد و ا یه مکاست و هر یمخترع ه همه موجودات را فاعل وک

داشته  یاهگق موجودات آیاء و حقاید از جواهر اشیبا ،مال برساندکدرجه ه را ب ییشناسا

قت اختراع یاز حق ،ء را نشناسدیقت شیه حقکرا هریز ؛را بفهمد یقیه اختراع حقکتا آن ،باشد

ل مَۡ﴿ است:  اشاره فرموده ین معنیهمه خداوند ب خبر خواهد ماند و یب و 
 
وِتََأ ل ك  َِِْفَم  وا ر  ي نظ 

َٰتَِٱ َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
ََۡۡل ل ق  اَخ  َ ٱو م  ََّۡلِلَّ ها و  وت آسمانکا در ملیآ»یعنی:  [185:]األعراف ﴾ءَٖمِنََش 

ات وارده یاز آ ینجا بعضیو ما در ا «د؟ینک یاه نمگاست ن  دهیاء آفریه خداوند از اشچنآن و یزم

 م:ینک یر مکل اختراع را ذیبر دل

 ل اختراعیات واروه ور قرآن بر ولیآ

وَ ﴿ -1
 
ََأ َي ر  ِينَ ٱل ۡم َََّلَّ نَّ

 
َأ ْ ا و  ر  ف  ََٰٱك  م  َٰتَِلسَّ َٱوَ َو  ۡرض 

 
ََۡۡل َِمن  ۡلن ا ع  و ج  ََۖ ا م  َٰه  ت ۡقن  ف  َف  تٗۡقا َر  ن ت ا َك 

ا ءَِٱ َي ۡؤِمن ونَ َلۡم  ف ًل 
 
َأ ۡۚ َِح  ن ءن ۡ ََش  َّ ه کدند و ندانستند آنیفار ندکا یآ»: یعنی [30:اءی]األنب ﴾ك 

س جدا پقت واحد بودند، یه حقک ستا مجتمع بودند، مراد آن ن بسته ویها و زم آسمان

 ی، و از آب هر ح]= گوناگونی و جداسازی[  ییع و تمیتنوه ب گریدیکشان را از یا میردک

َ؛«روند؟گ یس نمپا یم، آیردکرا خلق  یا و زنده
وَ ﴿ -2 ِيٱَو ه  ۡمَِِفَََّلَّ ك 

 
أ ۡرِضَٱذ ر 

 
ونَ َۡۡل ّۡش   ۡهََِت   ییاوست خدا»: یعنی [79:]المؤمنون ﴾ِإَوّل 

َ؛«د شدیمحشور خواه او یسوه ب رد وکن خلق یه شما را در زمک
َٰتِهََِو ِمنَۡ﴿ -3 ونَ ََۦ ء اي  َت نت ِّش  ٞ نت مَب ّش 

 
َإِذ ا َأ اٖبَث مَّ ِنَت ر  مَم  ك  ل ق  ۡنَخ 

 
: یعنی [20:]الروم ﴾أ

ن یمنتشر در زم یس از آن بشرپ ،ردکخلق  که شما را از خاکاست  یات ربوبیو از آ»

َ؛«دیدیردگ
وَ ﴿ -4

 
ََأ َٰنَ ٱل ۡمَي ر  نس  ل ََۡۡلِ نَّاَخ 

 
بِيَٞأ ِصيٞمَمُّ َخ  و  ٖةَف إِذ اَه  َِمنَنُّۡطف  َٰه  ا یآ»: یعنی [77:سی] ﴾ۡقن 

 ؛«شد؟ یس او دشمن ظاهرپم یردکه ما او را از نطفه خلق کنیند انسان ایب ینم
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رَِ﴿ -5 َٰنَ ٱف ۡلي نظ  نس  ََۡۡلِ لِق  َخ  لِقَ ٥َِممَّ افِقََٖخ  ا ءَٖد  د انسان یبا»یعنی:  [6و  5:]الطارق ﴾ِمنَمَّ

َ«.است  از آب جهنده خلق شده :است  ه خلق شدهچز ند اکنظر 

 ل اختالف بر اثبات خالق جهانیدل
ه موجاودات  کا م ینا یب یعالم موجودات را ما  ،مینکه مشاهده ک یامگه هنک ستا آن ،و آن

صورت  و تاس  ارش سوزاندنکه کمثل آتش  ،شود یفعل از او صادر م یکاز آنها  یبعض

 میدیرا د یر موجودگو ا ؛ستیاراده ن صاحب شعور وفعل است و  یک أمبد ،آتش ةینوع

از شاعور را   یا ه آن موجاود مرتباه  کا م یابیا  یم ،شود یون از آن صادر مگوناگافعال  ]که[

 کسا شاود از جاذب غاذا و مَ    ینبات افعال مختلف از آن صاادر ما   هک چنان ؛واجد است

د یا تول و شد و نماو[ ]= ر هیمنْتَ ه وین تغذینچهم و ،هضم آن و دفع فضوتت و ]گرفتن[

اشارف اسات از    مال و کا ،شاود  یه افعاال مختلاف از آن صاادر ما    ک یمثل، البته موجود

وان را تحات مطالعاه در   یا عاالم ح  ،س از آنپشود،  یفعل از آن صادر م یکه ک یموجود

ه صااحب  کا م یفهم یم ،شود یات مختلف از آنها صادر مکوانات حریم حینیب یم میآور یم

 شد. یافعال مختلف از آنها صادر نم ،اراده نبود ر شعور وگا ؛اراده و شعورند

 یکه در چون در برداشته باشد و هر گوناگ یه قواکست ا مال در موجود آنک یو معن

ه واجد شئون کست ا امل آنک ةنیمثالً مد ؛شتر استیمال در آن بک ،شتر باشدیموجود قوا ب

 یه کا است  یسکامل تر از ک ،باشد رهیثکفنون ه ه عالم بک ی  شخصیو ن ]باشد[، مختلف

 ند رشته را واجد باشد.چا یرشته ک

ش یه با یا رو یاک د یبا ،شعور بود یب ،عتیطب عالمِ أر مبدگم، ایریگ یجه میان نتین بیاز ا

ت یریغ م سرتاسر عالم اختالف وینیب یم ،مینک یعالم نظر مه ه بک یامگاما هن ؛نداشته باشد

ن عالم وجاود  یون در اگوناگ موجودات مختلف و ،تسیر نگیدیکه یدو موجود شب ،است

]=  دیا ریم ماا  کا حی شااء و یفعل ما یباشد  یدیمختار و مر ن اختالف باشعور ویدارد از ا

مات  کح و اراده و علام و  کند[ دهد و هرچه اراده نماید حکم می هرچه بخواهد انجام می

ب عاالم و  یغه ند بک یم ییجهان ما را راهنما یگس آشفتپ ،ت تام داردین نظام مدخلیدر ا
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 ست.ا ید و مختاریمر یرده خداپن یشت اپدر 

شود و  یه در عالم واقع مک یراتیین تغینچهم ثرات واختالفات وکن یا یخالصه تمام

 أه مبدکنیل واض  و برهان قاطع است بر ایه سابق نداشت، دلکدارد  یا هیهر روز عالم رو

َ﴿ ستا جهان یخداه شتشان بگهمه باز و د[باش ]می مصدر امور یا اراده ار ویبااخت إَِل   َ َل 
 
أ

َِٱ ََّلِلَّ ورَ ٱت ِصري  م 
 
َر عالم است.یمد ر ومدبّ ،ه حضرت حقی، و اراده سن[53:]الشورى ﴾ۡۡل

 ل اختالفیات واروه ور قرآن بر ولیآ

وَ ﴿ -1 ِيٱَو ه  ََۦي ۡحَََِّلَّ ّل   َو  ي ِميت  َٱو  َٰف  ۡلَِٱَۡختِل  ارَِٱوَ َّلَّ اوست »: یعنی [80:ن]المؤمنو ﴾ۡلَّه 

 ؛«راند و مر او راست اختالف شب و روزیم یند و مک یه زنده مک ییخدا

َٰتِهََِو ِمنَۡ﴿ -2 ََۦء اي  ۡلق  َٰتَِٱخ  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
َٱوَ َۡۡل َٰف  مََۡۡختِل  َٰنِك  ۡلو 

 
أ َو  ۡم لِۡسن تِك 

 
 [22:]الروم ﴾أ

 یها [ها ورن بانن و اختالف زیها و زم نش آسمانیست آفرا یات خداوندیو از آ»: یعنی

 ؛«شما

ََإِنََّ﴿ -3 َِٰفَٱِِف ۡلَِٱَۡختِل  ارَِٱوَ َّلَّ ََۡلَّه  ل ق  َخ  ا َ ٱو م  ََّلِلَّ َٰتَِٱِِف َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
ۡوٖمََۡۡل َل ِق  َٰٖت ٓأَلي 

ونَ  تَّق  ن یها و زم ه خداوند در آسمانچدر اختالف شب و روز و آن»: یعنی [6:ونسی] ﴾ي 

َ؛«ارانک یرهپروه گ یبرا تاس  ییها است نشانه  ردهکخلق 
ل مَۡ﴿ -4

 
ََأ نَّ

 
َأ َ ٱت ر  ََّلِلَّ َِمن  ل  نز 

 
ا ءَِٱأ م  ۡخر ۡجن اَبِهََِلسَّ

 
ا ٗءَف أ اَۦم  َٰن ه  ۡلو 

 
ۡت لًِفاَأ َٰٖتَُّمُّ ر   [27:]فاطر ﴾ث م 

ه ک ییها وهیم ،آن آبه س بپه خداوند آب را از آسمان فرستاد کنیا ینیب یا نمیآ»: یعنی

 ؛«میرون آوردیمختلف دارد ب یها [رن

5- ﴿َ ب الَِٱو ِمن  ودََٞۡۡلِ َس  ابِيب  ر  اَو غ  َٰن ه  ۡلو 
 
َأ ۡت لِف  ۡٞرَُّمُّ بِيٞضَو َح  َُۢ د  د  و »یعنی:  [27:]فاطر ﴾ج 

 یها آنها و راه یها [ه مختلف است رنکد و سرخ یسف یها ها راه وهکم از یرون آوردیب

 ؛«اهیار سیبس

َِٱوَ َۡلَّاِسَٱَو ِمنَ ﴿ -6 ا ب  و  َٰمَِٱوَ ََّلَّ نۡع 
 
ََۡۡۡل َٰن هَ ُّم  ۡلو 

 
َأ ََۥت لِف  ۡش  ََي  ا َٰلِك  َإِنَّم  ذ  َ ٱك  َِعب ادِهََِّلِلَّ ِمۡن
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َْ ٱ ا َٰٓؤ  ل م  آنها  یها[ه رنکان یاپهارچان و گو از مردمان و جنبند»یعنی:  [28:]فاطر ﴾ۡلع 

 ؛«ترسند یان عالِم از خداوند مگن بندینچمختلف است هم

ا﴿ -7 ۡمَِِفََو م  َل ك 
 
أ ۡرِضَٱذ ر 

 
ۡت لََِۡۡل َٰن هَ ُّم  ۡلو 

 
شما  یه براکه را چآن»یعنی:  [13:]النحل ﴾َۥ ًفاَأ

 ؛«آن مختلف است یها[ه رنکد ین آفریدر زم

ل مَۡ﴿ -8
 
ََأ نَّ

 
َأ َ ٱت ر  ََّلِلَّ َِمن  ل  نز 

 
ا ءَِٱأ م  هَ َلسَّ ل ك  ا ٗءَف س  َِِفََۥم  َٰبِيع  ۡرِضَٱي ن 

 
َبِهََِۡۡل ِۡرج  ََي  رٗٗۡعََۦث مَّ ز 

َٰن هَ  ۡلو 
 
ۡت لًِفاَأ ل هَ َث مَََّۥُّمُّ ۡع  ََي  اَث مَّ ر ٗ ۡصف  َم  َٰه  ى َف ۡت   ًَٰماَۥي ِهيج  ط  ه ک ینیب یا نمیآ»: یعنی [21:]ال مر ﴾ح 

 ،دن است درآورْیه در زمک ییها شمهچرا در  س آنپ ؛را از آسمان فرستاد یخداوند آب

شت را کس آن پ ؛آن مختلف است یها[ه رنکد رون آورْیها ب شتک ،آن آبه س بپ

 «.  نمود؟ی  ریرا ر س آنپ ؛او را زرد ینیب یس مپ ؛ردک کخش

 ل فطرت بر اثبات خالق جهانیدل
قِمَۡ﴿ :دیفرما یمخداوند 

 
ََف أ َفِۡطر ت  ۡۚ نِيٗفا َح  ِيِن َلِِل  َِٱو ۡجه ك  ََلَِِّتَٱَّلِلَّ ر  َٱف ط  اَۡلَّاس  ل ۡيه   ﴾ع 

َدانِِه ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعىَل اْلِفطْ »: دیفرما یم صرم کحضرت رسول ا .[30:]الروم َرِة، ُثمَّ َأَبَواُه َُيَوي

َسانِهِ   ،شود ید و اسالم از مادر متولد میبر فطرت توح یسکهر »: یعنی «َس ُينَّصلَِرانِِه َس ُيَمجي

 .«اورندیو مجو  بار ب یو نصران یهودیدر و مادر او را په کنیر اگم

ه و بادون اراده   یا طباع و غر  ی: همواره مردم از مارد هکن است یان مطلب یل بر ایدل

 یاریا ه اناه را با  گی یها خدا یا و سختیبال د ویشوند، و در شدا یمتوجه به خالق جهان م

سااز و   ]= سساب  الصاعاب  اتماور  لهِِّسَا اتسباب و مَ بطلبند و ج  ذات مقد  او مسبّ یم

]= رباات  کحاجاات و رفاع    یالت و قضاا کنند، و حال مشا  یب ینم ها[ کنندة سختی آسان

ه و مباادرت با   خبا ر  یارهاا که دانند، و در اقادام با   یر دست قدرت او مرا دها[  سختی

دانناد،   یلطاف او ما   اراده وه ول با کا را مو یابیامکت و ینند، و موفقک یات مهم بار میعمل

 است:  واهگ ین معنیبر ا یتعال یقول خدا هک  چنان

ََق ۡلَ﴿ اب  ذ  ۡمَع  ت ىَٰك 
 
َأ َإِۡن ۡم ر ء ۡيت ك 

 
َِٱأ مَ َّلِلَّ ت ۡتك 

 
َأ ۡو
 
ةَ ٱَأ اع  ََلسَّ رۡي  غ 

 
َِٱأ نت ۡمََّلِلَّ َإِنَك  ون  ت ۡدع 
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َ َِٰدقِي  ونَ َب ۡل٤٠ََص  ّۡشِك 
َت  ا َم  ۡون  ت نس  َو  ا ء  َش  َإِن ۡهِ َإِّل  ون  َت ۡدع  ا َم  ي ۡكِشف  َف  ون  َت ۡدع   ﴾إِيَّاه 

ن ید در حییوگ یر شما راست مگد مرا ایخبر ده ،محمد یا وگب»یعنی:  [41و  40:]األنعام

 ید؟ ولیطلب یم یاریه ر را بگیسان دکعالم  یامت ج  خدایدن روز قیرس ن ول عذاب و

ر اراده فرمود گاه خداوند اگآن ؛دیخوان یم یاریه د و او را بیطلب یشما فقط خدا را م

را  ییام شما آنهاگن هنیورد و در اآ یرداند و حاجات شما را بر مگ یعذاب را از شما برم

َ.«ندک ید فراموش میقرار داده بود یکخدا شر یه براک
در جواب فرماود:  ]ایشان[  ؛ردکال ئوس یرستپاز حضرت صادق در بارة خدا  یشخص

ده  نجاات  یشات که ناه  کا  یاست در حالت  ستهکا شیشما در در یشتک  گهر  ،بنده خدا یا»

ن موقاع دل تاو   یا در ایآ :بعد امام فرمود ؛یبل :فتگ؟ یدانست یم یموجود بود و نه شناور

ت کا شادن و هال  غارق  تو را نجات دهد و از شارِّ  یرگید یرویه قدرت و نکد دوار بویام

ه بر نجات کباشد  ین قدرت خداوند متعال میهم :امام فرمود ؛یبل :فتگبخشد؟  یخالص

دادن و  نااه پسات قاادر اسات بار     ین یا دهناده  و خالص ینجه مُک ییتو در جا یو خالص

 .«نبود، توانا بود یادرسیدهنده و فر ناهپه ک ییتو در جا یادرسیفر

داند و  یم یافکرا  یوجود باره ن اسالم مجرد اقرار بین مبیه دکن جهت است یو از ا

 ردهکلف نکم یتعمق در صفات خداوند و یدر ذات اله ]= تفکرعمیق[ غوره مردم را ب

 ؛است  باشند نموده یتبصر و معرفت م یادتیه طالب زک یا ن را مخصوص دستهیاست و ا 

 ین معنیآنان بر ا ]=آفرینش[ تلَّبِ ه و جِید سرشته و غریفطرت توحه م خود برا مردیز

ه از ک یسانک رَدّ بر اهل ضالل و یبرا ین فلسفیو براه یو استدتتت علم ،باشد یم یافک

 یفطر یه اصل معرفت بارچرگا ؛است  وضع شده ،اند مه خارج شدهیفطرت سل یجا

اما  ؛ستا یافکجاده معرفت  کدر سلوشیاری[ ]= ه یهبُّاَانان تَیتر کچوکست و ا

 باشد و در شدت و ضعف و بطوء یدرجات مختلف و مراتب متعدد م یمعرفت خود دارا

عقول و افهام  و ،شف و شهود متفاوت استکثرت و کت و لَّو سرعت و قِ ]= آهستگی[

 یا برار یسکهر  .مختلف است ،ه دارندک یاندازه مراتب مختلفه ب ،آن کمردم در ادرا
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و  یمعرفت الهه ت و وصول بیهدا ؛ش استیپدر  ین مقصود راهیاه وصول ب

اند:  فتهگ یبعض هک  چنان ؛ق استیعدد نفو  خاله ب ،دیل توحیشدن از سلسب رابیس

َ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛(1)«قیاهلل بعدد انفا  الخال یالطرق ال» َِعند  َٰت  ج  ۡمَد ر  َِٱه  ]آل  ﴾ّلِلَّ
َ﴿ :دیفرما یم  ین و ،«دارند یآنان ن د خدا مراتب»یعنی:  [163:عمران َ ٱي ۡرف ِع ِينَ ٱَّلِلَّ ن واَََّْلَّ ء ام 

ۡمَوَ  ِينَ ٱِمنك  وت واَََّْلَّ
 
َٰتََٖۡلعِۡلمَ ٱأ ج   [.11:]المجادلة ﴾د ر 

 جل جاللاه  یذات بار ،ن موجوداتیارترکن و آشیه ظاهرترکانات معلوم شد ین بیاز ا

معلوماات   أو مبد یو معرفت آن اول معارف بشر ه شناختنکست یبا یار مچس ناپ ؛است 

ه امر کم ینیب یما م یول ؛م باشدین مفاهیتر عقول و اذهان آسان یردد و فهم آن براگ یانسان

 است. یرا سبب نیار اچس ناپ ؛س استکبر ع

شاود:   یمعلاوم ما   کیچوکست، با مثال ا و اظهر موجودات یم خداوند اجلیفتگه کنیا

ن یتر یجل ن ویظاهرتر .ا دوختن لبا  استیتاب کمشغول نوشتن  هکد ینیب یرا م یشخص

ل غضاب و  یا او از قب یاماا صافات بااطن    ؛ات و علم و قدرت اوسات یح ،مرد صفات آن

  در یا او را ن یصافات ظااهر   .سات یشهوت و خلق و مرض و صحت او بر ماا معلاوم ن  

د یا و ترد کاو شا  یر از صفات ظاهرگید یم و در بعضیده یص نمین تشخینخست ةمرحل

ردد و گ یدر مرحله اول ذهن متوجه آن نم ،ه اظهر تمام صفات استک یاما صفات ؛مینک یم

ات یا همان وجود ح .ابدی یر ما راه نمکآن صفات در فه راجع ب یدیو ترد کونه شگ چیه

و  ]= پوسات[  بشاره  [ل رنیاز قب ،رگین صفات مانند صفات دیاوست ا ییو علم و توانا

س په بالفاصله کبل ؛شود ینم کادرا یظاهر ]= پنجگانه[   خمسهحواه ب ،طول و عرض

 م.یبر یات او میبه اراده و علم و ح یپا دوختن او یت دست و نوشتن کدن حریاز د

اناه  گنجپه با حاوا   که را چم و آنیاندازیاهلل ب یوجهان و ما سِه ب یر نظرگن اینچهم

و  یرات آسامان کا وان و یا و ح اباان و نباات و جمااد   یوه و بکا و  کیا و خشا یخود از در

                                           
 رسد، به تعداد ]و زیادی[ بندگانش است. هایی که به خدا می راه (1)
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ن یا از ا ،میا م و تحت مطالعه درآرینکد مشاهده یارات و ماه و خورشیان ثوابت و سگستار

ن تطاورات  یا ن موجاودات و مصانوعات مختلاف و از ا   یا و از ا یت دائمکجنبش و حر

ه ذرات یلکه در نفو  خود و همنوع و همجنس خود و در کده یون و تحوتت عدگوناگ

است اقارار   ییات و علم و توانایح یه داراک ]= آفریدگار[ یوجود صانعه ب ،مینیب یعالم م

از  ،میا را در تحات مطالعاه و مشااهده درآور    ه جهانکش از آنیپه کبل ؛مینک یو اعتراف م

بادن و   یو از مشااهده اعضاا   ،ستا از آن یه ناشکات و اطوار کنفس خود و حره علم ب

صاانع تواناا و    یاک  ةرداختپه ساخته و کم یفه یردن و مغ  و قلب مگا و پسر و دست و 

ه کا  ،ن مشااهده یا ةجینفس اسبق علوم نته ون مشاهده و علم بچو  ،میباش یم یعالم و حَ

 ع معارف خواهد بود.یجم یاظهر و اسبق و اجال ،باشد کمدر یوجود صانع حه اقرار ب

ناد  کدتلات  او  ییات و تواناا یح دانش وه اب، بیسنده و خیه دست نوک یو در صورت

وان و نبات و جماد و اخاتالف اناواع و انفاس و    ین همه موجودات از بشر و حیونه اچگ

بار   یکایک ،وست و استخوان و اعصاب و خالصه همه ذراتپوشت و گب اعضاء و کیتر

ره یا عقاول را خ  ین معنا یا ةصادق نباشند و مشاهد یواهگناطق و  یت او شاهدیموجود

ست ا یا دهیدام دکرا یز ؛ندک یم [رت لنیح یها را در واد شهیار و اندکت افیمکساخته و 

ر یا مبهاوت و متح  یتنااه یردد و از مطالعة جمال و جالل تگره نیه از مشاهدة عظمت خک

 ؟نباشد



 

 

 

 دیصعوبت فهم توح

 :از دو سابب اسات   ید ناشیآ یش میپق یه در فهم حقاک یالکو اش ]= دشواری[ صعوبت

ه در خاود مطلاب   کا  یگدیچیپو دقت و  های سخن[ ]= نامفهومی واسطه غموضه ب یکی

اء شدت اشراق آفتاب و نور یشاز ا یه در بعضک یشدت وضوح و ظهور یرگیو د ،است

ه ک نیاء عاج  و ناتوان است و همیت اشیخود روزها از رؤ ةآن و ضعف باصرة نندک رهیخ

خاود را از   ییشناسازد و دامن نور و رو یان نهان میهره خود را از جهانچآفتاب جهانتاب 

 رود. یار خود مکد و شید و دنبال صیآ یرون میافته و بیشب مجال  ،شدک یعالم فرا م

ت اشراق و ظهور و یه در نهایف است و جمال حضرت الهی  ضعیار ما نکعقول و اف

  چنان ؛باشد یمراتب احاطه و شمول م یو در اقص ییو روشنا ]= نورانیت[ ت انارهیدر غا

وَ ﴿ :ستیرون نیاقتدار او ب ةطیاز ح یا ن ذرهیآسمان و زموت کدر مل هک ل َٱَه  وَّ
 
َٓأۡلِخرَ ٱوَ َۡۡل

َِٰهرَ ٱوَ  ََۖٱوَ َلظَّ لِيمَ َۡۡل اِطن  َع  ءن ۡ ََش  ِ
ل  َبِك  و  مات عالم و ین تقسیتر کچوکو  [3:دی]الحد ﴾و ه 

 ییمعرفت و شناسا ،ن سببیاز ا ؛اوست یروردة دست تواناپ ،عتین مظاهر طبیتر خب ر

 یو ظهور او موجب خفا یه روشنک ییو من ه خدا کاپ ؛ستیال و ابهام نکاز اش یاو خال

د یو نبا ،دهیردگون و ابصار یش علت احتجاب او از عا یتناهیاست و عظمت ت  شتهگاو 

 ناتیاضداد و مباه ب یگر همگیرا موجودات دیز ؛و تعجب نمود یفتگابراز ش ین معنیاز ا

َ:ندشو یخود شناخته م ]= متضادها[
 است دّنه نِ حق را نه مانند و یول  ضد استه ا بیظهور جملة اش

 ،ردیا گس او هماه را فرا یا احاطه تام داشته باشد و فیه وجود او عام و بر اشک یقتیحق

از  ،مختلفند یگا همیون اشچ و ؛ال نخواهد بودکاز صعوبت و اش یفهم و شناختن او خال

 کر هماه در دتلات عاام و مشاتر    گو ا ،شدبا یشناختن اضداد آن آسان م یکخواص هر 
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الساماء   ر آفتااب دائمااً در وساط   گا ا هکا   چناان  ؛از صاعوبت نباود   یفهم آنها خاال  ،بودند

مانع از عبور ناور آفتااب    یموجود چیان نبود و هین در میزم یبرا یتکد و حریدرخش یم

 ةهما  الت باود و کاز جملاه مشا   ،در عالم هست یه نورکنیدن و شناختن ایفهم ،شد ینم

 [قات اجساام را هماان رنا    یدانساتند و حق  یها را از خاود اجساام ما   [مردم الوان و رن

ر کا من ،درانْا  ید آن بر آناان ساخن ما   یاز نور و فوا یر شخص دانشمندگو ا ؛نداشتندپ یم

ه کا ون گوناا گ یهاا  [همه الاوان مختلاف و رنا    نیفت اگ یر آن شخص مگشدند و ا یم

 یلاون  و [ان برود رنا یر آن از مگشود و ا یده میر نامه نوکاست  ید در اثر موجودینیب یم

ن مطلب بار آناان ساخت و    یفهم ا ،ده نخواهد شدید یدیاه و سفینخواهد ماند و س یباق

خواساتند و او را   یبش برما یذکا ته ب ا خردان یاز نادانان و ب اغالب مردم   د ومآ یدشوار م

 ردند.ک یمسخره م

ار چا ناد و ماردم د  ک یهار شاب غاروب ما    ت است و آفتاب کن در حریون زمچ یول

ه کا دانناد   یما  ،دهناد  یص نما یها و الوان را از هم تشخ[شوند و رن یو ظلمت م یکیتار

ت و شامول و ظهاور   یا ونه عمومچگه کد ینیس ببپ ؛ت نور استکت اجسام تنها از بریرؤ

 ردد:گ یو صعوبت فهم نور م ]= دشواری[ سرتآفتاب موجب عُ یگشیهم یو تجل یدائم

 ستیچفتاب آکن یغافل از ا در آفتاب و         دوند یمه مین ه ار ذره سراسیندچ

 ف ویان ضعگدیآن از د یموجب اختفا ،س عام حقیف ن طور رحمت واسعه ویهم

از جهان منصرف  یا لحظه ،س شاملین فیر اگردد، و اگ یوتاه مکار کعقول نارسا و اف

ور  فنا غوطه یایوجودات در درم ،شد یمنقطع م یآن ةن رحمت واسعید و ایردگ یم

د یردگ یه معلوم میت ازلین مشیاه وجود اگآن ؛شدند یابان عدم مفقود میشتند و در بگ یم

ه َ﴿ ،«د قالبهای یند از هم فرو رک یر نازگا» ذ  خ 
ۡ
َت أ َن ۡومََٞۥَل  َل   یسانک ، و[255:]البقره ﴾ِسن ةَٞو 

را  یات الهیموجودات تجل عیدارند و در جم یبیر روشن نصکه از عقل توانا و فک

هستند و آثار  یه صنع الهکن جهت یه از اکبل ؛نندیب یج  او نم ینند و مؤثرک یمشاهده م

ند یبب یا شعری یتابک یسکر گه اک نانچ ؛باشند یار مگروردپت یهستند و آثار اراده و مش
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 ةخالص ده وکیچه کن جهت یه از اکبل ،ندک یاه نمگاغذ نکب و مداد کرا از جهت مر آن

ه ک ستا آن یقین موحد حقیچیهم ؛باشد یشاعر م ةحیا اثر طبع و قریسنده و یر نوکف

 ج  ذات حق نداند. یج  خدا نشناسد و در جهان فاعل یمؤثر

ن اسات  یمعا  ر معلاوم و یبصا  یعلما ر ویه ن د دانشمندان خبک ین اموریا یس تمامپ

ه کا رساد   یم ییتا بجا ؛ردمسبب ضعف افهام و نقص عقول مه ردد بگ یل و دشوار مکمش

ار عااج   ک  و آشا یسااختن آن باا عباارات صار     ان و روشان یا   از بیعلما و دانشمندان ن

ران گا یده فهمانادن با   ان ویا ه بکا اناد   مان بردهگرداخته و پخود ه شوند و اغلب آنان ب یم

 ه اذهان مردم از معرفت حق متعال قاصر است.کسبب آن ن بود علت ویا .ندارد یسود

وجاود صاانع   ه ه با کا ات و محسوسات و شواهد را کدرن همه مُیه اکر آنگیدسبب  و

و  ]= خردساالی[  باوتام صَا یا ناد و ا یب یج ما یتدره ب کیودکانسان از زمان  ،دتلت دارند

 دهیماال نرسا  کحاد  ه رده و با کعاقله انسان هنوز رشد ن یه قواکست ا یارگروز کیودک

 ،ن جهتیاز ا ؛ستا محسوساته ب رمگاست و طفل مستغرق در شهوات و مشغول و سر 

 برد. یان میت آن را از مینس به محسوسات اهماُ طولِ

ه خاالف  کا  یا موجاود یند کب مشاهده یغر یوانیح یهانگطور ناه ن انسان بیر همگا

 معرفاتِ ه عت و فطرت او بیزبان و طب ،ور شده غوطه یفتگش یایدر در ،ندیست ببا عادت

ن انساان  یه هما کا  یدر صورت ؛«سبحان اهلل»فت: گخواهد ار یاخت یباز خواهد شد و ب یاله

ر یوش و دمااغ خاود و ساا   گا شام و  چبادن و   یاعضاا  ،هار سااعت چست و یدر طول ب

تار   قیا تار و دق  بیا ه خلقت آنهاا عج ک یدر حال ،ندیب یرفته مگه با آنها انس کوانات را یح

آن را  یواهگدت و آورد و شها یند و نام خدا بر زبان نمک ین همه تعجب نمیو با ا ،است

ه از زماان  کا  یسبب طول اناس و اُلفتا  ه ر بگست مین نیو ا ؛ندک یحس نم یوجود باره ب

بلوغ و رشد  ه به سنکس از آنپ یور مادرزادکر فرض شود گاست. ا  با آنها داشته کیودک

هاا را   وهکا ان و گناد و ساتار  ین را ببیها و زم انش باز شود و آسمانگدیمرتبه د یک ،دیرس

و عظمت خلقت و شاهادت و   یتعال یر بارکذه ره خواهد شد و بیعقلش خ ،ندکه مشاهد
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ن ینا چو هم ؛دیا ردگاللساان خواهاد    م رطبیو عل کو مدر یصانع حَه همه آنها ب یواهگ

ن یا اه آنان را از توجه با  یگاجات زندیلِّو در شهوات و احتات و غُیفرو رفتن مردم در ماد

 :دارد یباز م یمعن

َْ َظَهددْرَت  ْفددِ  َعدد  َاَح  َلَقدد َْ  ٍَ ددددَلددَت 

 ِل  ددددددلِكددْ  َ َطنْددَو  ِددام َاْظَهددْرَت ُْم َتِجب
 

ْعدددِرف  الَقمَ   َِ  راددددددداِل َعددد  َاْكَمدددٍه ل 

رِف اْسددَتَ ا ْعددِرف  َ ددْ   ِددِللع  َِ  َوَكْيددَ  
 

ن مطلاب وارد  یا   ایا عرفاه ن  یدر دعاا  ین بان علا  یحسا  ،د الشهدایالم سکو در 

َك ِمَن الظُُّهوِر َملا َللْيَس َكْيَف ُيْسَتَد » :است شده :ُّ َعَلْيَك بََِم ُهَو يِف ُسُجوِدِه ُمْفَتِقٌر إَِلْيَك؟ َأَيُكوُن لَِغْْيِ

َتاَج إََِل َدلِيٍل َيُد:ُّ َعَلْيَك؟ َسَمَتلى َبُعلْدَت َح  تَّلى َلَك َحتَّى َيُكوَن ُهَو املُْْظِهَر َلَك؟؟ َمَتى ِغْبَت َحتَّى َُتْ

ْت َصْفَقُة َعْبٍد َتُكوَن اآلَثاُر هِ  َي الَّتِي ُتوِصُل إَِلْيَك؟ َعِمَيْت َعْ،ٌ ال َتَراَك َس ال َتَزاُ: َعَلْيَها َرِقيبًا َسَخَِّسَ

َعْل َلُه ِمْن ُحبيَك َنِصليباً  تاو  ه با  ،توسات  محتااجِ  ،ه در وجاود ک ی یچونه با چگ» :یعنی «ََلْ ََتْ

تاو را ظااهر و   ه کا از تو باتترناد تاا آن   یارکران در ظهور و آشگیا دیآ ؟نندک یاستدتل م

ور اسات  کا ند یه تو را نبک یشمچتو برسند؟ ه تا از آثار ب ینهان شدپ کینند؟ تو کار کآش

 .«ان و خسارت استیدر ز ،ندارد یبیتو نص یه از دوستک یا و بنده

 
*** 

 



 

 

 

 د قرآنیتوح

ه ند با یه اقرار نماکنیست از اا دانند و آن عبارت ینم «تید ربوبیتوح»د ج  یمردم از توح

 ؛  معترفناد یا رساتان ن پن و بات کید را مشرین توحیا است و اینندة همه اشیه خدا آفرکنیا

 :دیفرما یمد یه در قرآن مجک نانچ

ل ئِن﴿ ََو  ل ق  ۡنَخ  مَمَّ َۡل ه 
 
أ َٰتَِٱس  َٰو  م  َٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
ََۡۡل ول نَّ َ ٱّل  ق  ر از آنان گا»یعنی:  [25:]لقمان ﴾ّلِلَّ

  ین و ،«خداست :فتگنه خواهند یهر آ ،دیافرین را بیها و زم ه آسمانکست آنکی یرسپب

ا﴿ :دیفرما یم م  ََِو  مَب ۡكَث  ه 
 
َأ َِٱي ۡؤِمن  ونَ َّلِلَّ ّۡشِك  مَمُّ َو ه  ه شتر آنان بیب»یعنی:  [106:وسفی] ﴾إَِلَّ

َ.«هستند که مشرکر آنگم ،اند اوردهیمان نیخدا ا
باشاد   یما  «تید الوهیتوح» ،آن امر فرموده ان خود را بگه خداوند بندک یدیو اما توح

رساتند  پرا ب یتنها خدا هکن است یاو آن عبارت از  ؛  هستیت نید ربوبیه متضمن توحک

ج  او نترسند  یسکو از  ،خدا باشد ین تنها برایه دکنیتا ا ،او قرار ندهند یبرا یکیشر و

ان و گبناد  یو دوست ،اشدبنده ب ی ها برایچن یتر را ج  او نخوانند و خدا محبوب یسکو 

و  ،ناد یل بر خدا نماکنند و توکخدا  یخدا باشد، عبادت تنها برا یرضا یآنان برا یدشمن

رساتش خادا   پ یسات یبا ،باشاد  یمعبود مه نسبت ب کیچوکان حب و یون عبادت جمع مچ

از او  یان روگد بناد یا با ،داشاته باشاد   بار  هاا را در  تاذلل  یهاا و منتهاا   بن حُا یتر املک

 ع نشناسند.یو شف یرا ج  او ول یسکاو قرار ندهند و  یبرا یکنند و شررداگبرن

سات و ماا   ا قرآن یوح است و قطبِ  ر شدهکشتر مواضع از قرآن ذید در بین توحیو ا

تااب  کآن ه ن را بیقارئ ؛میا وش د نمودهگرا  کم و مراتب شریا ن باب نوشتهیدر ا یا رساله

 م.ینک یر مکطور اشاره ذه نجا بیم و در ایخواه یم م و از خداوند متعال اجرینک یحواله م

د در اراده یا فتار و توحگد در دانش و یت و عبادت متضمن توحید در الوهین توحیو ا
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 باشد. یردار مکو 

 :دیفرما یماست خداوند  دهیردگان یه اخالص بکفتار در سوره مبارگد در دانش و یتوح

ََق ۡلَ﴿ و  َ ٱه  ََّلِلَّ د  ح 
 
َ ٱ١َأ َٱَّلِلَّ دَ لصَّ ٢َََم  ۡ َي وَّل  ل ۡم َو  َي ِِلۡ َ ٣َل ۡم َّلَّ ن َي ك  ل ۡم ََُۢۥو  د  ح 

 
َأ ًوا ف   ﴾ك 

ه قصد و توجه کاست من ه  یخداوند ؛است  انهگی یو او خداگب»یعنی:  [4تا  1:]اإلخالص

َ.«ستیبا او همتا ن یسکو  ،است  ده نشدهیده و زائین ائ ؛وستا یسوه همه ب
اََق ۡلَ﴿ ر شده است:که ذکن سوره مباریا ردار درکاراده و  د در عبادت ویتوح ه  يُّ

 
أ َٰٓ ي 

ونَ ٱ َٰفِر  ١ََََۡلك  ون  اَت ۡعب د  َم  ۡعب د 
 
نتَ ٢ََل  َأ

 
َل  َأ َو  ۡعب د 

 
أ  َ ا َم  ون  َٰبِد  ب دتُّۡم٣ََۡمَع  اَع  بِٞدَمَّ ٗع  ن اَا

 
َل  َأ و 

َل  ٤ََ ََو  ۡعب د 
 
َأ ا  َم  ون  َٰبِد  َع  نت ۡم

 
َِدين٥ََِأ ِِل  َو  ۡم َدِين ك  ۡم و گب»یعنی:  [6تا  1:افرونک]ال ﴾ل ك 

رستم پ یه مکه را چو شما هم آن ؛رستمپ ید نمیرستپ یه مکه را چآن ،افرانک یا :غمبریپ

رستم پ یه مکه را چو شما هم آن ؛دمیرستپد نیدیرستپه که را چو من آن ؛دیرستپ ینم

َ.«من است ین من برایشما و د ین شما براید ؛دیدیرستپن
باا اثباات    ین معنا یا و ا ،باشد یخدا م یمال براکت صفات شامل اثبا ،نید نخستیتوح

؛ باشاد  ین ما یالعاالم  رب ین برایمتضمن اخالص د یو دوم ،شود یتمام م «ینسْحُ  اسماء»

ا َ﴿: دیفرما یمه خداوند ک نانچ واََْو م  َِّل ۡعب د  اَْإَِلَّ و  ِمر 
 
َ ٱأ ََّلِلَّ َّل   ۡلِِصي  ِينَ ٱُّم  : یعنی [5 :هنی]الب ﴾َّل 

 .«ردانندگن را بهر او خالص ینند و دکرستش پرا  یه خداکر از بهر آنگد ممأمور نش»

ل یتعط .کاز شر یدور یل است و دومیجستن از تعط یبرائت و دور ،نید نخستیتوح

 ةامثلا  یدارا کرد و اماا شار  کا عالم با قوم خود استدتل  یم دربارة خدایه ابراهکنیر اینظ

باشند  یا میع انبین دشمن جمکیو مشر ،ار استیان ملل بسیاست و وجود آن در م یفراوان

هار   کمعطِّله و مشر صمرتبت  یم و ختمیاء حضرت ابراهیاتنب خیان دشمنان شیو در م

ل در ذات یا ه تعطکا هساتند   یساان کو آنان  ،م بودندک یلیمعطِّلة محس خ یول ؛دو بودند

هستند و  یادیعدة ز ،دانند یم یمال الهکل را در صفات یه تعطک یسانکاما  .لندئخدا را قا

 باشد. یل در ذات میمستل م تعط ،ل در صفاتیتعط

ماال  که ب ،تر باشد یکوار ن دگو اصحاب آن ب ر یرسول خدا و ائمه هده س بکو هر 
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از  ،س از آنان دورتر باشاد کو هر  ،تر خواهد بود یکمان و عقل و معرفت ن دید و ایتوح

 ور دورتر است.کصفات مذ

تاب قاوم   کمختلف است و در  کت مسالیت و فاعلید در الهیتوح و مردم را در اثبات

 قارآن  ةان ادلِّا یا رسااله بار ب   یون مبناچو  ،است  ر شدهکن مشروحاً ذیلمکاز فالسفه و مت

تاب  کهن را حوالاه ب یم و قاارئ ینک یعراض من اِیلمکفالسفه و مت ةنجا از ادلِّیما در ا ،ستا

ر کا را ذ ت خالق جهانید در فاعلیل قرآن بر توحیو صرفاً دل ،میینما ین باب مینه در ادوَّمُ

 م.ینک یم

 
*** 

 تید فاعلیل قرآن بر توحیدل
وَ ﴿ د عبارت از شناختن و معرفتین توحیقرآن در اثبات ا کمسل َه  َإَِلَّ َٰه  َإِل   ﴾َلَّ 
ت از یالوه یو نف ،د استیجاب آن زایه بر اکاست  ییلمه نفکن یاست، و در ا [163:ه]البقر

 :است  د اثبات شدهیتاب مجکه از یاهلل در سه آ یوَما سِ

ََل وَۡ﴿ -1 َإَِلَّ ة  َء الِه  ا  َفِيِهم  ن  َ ٱَك  ََّلِلَّ َٰن  ۡبح  َف س  ۡۚ ت ا د  س  َِٱل ف  ََّلِلَّ ِ ۡرِشَٱر ب  ونَ َۡلع  َي ِصف  ا مَّ  ﴾ع 
ر امور یه تدبک ،بحق یر از خدایبود غ یانین خدایر در آسمان و زمگا»: یعنی [22:اءی]األنب

ان در یر خداگه اچ ؛یستکارها در هم شکو نظام ] ین تباه شدینه آسمان و زمیهر آ ،نندک

 یارکر در گو ا ،رددگ ]= روان[ یمقدور طار یکن قدرت بر یندچ ،موافق باشند یمراد

 [سپ ؛دیاست و ج  اهلل نشا یکیس مدبر عالم پ ؛ار ناساخته بماندکآن  ،ندیمخالفت نما

َ.«ندک یه وصف مچز آنا ،ه رب عرش استک ییاست خدا  من ه
س باالطبع  کا را هماه  یا ز ؛ار اسات کد واض  و آشیتوح یه بر معنکه مبارین آیدتلت ا

آن عمال   ،عمل انجاام دهناد   یکاقتدار خود بخواهند  ةادشاه در حوزپر دو گه اکداند  یم

را یا ز ؛رناد یگعهده ه را ب یشورکر یادشاه نخواهد توانست تدبپفاسد خواهد شد و آن دو 
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د یا ا بایا س پا  ؛زناد  یفعل واحد سر نم ،ه از نوع واحد باشندکه از فاعل کفاعل  از دو تن

ناار  کار بار  کا از آن دو از  یکای ه کا ا آنیبماند و  ]= بیهوده[ لهمَع و مُیشور ضاکامور آن 

 ؛ت منافات داردین هر دو صورت با مقام الوهیو ا ،باشد

ا﴿ -2 َ ٱََّتَّ ذَ ٱَم  عَ َّلِلَّ َم  ن  ََك  ا َو م  ٖ َّل  ََۥهَ ِمنَو  ل ع ًل  َو  ل ق  َخ  ا َِۢبِم  َٰه َإِل  ُّ َك  ه ب  ََّلَّ  َإِٗذا َٰهن  َإِل  ِمۡن
َ َٰن  ۡبح  َس  َب ۡعٖض  َٰ ۡمَلَع   ه  َِٱب ۡعض  ونَ َّلِلَّ اَي ِصف  مَّ رفت گخداوند فرزند ن»: یعنی [91:]المؤمنون ﴾ع 

و  ییباشد در خدا یکر او را شرگه اچ] ؛ستین یکت شریدر الوه ییخدا چیا او هیو 

 یید هر خدایام باگآن هن [داشته باشد ید مخلوقیاو با یکس شرپننده بود یآفر دیخدا با

د یبا یایو مخلوق هر خد [و مستقل در مخلوق خود باشد]مخلوق خود را با خود ببرد 

سم ن قِیان مخلوقات ایه مکم ینیب یه میکاما وقت] ؛ر باشدگید یممتاز از مخلوق خدا

است  یکیجهان  یه خداکشود  یس ثابت مپت اس یست و عالم موجود واحدین ییجدا

آن از  کو مل یردکو مخلوق خود را جدا  یبود یرگید یر با او خداگه اکر آنگیو د

از حال  هک  چنان ید آمدیدپ [ان ن اع و جنیان خداینه میهر آ یممتاز شد یرگید کمل

و  یتندغلبه خواس یاز آلهه بر برخ یو برخ یجستند یا معلوم است و برتریدن کملو

 یکس او را شرپ ،ست و عالم موجود واحد استین طور نیه مشاهده شد اک یامگهن

َ؛«نندک یه وصف مچاز آن یتعال یخدا کاپ ؛[دنبوَ
هَ َق ل﴿ -3 ع  َم  ن  َََۥ لَّۡوََك  َإِٗذاَّلَّ ول ون  ق  اَي  م  ةَٞك  َْء الِه  ۡوا َذِيََۡبت غ  َٰ ۡرِشَٱإَِل  بِيًٗلََۡلع  َٰن هَ ٤٢ََس  ۡبح  َۥس 
ََٰ َّٰل  ت ع  برِٗياَو  اَك  ل و ٗ َع  ول ون  ق  اَي  مَّ  یعنی ،باشد یاول م ةیه مثل آین آیو ا [43تا  42:]اإلسراء ﴾ع 

َفعل داشته باشند. یکه کبرهان بر امتناع دو خداست 
ر یخلق آن غ جاد عالم ویقادر بر ا]ان ین و آسمان خدایر در زمگه: ایآ ]و مفهومِ[ یمعن

نه یهر آ ،[بحق باشد یعالم همان نسبت خداه ان بیباشند و نسبت آن خدا [بحق یاز خدا

 ،د دو موجود متماثل به محل واحدیآ یس تزم مپ ؛ست با خدا بر عرش باشندا واجب

 یک ،محل یکه ب ،ه دو موجود متماثلکن خود ممتنع است یو ا ،نسبت داشته باشند یک

 ؛واهد بودمنسوب متحد خ ،نسبت متحد شد یه وقتکنیجهت اه ب ؛نسبت داشته باشند
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دو موجود در محل واحد  هک  چنانهم ؛شود در نسبت به محل واحد یجمع نم یعنی

ه م بئعرش قا یعنی ؛س استکعه عرش به امر در نسبت خدا ب یول ،ندک یحلول نم

َ﴿: دیفرما یمخداوند  هک  چنان ؛عرش باشده م بئه خدا قاکنینه ا ،خداست ۡرِسيُّه  َك  و ِسع 
َٰتَِٱ َٰو  م  َٱوَ َلسَّ

 
َۖۡۡل ََۡرض  َي  َل  هَ َ َ و  اَۥود  م  ه  ه ه ممتنع شد عالم قائم بک یو زمان [255 :ه]البقر ﴾ِحۡفظ 

 است. یکیعالم  أم مبدیریگ یجه مینت ،دو موجود باشد

اند و  ردهکه دوم استنباب ین از آیلمکه متک یلیبر امتناع دو خدا و دل ین بود ادله قرآنیا

 یعا یل طبیا ه دلکنیاما ا ؛یاست و نه شرع یعیل طبیه دلن ؛اند ذاردهگ «عمانُل تَیدل»را  نام آن

ه کا  سات ا جهتش آن ،ستین یو اما از ادله شرع ،باشد یه از مقولة برهان نمکرا یز ،ستین

نناد  ک یر ما کا ه ذکا  یلا یو دل ؛ردندگه قانع کآنه ه رسد بچتا  ،ستندیفهم آن قادر نه عامه ب

 ،ردناد کون اختالف چو  ،نندکف ه اختالک  است یجا ،اه دو خدا باشدگه هرکن است ینچ

ا مقصود هر دو حاصال  یست: ین نکمم  یهارمچاز سه صورت را داشته باشد و  یکید یبا

در  .از آن دو حاصال شاود   یکیا مقصود یوندد، و یپحصول نه دام بک چیا مراد هیو  ،رددگ

در  ؛سات ا و آن از محااتت  ،ردد و هام معادوم  گد عالم هم موجود یبا ،نیصورت نخست

  از جملاه  یا ن نیا و ا ،ردد و ناه معادوم  گا ه عالم نه موجاود  کد یآ یتزم م یورت دومص

را از  یرگا یه مقصودش حاصال شاده خداسات و د   کدر صورت سوم آن ؛ستا ممتنعات

 تواند خدا باشد. یرا آن عاج  است و عاج  نمیز ؛ستین یبینص ییخدا

اتفااق و   ،  اسات یجا اختالف آنها هک  چنانه همکن برهان آنیا یوجه ضعف و نادرست

 نند.کر ک  ذین صورت را نیطالن ابُ یستیو با ،باشد ی  می  جایموافقتشان ن

ه اعماال باا   یلکن دو خدا در یر اگم اییوگ یه مکاست   ن راهیو فساد صورت توافق از ا

باا هام    یء واحدیساختن ش ه سرِکر گمانند دو نفر صنعت ،داشته باشند یاریهم تعاون و 

را تعااون  یت را دارا نباشند زیالوه ةاز آنان مرتب یکچیه هکد یآ یتزم م ،نندک یمساعدت م

 ،باشد ینم یق مقام ربوبیت یازمندیاج و نیاست و احت یازمندیاج و نیاز احت یناش یاریو 

دن یا ه قاادر بار آفر  کا شاود   یمعلاوم ما   ،ده باشاند یا از عالم را آفر یدام قسمتکر هر گو ا
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 ین معنا یا و ا ،اند ردهکتفا کا یدن قسمتیآفره ب یکهر  یول ؛شندبا ی  میر نگید یها قسمت

س پ ؛باشد یجهان نم یردد و نقص س اوار خداگ یاز آنان موجب نقص م یکدر حق هر 

ون عاالم واحاد   چا و  ،ر بسازندگید یو جهان ]= جداگانه[ هحدیعل یدام عالمکهر  یستیبا

 باشد. ی  واحد میعالم ن یه خداکشود  یمعلوم م ،است

است  ییر از معنایغ ،میردکفه استنباب یه شریآ یه از معنچه آنکان معلوم شد ین بیاز ا

َب ۡعٖضَ﴿ یتعال یاند و از قول بار فتهگن یلمکه متک َٰ َلَع   ۡم ه  َب ۡعض  ل ع ًل  نه  [91:]المؤمنون ﴾و 

 ؛رددگ یه بطالن صورت موافقت هم معلوم مکبل ،شود یتنها فساد جهت مخالفت معلوم م

ه ه بکند ک یرا م یلیان دلیه بکه مباریه آک یدر صورت ،است  ه منفصلهیبرهان آنان شرطرا یز

 باشد. یه متصله میصورت شرط

د موجود و یا بایعالم  هکن است یان است عبارت از یلمکل متیه مرجع دلک یمحاتت و

ن یا و ا ،ه خداوند عاج  و مغلوب باشاد کا آنیو  ،ا نه موجود و نه معلومیو  ،معدوم باشد

 ست.ین یوقته د بیومق یه امتناع آن دائمکاست  یهمه محاتت

باشد و آن عبارت از فساد عاالم در   یموقت م ،تاب خداستکل یدل یه مبناک یاما محال

 ن وجود است.یح

*** 



 

 

 

 ل قرآن بر اثبات نبوتیدل

 بر دو اصل است: یاستدتل قرآن بر نبوت مبتن

دا شدند موسوم باه  یپاز بشر  یه صنفکست ا اتمه از متواترات و مسلِّکنیا :اصل اول

ع یمردم شرا یو برا ،یم بشرتعلِّه بودند نه ب یاله یوح کمکه ن صنف بیا و رسل و ایانب

 یسا که کا نیمثال ا  ؛ستا اتیهیار بدکان ،ن سنخ از مردمیار اکردند و انکرا وضع  انیو اد

را هماه  یا ز؛ امدناد یر بشر ند یاسین سین و اطبا و قائدید فالسفه و مخترعیوگتواند ب ینم

ه منساوب  یا ه قابل اعتنا نبوده و ج و دهرک یمکان و فالسفه و قاطبه مردم )ج  عده گب ر

ه از جاناب خادا بار    کا بودند  یذشته اشخاصگار گه در روزکنیشوند( اتفاق دارند بر ا یم

جانب علام و داناش و   ه مردم را ب ،ین وحیهم ،سعادت یشد و از رو ینازل م یآنان وح

دعاوت   ،سات ا ن آناان یماوطن  ین و خوشابخت یه موجاب ساعادت نشاأت   ک ،ویکن یارهاک

ر واض  است پو  ،فرمودند یزشت منع م یارهاکرا از اعتقادات فاسده و  و آنان ،ردندک یم

ن اصل یل بر ایو دل ،رام استکظام و رسل عِ یایانبه منحصر ب ،نخ اعمال و اقوالن سِیه اک

 تاب خدا:کاز 

َن وٖحَوَ ﴿ هکمبار اتیآ -1 َٰ إَِل   َ ۡين ا وۡح 
 
أ  َ ا م  َك  ۡك  إِّل   َ ۡين ا وۡح 

 
أ  َ ا َٱإِنَّ ِ ََِنَ ََۧۡلَّبِي  َب ۡعِده َِمنُۢ ََۚۦۡ َٰٓ إَِل   َ ۡين ا وۡح 

 
أ و 

َوَ  وب  ي ۡعق  َو  َٰق  َِإَوۡسح  َِٰعيل  َِإَوۡسم  َٰهِيم  ۡسب اطَِٱإِبۡر 
 
ََۚۡۡۡل َٰن  ل ۡيم  َو س  ون  َٰر  ه  َو  ي ون س  َو  يُّوب 

 
أ َو  َٰ و ِعيس 

اوَ َاو ء ات ۡينَ  ََدَ ۥد  ب وٗرا ًٗل١٦٣ََز  ر س  ََۚۡو  ل ۡيك  َع  ۡم ۡصه  َن ۡقص  ًٗلَلَّۡم ر س  َو  ۡبل  َِمنَق  ل ۡيك  ۡمَع  َٰه  ۡصن  َق ص  ق ۡد
َ َّم  َّك  َ ٱو  َت ۡكلِيٗماََّلِلَّ َٰ وَس  ًٗل١٦٤ََم  ََرُّس  َلِلنَّاِسَلَع   ون  َي ك  َِِل ًلَّ نِذرِين  َو م  ِين  ِ ب ّش  َِٱمُّ ُۢةََّلِلَّ جَّ ح 
َ ِل َٱب ۡعد  ََلرُّس  ن  َك  َ ٱو  ِكيٗماَّلِلَّ َح  زِيًزا  یم بسویفرستاد یما وح»: یعنی [165تا  163:]النساء ﴾ع 

ون هود و صال  و چغمبران بعد از او، یپنوح و  یسوه م بیردک یه وحک یطور تو همان

وب یو ا یسیعقوب و عیق و ال و اسحیعام و اسمیابراه یسوه م بیردک یب، و وحیشع
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ه ک یغمبرانیپم یر فرستادگید زبور را، و دوم به داویو داد ،مانیرون و سلاونس و هیو 

ت و یاکه حک یغمبرانیپو  ،نیش از ایپم بر تو یرا خواند شانیم و قصه ایتو نام برد یبرا

م یو فرستاد ،یفتنگسخن  یفت خدا با موسگو سخن  ؛میردکتو ن یرا برا ر آنانکذ

س از فرستادن پتا مردمان را  ،افرانکان گنندک میمان و بیان اهل اگدهند دهژغمبران را میپ

مان دعوت یاه ه بکنبود  یغمبریپه ما را کند یوگن یعنی ؛نباشد یرسوتن بر خداوند حجت

و  ،ه از فرستادن رسل خواست غالب استچو خداوند در آن ،باز دارد کند و از شرک

َ؛«ار استکم کرد محکر در امر نبوت یه تدبکه چآن
ََق ۡلَ﴿ -2 نت  اَك  َم  ِن  لَِٱبِۡدٗٗعَم  ََلرُّس  َٰٓ اَي وِح  َم  َإَِلَّ تَّبِع 

 
إِۡنَأ ۡمََۖ َبِك  َل  َِِبَو  ۡفع ل  اَي  ۡدرِيَم 

 
أ  َ ا و م 

بِيَٞ َن ِذيٞرَمُّ إَِلَّ َا ن ا
 
أ  َ ا َو م  َّ من نو درآمده از  نکیمشره و بگب، غمبریپ یا»: یعنی [9:]األحقاف ﴾إَِل 

ش از یپه چمبعو  شده باشم  یغمبریپ ه بهکستم ین یسکمن اول  یعنی] ،ستمیغمبران نیپ

ه چشما ه من و به دانم ب یو نم [د؟یشو یر نبوت من مکرا منچس پبودند  یغمبرانیپمن 

ستم یمن ن من وه شود ب یرده مک یه وحک ی یچ ر آنگنم مک ینم یرویپ ؛ردکخواهند 

َ؛«ارکننده آشک میر بگم
ده یا نام «غمبار یپو  ینبا » ،عت نماود یوضع شر یاله یوحه س بکه هر کنیا :اصل ووم

 هکا   چناندانند هم یس مکرا همه یز ؛باشد ید و شبهه نمی  قابل تردین اصل نیو ا ،شود یم

 ،شاود  یده ما یا نام «بیطب»ن امر باشد یا یه متصدکهاست و آن یشفا دادن از ناخوش ،طب

 «و رساول  ینبا » ،ار باشاد کا ن یفل اکه متکاست و آن یاله یوحه ع بی  وضع شراینبوت ن

 تاب خدا:کن اصل از یو شاهد بر ا ،شود یخوانده م

ا﴿ -1 ه  يُّ
 
أ َٰٓ َٱَي  مََۡۡلَّاس  ب ِك  ِنَرَّ َم  َٰٞن مَب ۡره  ا ء ك  َج  از  ،مردم یا» :یعنی [174:]النساء ﴾ق ۡد

 ؛«آمد یشما برهان یطرف خداوند برا

ا﴿ -2 ه  يُّ
 
أ َٰٓ َٱَي  ََۡلَّاس  م  ا ء ك  َج  ول َٱق ۡد ََِلرَّس  مََۡۡۡل ق َِٱب ب ِك  َرَّ ََِمن َِإَونََ  َف  ۡمۚۡ َلَّك  ا رۡيٗ َخ  ْ اِمن وا

اَِِفَ َِم  َّلِِلَّ واَْف إِنَّ ر  َٰتَِٱت ۡكف  َٰو  م  ۡرِضَ ٱوَ َلسَّ
 
ََۡۡل ن  َك  َ ٱو  ِكيٗماَّلِلَّ لِيًماَح   یا: »یعنی [170:]النساء ﴾ع 
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 ؛شما ید بهتر است برایروگس بپ ؛ارتانگروردپاز طرف  یآمد شما را رسول بحق ،مردم

و  ،ن استیها و زم ه در آسمانچخداوند آن یه براک یدرسته بس پ ،دیفر ورزکر گو ا

َ؛«م استکیم و حیخداوند عل
َِٰكنَِ﴿ -3 َ ٱَلَّ َ َّلِلَّ ّل  نز 

 
ََۖأ ۡك  َإِّل  ل  نز 

 
َأ ا  َبِم  د  َبِعِۡلِمهََِۥي ۡشه  ةَ ٱوَ َۖۦَ َٰٓئِك  ل  ََِلۡم  َب َٰ ِف 

ك  َو  ۡۚ ون  د  َِٱي ۡشه  َّلِلَّ
ِهيًدا ند ک ین نبوت تو را مییتب دهد و یم یاهوگ یتعال ین خداکل» :یعنی [166:]النساء ﴾ش 

ه ست معج ة روشن فروفرستاد قرآن را با ه آن قرآنک ،توه است ب  ه فرو فرستادهچآنه ب

َ؛«دهند ینبوت تو شهادت مه   بیان نگعلم خاص خودش و فرشت
َِٰكنَِ﴿ -4 ونَ ٱَلَّ َِٰسخ  ۡمَوَ َۡلعِۡلمَِٱِِفََلرَّ ۡؤِمن ونَ ٱِمۡنه  َ َلۡم  ا َبِم  َِمنَي ۡؤِمن ون  نزِل 

 
أ  َ ا َو م  ۡك  َإِّل  نزِل 

 
أ

ۡبلِك َ آورند  یمان مین ایل و مؤمنیاسرائ ین راسخون در علم از بنکل: »یعنی [162:]النساء ﴾ق 

 «.فرستاده شد یتب آسمانکش از تو از یپه چآنه ب

ست و ما یچغمبران و رسل( یپن )وجود ی ان شناختن اصل نخستیم :فته شودگر گا

ات یه مطالب و آکم یجا بفهمک  ما از یم و نیبشناس یا لهیه وسچه و ب جاکغمبران را از یپ

اول دانسته  ،ا و رسلی ان معرفت انبیم: مییوگ یاسخ مپدر  باشد؟ یم یاله یوح یقرآن

واقع  ؛ردندکه را انذار چم آنیدینده و دیامور آه ب ردند بالنسبهکه ک یمیه انذار و بشود ب یم

ه که یشود از مسائل عقل یا صادر میه از انبک یلماتکو  خنان[]= س مقاتته ر بگیو د ؛شد

آن افعال ه وقت موفق ب چیه بشر هکده یسندپن بافعال ینچو هم ،عقول بشر بدان راه ندارد

لمات کله و یجل ةن سلسلیاقوال و افعال ا یه تمامکست یو قادر بر حفر اعتدال در خود ن

  عو  از جانب حق و خارق عادت و معج همب هکن است یااشف از کن قوم یو مقاتت ا

 است.

ه یا ونکالت که وحل مشا یقیان معارف حقیعت و بیسم خارق عادت در وضع شرن قِیا

شاوند و او را   یآشانا ما   یالها  یوحا ه ا و رسل با یست و انبیه دستر  عقال و فالسفه نک

ل یا از قب یتر است تاا خاارق عاادت حسا     دتلتش بر نبوت واض  ،نامند یه میعقل ةمعج 

بار نباوت    ین خارق حس دتلت ضارور یه اک ،ا انفالق بحر و امثال آنیشدن عصا  اژدها
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س معجا ه  پا  ؛شود یخارق علمه ه منضم بکدتلت بر نبوت دارد  یامگن امور هنیا .ندارد

و  ،اسات   هیا د معج ات عقلیه مؤیو معج ات حسّ ،اوتً و بالذات علم و عمل است ،رسل

 یه شااهد بار معجا  عقلا    یاما معج ات حسّا  ،است یقطع دتلتش بر نبوت یمعج ه علم

 باشد. یم

و  ،اناد  موجاود باوده   ،شاوند  یده ما یا ا نامیه انبک ،ن صنف از مردمیه اکس معلوم شد پ

 ؛دیماا رسا  ه تاواتر با  ه ه بکنیردند تا اکدا یپوجود آنان علم ه ونه بچگه مردم کمعلوم شد 

 راه تواتر بر ما معلوم شد.ن از یوجود فالسفه و دانشمندان و فاتح هک  چنان

 خرالزمانآغمبر یپ داللت قرآن بر نبوت
ه راه قارآن دتلات بار نباوت دارد و وجاه اعجااز آن       چا ه مناسبت و از چه ب :یویگر بگا

م: قارآن از  یویگا  یاساخ ما  پم؟ در ینکغمبر استدتل یپنبوت ه م از آن راه بیست تا بتوانیچ

تااب خادا   که کا را  نجا دو وجه از آنیدر او ما  ،طرق متعدده معج  و خارق عادت است

 :مینک یر مکاست ذ اشاره نموده

 یقیطر یعنی ؛است  ه درست نشدهیر و روکتفه را نظم آن بیز ،ث نظم قرآنیاز ح: اول

ه کا ران گیا دیخواه خود اعراب  ،شوند یالم خود بدان متوسل مکه فصحا و بلغا در نظم ک

و اعجاز قارآن از جهات فصااحت و     ،رندیگ ید مایم و صناعت زبان عرب را تعلِّ یاز رو

م مقاتله باا حاروب را مقادّ    ،تیجاهل یحاصَه فُکم بود مسلِّ یا اندازهه بالغت و اسلوب ب

هاا   تااب کو در اعجاز قارآن از جهات فصااحت و بالغات      ؛داشتند بر معارضه با حروف

ن یا م و ایسات ینرش کا ذه ه ما محتاج با کاند  ردهک یاناتیان ادب بگاست و ب ر  ن شدهیتدو

 م؛ینک ین باب حواله میفه در امصنِّ تبکه ن را بیرا ندارد و ما قارئ ر آنکش ذینجاگرساله 

حال   آن راه نادارد و ه ه بشار با  کا  یقیان حقایام و بکاح ع ویث وضع شرایاز ح: ووم

حل او موفق شوند و ه م و تعلم نتوانند بیه فالسفه و دانشمندان از راه تعلکون کالت کمش

ن یا جهان ا یو عمده در معج ه قرآن ن د عقال ،ستین نکمم یب آن ج  از راه وحتساکا
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 است.  وجه

آن فقاط   یو عرفان یو مطالب علم یام قرآنکع و احیم شرایجا بفهمکما از  :ییوگر بگا

ن سبب مستحق اسام  یدانست و بد یر و تعلم بشرکجة فیشود نت یاست و نم یاز راه وح

ر بعاد  گست مین نکع ممیه وضع شراکنیم: اییوگ یدر جواب م است؟  الم اهلل بر آن شدهک

 ،یانسان ]= عوامل خوشبختی و بدبختی[ اتیمسعدات و مشقه ب یاز معرفت خدا و آشنائ

ه کا نیاه شناختن نفس و با ه ر بگم ،شود یحاصل نم یات انسانیمسعدات و مشقه و علم ب

و  ،ا نهیهست  ]= بدبختی[ یقائاو سعادت و شَ یا در آخرت برایست و آیچس جوهر نفْ

حسنات سبب ساعادت   یه مقدارچ  یست و نیچن سعادت و شقاوت یر هست مقدار اگا

ه مقادار و  کا سات  ا نیا اه ر آن در صحت م اج محتاج بیغذا و دوا و تأث هک چناناست و 

ئات هام  ین طور حسانات و سا  یهم ؛دقت معلوم شوده ب ،ت استعمالیفکیزمان صرف آن 

حاد  ه ع با یام و شارا کا نها در احیا یو تمام ،باشد یمواقع آن مه رفت بعلم و معه محتاج ب

از شناختن جاوهر نفاس و مساعد و     ،ن اموریاه م است علم باست و مسلِّ  ان شدهیمال بک

 حاصل شود. یسک یممتنع است برا ،یم ربانیو تعل یآسمان یوحه ج  ب ،آن یمشق

ان درجات و یت نفس و بیربه عقل و تین امور از ترقیم همه ایه دانستکس از آنپ

ده ینجانگو معاد در قرآن  أالت مبدکمال و حل مشکه ق وصول بیات آن آخرت و طرکدر

 رم نازل شدهکبر رسول ا یه قرآن از راه وحکم ینک یم مکضر  قاطع حه ب ،است  شده

ع تَِٱلَّئِِنََق ل﴿ :دیفرما یم یتعال یه خداکن جهت است یو از ا ؛است  َٱَۡجت م  نس  نَُّٱوَ َۡۡلِ َۡۡلِ
َ ا َٰذ  َه  َبِِمۡثِل ْ ت وا

ۡ
َي أ ن

 
َأ َٰٓ ۡرء انَِٱلَع   َبِِمۡثلِهََِۡلق  ت ون 

ۡ
َي أ ِهرٗياَۦَل  َظ  َِۡل ۡعٖض ۡم ه  َب ۡعض  ن  ََك  ل ۡو  ﴾و 

ن قرآن یه مانند اکنیانس جمع شوند بر ا ر جن وگا ،غمبریپ یو اگب» :یعنی [88:]اإلسراء

َ.«بان باشندیشتپر را گید یشان بعضیا یه بعضچر گا ؛اورندینتوانند مثلش را ب ،اورندیب
در   یوجه ن د معلم بشر به هیچبود و  یم رسول خدا امیه بدانکس از آنپو 

 شده خاند ب ر از علوم و معارف نداشته یا ن بهرهیترکچوکه ک یان ملتیو در م ،نخوانده

و فحص را اعراب از ممارست در علوم یردد زگ یدا میهو شتر واض  ویب ین معنیا .است 
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اند و  نداشته یخبر ،است  ان بودهیونانیه معمول ک یقیطره ب ،ا و موجوداتیو بحث در اش

ا﴿ :دیفرما یم هک  چنان ؛است  ن مطلب در قرآن اشاره شدهیهمه ب ۡبلِهََِو م  َت ۡتل واَِْمنَق  نت  َۦك 
هَ  ََّت  طُّ َل  َٰٖبَو  ََۥِمنَكِت  إِٗذاَّلَّ ََۖ َبِي ِمينِك  ۡبِطل ونَ ٱَۡرت اب  ه کتو  یو نبود» :یعنی [48:بوتک]العن ﴾لۡم 

ه چنانچر گه اک ،دست راستته ب یسینو یش از ن ول قرآن و نمیپ یرا بخوان یتابک

ون چ :فتندگ یو م] یافتادند کاران در شکام تباهگآن هن ،یسنده بودیخواننده و نو

َ[؛ردهکان التقاب ینیشیپتب کس قرآن را از پ ،دخوانَ یسد و مینو یغمبر میپ
 هفت ملت بشست ةتبخانک ه ناخواند ابجد درست ک یمیتی

ِينَ ٱ﴿ دیفرما یم  ین و َََّلَّ ول َٱي تَّبِع ون  ََّٱَۡلَِّبََّٱَلرَّس  م ِ
 
 :دیفرما یم  یو ن [157:]األعراف ﴾ۡۡل

وَ ﴿ ِيٱَه  َََّلَّ َِِف َٱب ع ث  ِ ِي  م 
 
مََۡنَ ََۧۡۡل ِۡنه  َم  وَٗل ه وصف فرمود ین دو آیدر ا [2 :ه]الجمع ﴾ر س 

 سد و نخواند.یه ننوکاست  یسک «یام»و مراد از ، تیامّه ش را بغمبریپ

؛ ردکا توان استدتل  یر هم مگیع دیعت اسالم با شرایشر ةسین مطلب از راه مقایو بر ا

 ،است  ام ثابت شدهکع و احیر فقط از راه وضع شراگیغمبران دیپر نبوت و رسالت گرا ایز

 یسا کر گا ا هکا   چناان  ؛وسات یپثبوت خواهد ه ب یق اولیطره غمبر اسالم بیپمسلماً نبوت 

 ،دیا ق نمایا را تحق ید اسالمیام و عقاکند و بعد احکر را مطالعه گید یایان انبیع و ادیشرا

 نیا ر دارِیه متضمن خک یام سودمندکث شمول بر احیع اسالم از حیه شراکافت یخواهد 

 دارد. یر برترگید انیع و ادیبر تمام شرا ،باشد ین میو سعادت نشأت ]= دنیا و آخرت[

ده و فضال و  یام را سانج کا اح یاک ایک م وین قسامت وارد شاو  یم در ایر بخواهگو ا

ه محتاج ب ،میعت اسالم را شرح دهیا و منافع شریم و م اینکان یب یرگیده را ب یکی یبرتر

 م بود.یم خواهیو مجلدات ضخ خب ر یتابهاکن یتدو

خداوند  ؛ع استیعت آخر شرایشر نیان و این ادیآخر ،نین دین جهت است ایو از ا

ا﴿ :دیفرما یم ََمَّ ول  َرَّس  َِٰكن ل  َو  ۡم الِك  َر ِج  ِن َم  ٖد ح 
 
َأ ب ا 
 
َأ د  َُم  مَّ ن  َِٱَك  ََّلِلَّ ات م  َٱو خ  ِ  ﴾نَ ََۧۡلَّبِي 

 «لو أدركني مونى ما سنعه إال اّتباعي» :رم فرمودکه رسول اکن مناسبت یو بد [40:]األح اب
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 .«من نداشت یرویپاره ج  چ در دورة من بود[،]یعنی  افتی یدرم یر موسگا»

ن یاست، د  ستهید و شایعموم بشر مف یبرا یعنی ،ت داردیعموم یام اسالمکون احچو 

اََق ۡلَ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک  چنان ؛است  آمده ]= خلق[ ه انامافِّک یاسالم برا ه  يُّ
 
أ َٰٓ َٱي  َۡلَّاس 

َ ول  َر س  َِٱإِِن ِ ِيًعاَّلِلَّ ۡمََج  ۡك   یسوه از جانب خداوند ب ،مردم یا» :یعنی [158:]األعراف ﴾إِّل 

ا َ﴿ :دیفرما یم  ی، و ن«ام همه شما فرستاده شده ن ِذيٗراَو م  ٓافَّٗةَل ِلنَّاِسَب ِشرٗياَو  َك  َإَِلَّ َٰك  ۡلن  رۡس 
 
 ﴾أ

ِر َساألَْنَودِ »: دیفرما یم صرم ک. رسول ا[28:]سبأ ه ]سوی ب»یعنی:  «ُبِعْثُت إََِل األََْحَ

 .«اه و سرخ مبعو  شدمیسهای[  نسانا

 هکا   چناان را همیز ؛خورند دارد یه مردم مک یا هیبا اغذ یو امر نبوت مناسبت و مشابهت

ر گا یما اج مردماان د  ه آن غاذا با   باشاد و  یاز مردم م یا فهیاز غذاها مخصوص طا یبعض

ن تنااول  ه با م اج عموم مردم سازش داشته و همه از آیاز اغذ یبعض یول ،ستیار نگساز

م باوده و باا   یا مال یا ات دساته یا   باا ما اج و روح  یا ام نکع و احیاز شرا یبعض ؛نندک یم

عت یشار  یولا  ،است  ن طور بودهیا سابق همیع انبیمت ندارد، شرایر مالگیات ملل دیروح

ن یا دارد و از ا یارگمات و سااز  یع ملل و اقوام مالیات جمیغمبر اسالم با م اج و روحیپ

عت و یغمبار ماا در شار   یپون چو  ؛اند لف شدهکانجام و اطاعت آن مه مردم ب ةهم ،جهت

و خاود   ایا س خود افضال انب پ ؛دارد یران برترگیبر د ،ه نبوت استیه ماکه چام و آنکاح

: دیا فرما یماست اشاره   ردهکه خداوند او را مخصوص کن معنى یهمه ب صرم کرسول ا

لََم   َما ِمْن َنبِيٍّ ِمَن األَْنبِ صقا: رنو: ا  »  إاِلَّ ُأْسِِتَ ِمَن اآلَياِت َما ِمْثُلُه آَملَن َعَلْيلِه اْلَبَ للُر، َسإِنَّ
ُِ َيا

 چیها » :یعنا ی «َكاَن الَِّذي ُأستِيُتُه َسْحًيا َأْسَحاُه ا ُ إََِلَّ َفأنا َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابًِعا َيلْوَم اْلِقَياَملةِ 

اسات و    او داده شاده ه از معجا ات با   یا ه معجا ه کنیار گم ،ستیغمبران نیپاز  یغمبریپ

مان  ه ه با کا باشاد   یم یمن وح ةو معج  ؛اند مان آوردهیاو اه سبب آن معج ه به مردمان ب

 .«شتر باشدیآنان ب ةامت از همیروان من در روز قیپدوارم ین سبب امیاه و ب ،شد یوح

هام   اسات و  یوحا نفساه هام    یه قرآن فا کد یوگ یث مین حدیخلدون در شرح ا ابن

ل یا ر از قبگا یل دیا دله و محتاج ب ،ن خودش استیس شاهد آن عپخارق عادت و معج  
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را یا ز ؛بر نبوت اوض  دتتت اسات  ن سبب دتلت آنیهمه و ب ،باشد یر معج ات نمیسا

ه کا ن است یاه ف اشاره بیث شرین حدیا» :دیوگ یباشند و م یدال و مدلول با هم متحد م

 ین وحا یه عا کا د یرسا  یا هیا اپه ثرت وضوح و قوت استدتل با کدر  یا هر وقت معج ه

 .«یانته ،ردندگ یشتر میان بگنندک قیان و تصدگروندگ ،دیردگ

ل دتلات ماار   یا از قب ،غمبار اساالم  یپه دتلت قرآن بر نبوت کانات معلوم شد ین بیاز ا

 یسا یباه نباوت ع   ]= پیس[ مادرزاد و ابرص ورِکافتن یشفا  و یشدن عصا بر نبوت موس

آن قاانع  ه باشد و جمهور مردم با  یه نمیل افعال عادین افعال از قبیه اچرگرا ایز ؛باشد ینم

ن افعال در حال انفاراد موجاب اطاالق    یرا ایز ؛دتلت قطع بر نبوت ندارد یول ،ردندگ یم

ل دتلت معالجاه  یاز قب ،غمبر اسالمیپاما دتلت قرآن بر نبوت  ،رددگ ینبوت بر فاعل آن نم

از آناان راه   یکیل ینند و دلکطبابت  یر دو نفر ادعاگا هک  چنان ؛باشد یب میطب هب یمرض

ل یا ل اقنااع و دل یا از قب یل اولا یدل ،ماران باشدیر شفا دادن بگیل دیآب و دل یرو رفتن بر

دتلات   ،دیا ردگخواهاد    یق و قطع ج میو موجب تصد ،از باب برهان خواهد بود یدوم

غمبر اساالم  یپو دتلت قرآن بر نبوت  ،یل اولیغبمران از قبیپعادات بر نبوت  افعال خارقِ

 باشد. یم یل دومیاز قب

ق احسان معالجاه   یا طره ماران را بیر بگست و اا مارانیب معالجه بیفه طبیوظ هک  چنان

ر گا ع اسات و ا یوضع شارا  ینب ةفین وظینچهم ؛م خواهد شدز و مسلِّحرَطبابت او مُ ،ردک

و  کوناه شا  گ چیدر نباوت او ها   ،دیردگان ین ادیتر شامل ع وین شرایتر املکعت او یشر

فاه و شاغل خاود    یوظ رِیا غه اثبات طبابت خود ب یب برایر طبگاما ا ؛نخواهد بود یدیترد

 یولا  ،رددگا ن اسات موجاب اقنااع عاماه     کا مم ،آب راه رود یمثالً بار رو  ،متوسل شود

ارق عادت سبب قانع ن افعال خینچهم ؛بر صفت طبابت نخواهد داشت یدتلت ،قهیالحق یف

تنهاا   ،برناد  ینباوت ما  ه ب یپه علما و دانشمندان از آن ک یقیاما طر ؛شود یشدن جمهور م

ٍد َسآلِِه الطَّاِهِريَن. .باشد یام مکعت و احیشر  َسَصىلَّ ا ُ َعىَل َنييِدَنا ُ َمَّ

*** 



 

 

 

  لیو نزول جبرائ یوح
 لهئق حق در مسیو اقوال علما در آن و تحق

غالبااً   مخالف بود و یرستپ ش از بعثت با بتیپرم کغمبر ایپسان متفقند ینو رهیو س نیرخوم

غار حارا  ه عبادت ب یبرا د ویذرانگ یر مکتفه ش را بیبرد و وقت خو یسر مه در خلوت ب

  و ینات و راز خلقت و رساتاخ یاکب یدر عجا یگزند یو در آنجا دور از غوغا ،رفت یم

 یساو ه با  ،شاد  یاو تماام ما   ةه توشا ک نیوهم ،ردک یر مکروز شمار و بهشت و جهنم تف

ا یا صادق بر او ناازل شاد و رؤ   یایصورت رؤه ب ،یوح ارِکشت. در آغاز گیجه برمیخد

 ه سان ب صذشت و محمد گند ماه چ ،قین طریبد ؛شتگ یار مکدم بر او آش دهیپمانند س

ل بار او  یجبرئ ؛شتگاو نازل ه ب یشب دوشنبه هفدهم ماه رمضان وح ؛دیرس یگسال هلچ

فشاار   یسخته ل او را بیجبرئ ؛دانم یمن خواندن نم :جواب داد ؛بخوان :فتگظاهر شد و 

 ؛دانم یمن خواندن نم :باز جواب داد ؛بخوان :فتگس پزحمت اوفتاد و سه ه بک نانچ ،داد

 فت:گرد و کرها  ر او را فشار داد وگیبار د

َٱ﴿
ۡ
أ ََِۡقر  ََۡسمَِٱب ب ِك  ِيٱر  َََّلَّ ل ق  ١َََخ  ل ق  َٰنَ ٱخ  نس  ََۡۡلِ قن

ل  َٱ٢ََِمۡنَع 
ۡ
أ ََۡقر  بُّك  ر  ۡكر مَ ٱو 

 
٣َََۡۡل

ِيٱ َََِّلَّ َب م 
لَّ ل مَِٱع  لَّمَ ٤ََۡلق  َٰنَ ٱَع  نس  ۡعل مََۡۡۡلِ اَل ۡمَي  َ[5تا  1 :]العلق ﴾م 
ار تاو  گا روردپبخاوان و   ؛دیافریرا از علق ب ه انسانکارت گروردپنام ه بخوان ب»: یعنی

 ،«اموختیدانست ب یه را نمچانسان آنه م داد و بیم تعلقل ةلیوسه ه بکآن ؛است خب ر

 د.یردگنازل  صغمبر یپه کاست  یاتین آیاول ،هینج آپن یو ا

قات  ید حقیا با رساالت مبعاو  شاده و   ه ه از جانب حق متعال با کرد کدا یپن یقیغمبر یپ

ه کا سات  یاناه ن گیج  خداوناد   ییه خداکآنها بفهماند ه ند و بکان ابالغ یجهانه را ب یجاودان

اداش پا ارشاان  ک ةاندازه دام بک ان و بدان را هریک، نخس از مرپت و اس مراقب اعمال انسان
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 :فات گ ید و ما یلرز یم یسخته شت و بگجه بریخد یسوه ب صغمبر یپس از آن پ .دهد یم

 یده بود بارا یه را دچافت و آنیف یوشاندند تا اضطرابش تخفپب یمیلگرا با  یو ؛دیوشانپمرا ب

خادا   ،مدار کبا :فتگداد و  داریجه او را دلیخد ؛مکمنایبر خود ب :فتگ رد وک جه نقلیخد

 یریا په کا بارد   «بان نوفال   ةورق»خود  یسرعموپش یپس او را پس ؛ردکرا خوار نخواهد و ت

ه چآن صمحمد  .دیوگ یه مچن محمد یبب :فتگورقه ه جه بیخد ؛خوانده بود لیمحترم و انج
 ؛غمبار ناازل شاد   یپ یموسا ه ه با کاست  ین همان ناموسیا :فتگورقه  ؛ردکده بود نقل یرا د

 ،نندک یرون میسانت تو را از شهر خود بکه ک یامگاش من جوان بودم و هنک یا :فتگس پس

 :فات گنند؟ ورقاه  ک یرون میا مرا از شهر خود بیآ :فرمود صمحمد  .خواستم یت برمیاریه ب

ر مان در آن  گا ا .مر بساتند کاو  یدشمنه ه قومش بکنیر اگرسالت مبعو  نشد مه س بک چیه

 ه ورقه رخت از جهان بربست.کذشت گن ی یچ یول ؛ردکخواهم  یاریرا و ت ،روز زنده باشم

سار   ؛دیاز آسامان شان   ییروز صادا  یاک  .رفت یغار حرا مه ب یغمبر مدتیپبعد از آن 

ن یان آسامان و زما  یا در م ،او آماده باود   یساو ه ن دفعه با یه اولکرا  یا برداشت و فرشته

ات یا ن آیا س از آن اپا  ؛دیوشانپب امر :شت و فرمودگخانه خود بره از آنجا ب ؛ردکمشاهده 

 شت:گنازل 

ا﴿ يُّه 
 
َٰٓأ ث ِرَ ٱَي  ١ََََلۡم دَّ نِذۡر

 
َف أ ٢َََق ۡم ۡ ِ ُب  َف ك  بَّك  ر  ٣َََو  ِۡر ه  َف ط  ثِي اب ك  ٤َو  رَۡٱف ََلرُّۡجزَ ٱوَ َ  ﴾ۡهج 

َ[5تا  1:]المدثر
خاود   یو خادا  ،مردم را از عذاب خدا بترسان   ویبرخ ،دهیشکجامه بر سر  یا» :یعنی

 .«نک یناه دورگو از  ، ه سازکیاپش را یو جامه خو ،یوگر یبکرا ت

خاناه  ه حضارت با   ،ل فشار دادیون جبرئچه کاست   ات وارد شدهیاز روا یو در بعض

آن حضارت   یبار رو  ی یچس پ «یزمّلون ،یزمّلون» :د، فرمودیلرز یش مکآمد و بدن مبار

 ن سوره نازل شد:یه اکنیند تا ادیشک

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِل َٱَي  زَّم  ۡل َٱق ِم١ََََلۡم  َق لِيًٗلََّلَّ َ[2و  1:]الم مل (1)﴾إَِلَّ

                                           
 .ىک  شب را مگر اندیبه پا خ، اى جامه به خویشتن فرو پیچیده (1)
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 ن سااببیاارا ز ید م ِّمّاال نباا خوانْاا

 وشپاام و رو میلااگش اناادر کساارم

 یمااادع [ِنناا  نهااان ز پن مشااو  یهاا 

 مااامهُ یا یه شاامعکاا لَیاااللَّ مِن قُاایهاا

 ن بحااار صااافایااابان در ایشاااتک یبااا

 زده ره اروانِکااااار گاااااو بن  یاااااخ

 یساات اناادر جمااع آیوقاات خلااوت ن

 شااد شااب روان کفلاا باادر باار صاادرِ

 ان باار باادر تااوگون سااچااطاعنااان هم

 

 برَبااااوالهَ یم ایلااااگه باااارون آ از کاااا 

 هوش تو ،ردانگست سرا یه جهان جسمک

 یععشَاااشَ یوحااا ناااورِ یه تاااو دارکااا

 امیاااشااامع دائااام شاااب باااود انااادر ق 

 یمصاااطف یا ای، یه تاااو ناااوح ثاااان کااا

 ن بحاااار آماااادهیااااا بانِیشااااتکغااااول 

 یماااوه قاااف و تااو هُکااون چاا یهااد یا

 انگساااا [ذارد از بانااااگاااار را نیساااا

 صااادر تاااو یدارناااد ساااو یمااا کبانااا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 یقت وحیحق
 کو نااطق و متحار   یحا  یگا ناد و هم ا یه اشخاص ناوران کمالئ :ندیوگ یم نییجمهور مل

 و ،اسات  یناد وحا  ک یه نازل ما ک یو عبارات ،میو علم یرکاست  کیل ملیو جبرئ ،باتراده

خواناد   یرا م  ند و آنیب یا میشنود  یم یلماتکا در لوح آسمان ی یل در آسمان عنصریجبرئ

نا ول   یل بر نبا یس جبرپ ؛ندکغمبران نازل یپه آن عبارت را بر کل یجبرئه شود ب یمر ما و

 دارد. ین معنیاو ظاهر شرع دتلت بر  ،خواند یرده و آن عبارت را مک

بر ساه   کو ادرا ؛یکتحر ةو قو کادرا ةاست: قو  ه انسان را دو قوهکند یوگ یم فالسفه

 یه هر تعقلک ستا آن یعقل کادرا ةمال قوکو  ؛یو حس یلی، تخیعقل کادرا :است  ونهگ

ن زماان  یتار  وتاهکغمبر را در ین شود، پکمم یتعلم و نظر در مدت طوتنه را ب یرگیه دک

بخصوص قوه ا  یج ئ کادرا ةمال قوکو  ؛حاصل باشد یحد  و بدون تعلم بشر ةقوه ب

اد و یا ت انقیا را در نها یعقلا  ةقاو  مار  ،اسات  یت قاو یغاه ه بکه با آنک ستا آن ا لهیمتخ

 ]= فرماان باردن[   و ارتساام  پاذیرفتن [  ]= نقش ام انتقاشگه هنک یتیثیحه ب ،اطاعت باشد
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 مااتت کس علاوم و  یه باذن اهلل مفا ک ،عقل فعاله ب یر معقوتت و اتصال وصوَه نفس ب

 یحاد ه با  ،ه منجذب شودیقوه عقل یسوه له بیل عبارت از اوست، قوه متخیست و جبرئا

 یشود مثال [شده رسم]=  ت مرتسمیلکعنوان تجرد و ه ه در ذرات نفس بک یه هر صورتک

ات کله مدریمتخس پ ؛رددگت مرتسم یعنوان تمثل و ج ئه له بیاز او در قوه متخ یو شبح

از اشخاص انساان   یصورت شخصه ب ،ر ذوات مجرده باشدگا ؛ندکت یاکه را حیقوه عقل

مجارده و   یر معاان گا مال حسن و بهاا، و ا کاست در   هیه افضل انواع محسوسات جوهرک

  مجارده  یه قوالاب معاان  کا محفوظه  شده[ ]= گفته هئصور الفاظ مقروه ب ،ه باشدیلکام کاح

وره در کصاور ماذ  ه لاه با  یون تطبع و ارتساام متخ چو  ؛و فصاحت مال بالغتکاست در 

ه صاورت  کا  یتا یثیحه ناد با  کادا  (1)کحس مشتره آن صور را ب ،مال قوت و ظهور بودک

ناان  چو  ،رددگا حاس سامع   ه با  کو صور الفااظ مادر   ،حس بصر شوده ب کذوات مدر

س پا  ؛ناد ک یمرا افاضه  یالمکستاده و یمال حسن در برابر اکدر  یه شخصکمشاهده شود 

                                           
 :اند ما حوا  باطنه را پنج دانستهکح (1)

است و  «لوح النفس»  یعربه آن ب ةند و ترجمیگو یم «ایبنطاس»را ن ونانى آیه ه بک کحس مشتر -1

 کلماس ادرا  توسط چشم و گوش و ذوق و شم وه گانه را ب ه محسوسات پنجکست ا یا هوّقآن 

ه را با  یه اخبار ناواح ک یجاسوسانه و حوا  پنجگانه را ب کر ملیوزه برا  کو حس مشتر ،ندک

و چاون   ،ه از پنج نهر آب بدان جارى شودک یحوضه و گاهى آنرا ب ؛اند ردهکه یر رسانند تشبیوز

 ؛ندیگو کرا حس مشتر آن ،ندکهمه محسوسات  کادرا

ه از خاارج  خاوا  ،دینما کآنها را در که حس مُشترکى یها ست حافر صورتا یا ال و آن قوهیخ -2

 ؛توسط مشاعر ظاهره و خواه از داخله ب

 ؛د و عداوت عمرویمحبت ز کمثل ادرا ،ندک که معانى ج ئى را ادراکست ا یا وهم و آن قوه -3

ه نسابت آن با   آن سپارد وه ب ،ندک که هرچه وهم از معانى درکواهمه است  ةه آن خ انکحافظه  -4

 ؛است کحس مشتره ال بیوهم چون نسبت خ

ن قاوه  یا و ا ،ل در صور و معاانى باشاد  یب و تفصکیارش ترکه کست ا یا ه متصرفه و آن قوهقو -5

 ره نامند.کفَمُ ،ندکند و چون عقل استعمال یله گویتخمُ ،ندکمتصرفه را اگر وهم استعمال 
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در  هک  چنان ؛باشد از خدا یالمکباشد فرستادة خدا، و الفاظ مسموعه  کیمل یشخص مرئ

ل شاود و بعاد از آن   یا شود و بعد از آن متخ یده میدر خارج د یات اول شخص مادیماد

ل و بعاد از آن  یا ردد، در مجردات ذات مجارد اول معقاول شاود بعاد از آن متخ    گمعقول 

ذات ه بعد از معقول شدن صورت معقوله قائم با  یموجود ماد هک  چنانو  ؛محسو  شود

شادن   ن ذات مجرد بعد از محسو ینچنفس عاقل است، همه ه قائم بکبل ،خود نتواند بود

ه عباارت از  کا ل یس جبرئپ ؛باشد یم کحس مشتره ه قائم بکبل ؛ستیذات خود نه قائم ب

ه الش و بعاد از آن با  یخه ز آن بنازل شود و بعد ا یاول بر نفس ناطقه نب ،ستا عقل فعال

د و بعاد از  یا ال درآیخه شنود بعد ب یرا اول قلب نب یالم الهکن ینچو هم ؛دیحس او درآ

وش شانود بعاد از آن الفااظ    گا الم مخلوقاات را اول  کا و  ؛رددگا آن مسموع سمع ظاهر 

 ده شود.یتوسط قلب فهمه ب ید و بعد معانیال در آیخه مسموعه ب

 قیتحق
تار از   یمراتاب بااتتر و قاو   ه ست با ا یا ر حس عقل و قوهیاست غ یا حسا و رسل ریانب

 یا ر مقدماه کا بار ذ  ین مطلاب مبتنا  یان ایو ب ،ر رسل نخواهد بودین حس در غیو ا ،عقل

 :ستا

 ل و تعقل:یاند: احسا  و تخ ات را سه دانستهکفالسفه اصول ادرا

شود و شارب   یمنفس حاصل  یتوسط حوا  ظاهره براه ه بکاست  کیادرا :احساس

 کباشد و حاضار نا د مادرِ    یموجود ماد ]= درک شده[ کدرَه مُکست ا آن یحس کادرا

 ؛حاصل شود کباشد تا ادرا کننده[ ]= درک

ناد و  ک یم کرا در یال بر نفس حاصل شده صوریتوسط خه ه بکاست  کیادرا «لیتخ

 ؛ستیحضور ماده ن کشرب آن در وقت ادرا

نفاس   یه بارا یلکق یمجرده و حقا یعاقله از معان ةقوتوسط ه ه بکاست  کیادرا :تعقل

 شود. یحاصل م

آن قوه عقال  ه ه بکدانند  یم یمال قوه عقلکرا  یقت وحیفالسفه حق ،ر شدکذ هک  چنان
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مال قاوه  کو  ،دینما یعقل فعال مه ا اتصال بیرا در اسرع اوقات  یق و معانیحقا کدر ینب

طاور الفااظ مساموعه    ه د و با گردانَ یم یرا موجود حس یآن صورت مجرد عقل یال نبیخ

 ةسابب قاو  ه آن را با  ینفس نبا  ،ستا ه عقل فعالک ،لیقت جبرئیو آن حق ،دهد یجلوه م

ت یا رفتناد و رؤ گ یرا از شئون قاوة عقلا   یس وحپ ؛دهد یجلوه م ینوران یال شخصیخ

 ال و مخترعات آن دانستند.یلمات را از تصرفات خکدن یو شنل یجبر

 یلمات رباان که قرآن کن است یحرف فالسفه ا ةرا تزمیز ؛ستیه نق پسندپدین تحقیا

ال اختراع یخ ةتوسط قوه ب ینفس نب یعنی ؛نداشته باشد یقتیل هم حقیه و ن ول جبرئدنبو

 باشد. یال او میاز مخترعات خ یل شبحیاست و شخص جبرئ ردهکالفاظ مسموعه 

 افر استکد حق نگفته یه گوکهر    غمبر استیگرچه قرآن از لب پ

چهارم و قوه عقل  کتوسط ادراه بر رسل ب یه وحکم ینکان یم بیخواه ینجا میما در ا

شف کله آن یوسه ا و رسل بیه انبک یا حس و قوه باشد و یفوق تعقل م یوح و ،است

قرآن  هک  چنان ؛ندیگو «ؤادفُ»آنرا  ،گردند یل میو ن ول جبرئ ینند و مهبط وحک یق میحقا

ا﴿ :دیفرما یمدارد و   یتصر ین معنیبد ََم  ب  ذ  ادَ ٱك  ؤ  ىَََٰٓۡلف 
 
أ اَر  اء و رسل ی، انب[11:]النجم ﴾م 

مََۡق ۡلَ﴿ ةیمصداق آه اگر چه در ظاهر ب ِۡثل ك  َم  ٞ َب ّش  ا ن ا
 
َأ ا  و امثال آن،  [110:هفک]ال ﴾إِنَّم 

م اکو باتخره تمام اح ،رندیم یخوابند و م یروند، م یآشامند، راه م یخورند، م یبشرند، م

و اراده و  کباطنه و ادرا یث روح و نفس و قوایاز ح یست، ولا یت بر آنها جاریبشر

مشاهده  هک  چنان ؛هستند یصنف خاص ممتاز ،بیق و مراوده با عالم غیمشاهده حقا

از  یا اندازهه اما ب ،ندیکت شریت و ناطقیوانیقت حیچه در حق اصناف انسان اگر ،مینک یم

عاقل  یا اندازهه گر بیصنف د ؛باشد یتر م وانات هم پستیاز حا یه گوکگر ممتازند یدیک

ن، و یمثل فالسفه و مخترع ،صنف اول ندارده وجه شباهت ب به هیچه کاست  کریو ز

ه ب یباشد، و صنف یتر م درندگان درنده ا ازیه گوکاست   د و درندهیپل یا اندازهه ب یصنف

د یید بگویتوان یشما نم .و باتتر است ه برترکا از مالئیه گوکو سالم  کپا یا اندازه

و  ]= جاهالن[ این اغبیتوان گفت ب یه مکباشد بل یات ابلهان مکات فالسفه همان ادراکادرا
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ان اصناف بشر ید مین اختالف شدیهم ؛ن تضاد هستیا فالسفه و مخترعباحمقان بشر 

انواع  یداراه بشر را کست یل نیم یات بکالبر یاز فالسفه مثل اب یه بعضکسبب شد 

َمختلف بداند.
ل یکا ه در هکا م یابیا  یما  ،مینا ک ]= تحقیاق[  اگر اصناف بشر را اساتقرا  :المک ةخالص

 باشند. یات و اخالق مختلف مکاما در جوهر نفس و ادرا ،ندیکت شریانسان

 واهماه  ال ویا محسوسات حوا  ظاهر و خه خردان منحصر ب یات صنف بکادرا ةریدا

ساتند و  یرة عقال خاارج ن  یا ن از دایمخترع فالسفه و .ندک یز نمره تجاوین دایاست و از ا 

 یشان فوق عقل اسات و اگرچاه قاوا   کادرا ةریدا ،ا و رسلیا انبام ؛است یاتشان عقلکادرا

ق یحقاا ه ه آنها را بک یا ن قوهکل ،ستا مالکمرتبه شدت و  یشان در منتهیظاهر و باطن ا

وهام در آن عاالم    ال ویا جه عقل و خوبه هیچگر است و یگر و حس دیقوة د ،ردهکآشنا 

اسات: آلات    یاز جاوهر یا ا و فالسافه امت یا ن انبیب .د استؤاراه ندارد، مشاهدات آنان با ف

]=  مفطااور ،سلسااله رساال .باشااد یا فااؤاد ماایااانب ةفالساافه عقاال و آلاات مشاااهد کادرا

 ؛اقاو  یتماام  ةیا اند و مجبول بار تخل  تیاز عالم بشر ]بیرون آمدن[ انسالخبر  شده[ سرشته

 یاز قاوا  یقا یه حقیا ل انساالخ تاام و تخل  یا و جبرئ یرسل در هنگام ن ول وح کروح پا

ن انساالخ و  یا و ا ،ناد ینما یب ما یفؤاد مشاهده عالم غ ةقوه ند و بک یدا میظاهره و باطنه پ

انقطاع  ن انسالخ ویشود، ا یآنان حاصل م یبرا ]= چشم بر هم زدن[ نیالع فةره در طُیتخل

حالات   ا ل باشاد یا ه جبرئکا علم   مقد ِ اعلى و نامو ِمالء ه تصال بت و ایاز عالم بشر

 ،ات اسات یا لک کوان باه نطاق و در  یبشر از حاز یامت هک  چنانس پ ؛شود یده مینام «یوح»

و  یان ماالء اعلا  کفؤاد و سرعت انسالخ و مشااهده سا  قوة ه ان رسل و فالسفه بیاز میامت

 باشد. یم یلمات سبحانکو  یدن خطاب ربانیشن

الم ک یت و تلقکیلَعالم مَه ت بیمفارقت از عالم بشر یه حالت وحکچون معلوم شد 

خداوند  هک  چنان ؛باشد ین حاتت میتر از سخت یپس حالت وح ،ن استیالعالم از رب

َث قِيًًلََإِنَّا﴿ :دیفرما یم َق ۡوَٗل ل ۡيك  َع  ن ۡلِِق و ن ول  یغمبر در حالت وحیپ [5:]الم مل ﴾س 
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ار یبس یرزوها یحت ؛داد یغش دست م و یهوشیاو حالت ب یرد و براک یل ناله میجبرئ

ا یه گوکد بود یآن حالت شد یا اندازهه د و بیگرد یم یش جارکمبار یشانیسرد عرق از پ

 هک  چنان ،ین حالت وحیاگر ا .شد یرد و زنده ممُ یل میو ن ول جبرئ یوح در وقت

رم بعد از کرسول ا یحت ؛نداشت ییدن معنارکغش  ،بود یل میتعقل و تخ ،اند فالسفه گفته

سر ه رفع سردرد خود حنا ب ید و از برایگرد یمبتال م یدیسردرد شده ب یحالت وح

َبست. یم
ال در یا چون عقل وهم و خ ؛شود یر نمیخطا تصو یه در وحکان معلوم افتاد ین بیاز ا

لماات حاق را   کناد و  یب یهست م هک  چنانق را یآن حس مقد  حقا .ندارند یتیآن مدخل

ات سوره یتاب خدا و آکنص  ،قین تحقیا و شاهد بر ؛شنود یوهم م ال ویبدون تصرف خ

 ه والنجم است:کمبار

ََۡلَّۡجمَِٱوَ ﴿ ىَٰ و   .«دیآ ستاره چون فروده قسم ب»یعنی [1:م]النج ﴾١إِذ اَه 

ه و یه از پس آینجم از پس نجم و آ یتعال یه خداکست ا نجوم قرآن ،مراد از نجم

 هکه مبارین آیست و شاهد بر اا ن ول قرآن «یوهَ»و مراد از  ،از پس سوره فرستادسوره 

﴿َ َٰقِِع و  َبِم  ۡقِسم 
 
َأ ومَِٱ۞ف ًل   ٧٥ََۡلُّج  ََۥِإَونَّهَ َ ِظيم  َع  ون  َت ۡعل م  َلَّۡو ٞم س  رِيمََٞۥإِنَّهَ ٧٦َل ق  َك  ۡرء اٞن  ﴾ل ق 
ه کآن نجوم خوانده شد  یبرا ،...«و  نجوم قرآنه خورم ب یقسم م» :یعنی [77تا  75:]الواقعه

َنٌ مُنَجَّم.ین و دَینجوم الدَّل است ین قبیقرآن را منجم و مفرق فرستاد و از ا
ىََٰ﴿ و  َغ  ا َو م  ۡم اِحب ك  َص  لَّ َض  ا گمراه  صصاحب شما محمد » :یعنی: [2:]النجم ﴾م 

 .«نشد یباطل به هیچرد و معتقد کنگشت و خطا ن

ا﴿ ََو م  ِن َع  ىََٰٓٱي نِطق  و  نفس خود سخن  یرم از هواکو رسول ا» :یعنی: [3:]النجم ﴾لۡه 

 .«ندک یلم نمکباطل ته طبع خود و ب یآرزوه ا بید و یگو ینم

﴿ََٰ َي وِح  َو ِۡحٞ َإَِلَّ و  ست مگر یند نک یلم مکآن ته غمبر بیآنچه پ» :یعنی: [4:]النجم ﴾إِۡنَه 

 .«یاله یوح
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هَ ﴿ لَّم  ََۥع  ِديد  و ىََٰٱش  را  صغمبر یپل( یرومند )جبرئین یا فرشته» :یعنی: [5:]النجم ﴾ۡلق 
 .«آموخت یوح

ةَٖف ََذ و﴿ ىََٰٱِمرَّ ه کنیو شاهد بر ا ،صاحب قوت است «هرِّذو مَ»مراد از  [6:]النجم ﴾ۡست و 

َدَقُة »ه فرمود کاست  یف نبویث شریحد ،باشد یرو میقوت و ن یمعنه ب «ةمِرَّ» لُّ الصَّ
ال َُتِ

ٍة َن   .«ستیحالل ن یاز و تندرست قوین یصدقه بر شخص ب» :یعنی «ِويٍّ لَِغنِيٍّ َسال لِِذي ِمرَّ

ه ا با یا ستاد بار آنچاه ماأمور باود،     یل صاحب قوت بود پس راست ایجبرئ»ه: یآ یمعن

 .«ان شدیغمبر نمایخود بر پ یصورت اصل

﴿َِ َب و  ف قَِٱو ه 
 
ََٰٱَۡۡل لَۡع 

 
، «ودتر از آسمان ب بلند یا نارهکه ل بیو جبرئ» :یعنی [:7:]النجم ﴾ۡۡل

ه ک ،یقیصورت حقه س او را بک چید ا و هیغمبر او را دیمطلع آفتاب تا پ یکن د یعنی

صورت ه نوبت اول او را ب ؛دیه او را دو نوبت دکمرتبت  ید ج  ختمیند ،ت استکیمَلَ

ه کافت یخود نشسته  یکل را ن دیجبرئ ،و چون بهوش آمد ،هوش شدید بیخود بد یاصل

ه خبر ین قضیتفش نهاده بود و حق متعال از اکبر  یدست و یو کنه مباریبر س یدست

 دهد: یم

﴿ََٰ َلَّ ت د  ن اَف  َد  ه او را کبعد از آن]غمبر یپه ل بیشد، جبرئ یکن دپس » :یعنی: [8:]النجم ﴾ث مَّ

 .«سر فرود آورد یو سخن گفتن با یپس برا [هوش شده بودیده و بید

نَ ﴿ َََٰف َك  ۡدِن 
 
َأ ۡو
 
َأ ۡيِ َق وۡس  ه ل بیان محمد و جبرئیپس مسافت م» :یعنی: [9:نجم]ال ﴾ق اب 

 اندازه دو قو  بود.

 یعنا ی «د رما  ی  و قمْرُ و قاد ،ب قو یو ق ،نیقاب قوسه نَیبَ و ینیبَ» :دیگو یعرب م

ه ب با ر حُا یا رب و تقرد قُا کیا ت از تأیناکن عبارت یو ا ،م قدر و اندازه قو  و مقدار رُ

چه عاادت ب رگاان عارب آن     ؛ل ادا شدهیت تمثه در صورکافهام است ه ب بیواسطه تقر

 ،نشاود  سگاه آن عقاد نقا    چیه هکخواستند  یرا م یق عقدید عهد و توثکیه چون تأکبود 

ه ردناد و هار دو با   ک یگر منضم میدیکمان خود را حاضر ساخته با کاز متعاهدان  یکهر 

ن عمال  یا ناد و ا ختنداا یر ما یا ت یاک اتفااق  ه دند و بیشک ین آنرا گرفته و میبار قبضت یک
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د ید گردهَّمَمُ ین ما محقق شد و مصادقت اصلیب یلکه موافقت کبود  ین معنیاه اشارت ب

 ؛دیا گرد یما  یگار یموجب رضا و ساخط د  یکی]= نارضایتی[  طِخَو بعد از آن رضا و سَ

ل یا قات ناامو  علام و جبرئ   یبا حق یارتباب نفس محمد شدتِه ه اشاره بین آیپس در ا

 است.  شده

وَۡ﴿
 
َِف أ ۡبِده َع  َٰ َإَِل  َٰٓ َََٰۦِح  ۡوِح 

 
َأ ا   [لیبا جبرئ یقرب نب بعد از شدتِ»] :یعنی [10:]النجم ﴾م 

 .«ردک یاو وحه آنچه خداوند ب[ صبنده خدا ]محمد  یسوه رد بک یل وحیجبرئ

ا﴿ ََم  ب  ذ  ادَ ٱك  ؤ  ىَََٰٓۡلف 
 
أ َر  ا او دروغ ه د بیغمبر آنچه را دیدل پ» :یعنی[ 11:جم]الن ﴾م 

ه رم آنچه را بکرسول ا یعنی ؛اند د خواندهیتشده ذِّب بک ید( و بعضینگفت )درست د

 .«مان آوردیرد و اکق یه تصدکبل ،ردکب نیذکدل ته د بیچشم د

ون هَ ﴿ َٰر  ت م  ف 
 
ىَََٰۥأ َي ر  ا َم  َٰ د با محمد بر آنچه ینک یا مجادله میآ» :یعنی: [12:]النجم ﴾لَع  

 «.د؟ید

دَۡ﴿ ل ق  ىَََٰو  ۡخر 
 
َأ َن ۡزل ًة گر در یبار د یکل را یجبرئ ،قیو بتحق: »یعنی [:13:لنجم]ا ﴾ر ء اه 

 .«دیخود د یصورت اصل

﴿َ َِسۡدر ةِ ََٰٱِعند  نت َه  ١٤َََلۡم  نَّة  َج  ا ه  ىََٰٓٱِعند  و 
ۡ
أ   ةسدر یکن د» :یعنی: [15و  14:]النجم ﴾لۡم 

 .«باشد یاران مک یه آرامگاه پرهکآن بهشت است  یکه ن دک یالمنته

در مفاردات   یراغاب اصافهان   هک چنانرت است، یمنتها مرتبة ح« َتَهيِنْدَرُة املُنْ »مراد از 

 ،سادر » :یعنا ی «ریا ر البصر و السادر المتحیالسدر تح» :دیگو یم ؛دارد ین معنیاه   بیتصر

 د:یا گو یر میبکر یدر تفس یو امام راز «ر استیشخص متح یمعنه چشم و سادر ب یرانیح

ة، سالسدرة كالركبة من الراكب عنلدما َيلار العقلل ندرة املنتهى هي اْلْية القصوى من السدر»

 ندرة املنتهىترجمة عبارت:  «.سما غا  سرأى ما رأى. صحْيًة ال حْيَة فوَقها، ما حار النبي 

ه د با یرسا  یه نفاس مقاد  نبا   کا ن است یمراد ا .ركبةمثل  ةسدررت از یح یمنتها یعنی

ه فاوق آن  کا  یرتا یچنان ح ؛شد یمران یعقل ح ةه در آن مقام و مشاهدک یمشاهده و مقام
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مقدساش   دقت از شاهو یدا نشد و حقیرت پیرم حکا ینب ین براکشد، ل یتصور نم یرتیح

سم بشر دو قِ یه براکرا یز؛ د بشنودید آنچه بایند و شنید ببید آنچه باید و دیده نگردیپوش

ت ق اسیحقاه ردنش بک او هنگام پشت یرت و سرگردانیمرتبه ح یک :شود یدا میرت پیح

شقاوت و غفلات و   یرت و سرگردانین حیه اکال و نادانان اهّرت جُیو ح یمثل سرگردان

شاف  که عقل متوجاه  کاست  یگر هنگامید ةمرتب .باشد یار مذموم میاست و بس یچارگیب

ان و سارگردان  ریا ه حکا رساند   یما  یمقاام ه عقال و فالسافه با   هک  چنان ؛باشد یق میحقا

وصاال   دِیا ام ،قات یحق ةعبا که ت با که در حرک ونچ ؛رت ممدوح استیشوند و آن ح یم

 ةچ روزنا یقت اسات و ها  یعراض از سر من ل حقراه و اِه رت جهال پشت بیاما ح ؛هست

شاف  کچهاارم   کتوساط ادرا ه چون ب یاما شخص نب؛ رت وجود نداردیحن یدر ا یدیام

 ست.یش نیفالسفه برا یو سرگردان یرانیح ،ندک یق میحقا

ََإِذَۡ﴿ ۡدرَ ٱي ۡغش  ِ َََٰة َلس  َي ۡغش  ا را  ةسدرده بود یه پوشکآن هنگام : »یعنی: [16:]النجم ﴾م 
رت یح بر حالت یعنی ؛است یبر حالت یان حالتیغش ،نجا مرادیدر ا«. ده بودیآنچه پوش

و  ،دیران است دیه عقل در آن حکآنچه را  صو محمد ن وارد شد یقیت و یؤحالت ر

 حاصل شد. ینیقی ةاشفکمتام و  ةعقل حالت مشاهد یرانیبر آن حالت ح

﴿َ َز اغ  ا َ ٱم  َََٰۡۡل َص  غ  َط  ا ه ب یعنی] صرد چشم محمد کل نیم: »یعنی: [17:]النجم ﴾و م 
ه ین آیدر ا. «ه بود درنگذشتک یاز حد یستن وینگر و [ستینگرنچپ و راست 

چ یپرتو التفات بر ه ،ه در آن شبکهمت اوست  لوّحس ادب و عُه ش آن حضرت بیستا

 نگشود. یجمال اله ةمشاهده ده دل ج  بیند و دکفیائنات نکرات از ذ یا ذره

دَۡ﴿ ََل ق  ب ِهِ َِٰتَر  َِمۡنَء اي  ىَٰ
 
أ ىََٰٓٱر  ُۡب  ش ات ب رخ ربّی، آقیتحقه و ب: »یعنی [18:]النجم ﴾ۡلك 

َ.«دیرا د
*** 

 



 

 

 

 قرآن و بعث

اتفااق دارناد و    یرباان  یماا کو ح یع آسامان ی  را تمام شارا یاعتقاد به بعث و روز رستخ

 یروحاان  یجمعا  :ت بعث اختالف اسات یفکیاما در  ؛اند ن نمودهیبراه ةفالسفه بر آن اقام

ن باه بعاث   یاز محقق یاریو گروه بس ،دارندنپ یمحس م یجسمان یدانند و برخ یصرف م

 قائلند. یو روحان یجسمان

انساان را دو ساعادت و شاقاوت     هکن است یا ،بر او اتفاق دارند یه همگکما آنچه را 

آن اعتاراف  ه با  یه همگا کا ست ا یاصول یه بر روئلن مسیه ایاست و پا یویو دن یاخرو

 :دارند

خداوند  هک  چنان ؛موجودات استاز  یاریبسانسان اشرف از  هکن است یا -1

َ﴿ دیفرما یم َِِف ۡم َٰه  َو َح  ۡلن  َء اد م  َب ِن  ۡمن ا رَّ َك  ۡد ل ق  ََۡۡل ۡحرَِٱوَ َۡلُب  َِٱو  ِن  َم  م َٰه  ز ۡقن  ر  َِٱو  ي  َِٰتَلطَّ َب 
َت ۡفِضيًٗلَ ل ۡقن ا ۡنَخ  ِمَّ َم  ثرِيٖ

َك  َٰ ۡمَلَع   َٰه  ۡلن  ف ضَّ م یردک یق گرامیتحقه و ب: »یعنی [70:]اإلسراء ﴾و 

را  م آنانیداد یبات روزیا و از طیو در کیرا در خش م آنانیفرزندان آدم را و حمل نمود

َ؛«یدادن یبرتر ،از مخلوقات یاریرا بر بسشان یم ایداد یو برتر
از او  یفعل مطلوب یو برا ،است  ت خلق نشدهیغا یب عبث و یچ موجودیه هکنیا -2

ه کباشد  یس اوارتر م ،ه اشرف استکپس انسان  ؛است  جاد شدهیه ثمره وجود اوست اک

مش بر وجود ثمره یرکتاب کخود خلق شده باشد و خداوند در ه مخصوص ب یتیغا یراب

ا﴿ دیفرما یم هک  نچنا ؛  فرمودیموجودات تصر یت برایو غا ل ۡقن اََو م  ا ءَ ٱخ  م  َٱوَ َلسَّ ۡرض 
 
َۡۡل

َ نُّ َظ  َٰلِك  َِٰطًٗلَۚۡذ  اَب  م  َب ۡين ه  ا ِينَ ٱو م  َََّلَّ َِْمن  وا ر  ف  َك  ِين  ۡيٞلَل ِلَّ َف و  ْۡۚ وا ر  ف  : یعنی [27:]ص ﴾ۡلَّارَِٱك 
افر کمان مردمان ن گیا ؛میردکاست باطل خلق ن دو ان آنین و آنچه میما آسمان و زم»

 ةواسطه گر علما را بید یو در جا ،«افر شدند از آتشکه کرا  یمر آنان یپس وا ؛است
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 هک  چنان ؛دهد یون مورد مدح خود قرار مک ةت مطلوب عالم و فهم فلسفیغاه اعتراف ب

ۡلِقََإِنََّ﴿ :دیفرما یم َٰتَِٱِِفَخ  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
َِٰفَٱوَ َۡۡل ۡلَِٱَۡختِل  ارَِٱوَ َّلَّ ََۡلَّه 

 
ِ َٰٖتَۡل  َٰبَِٱْوِِلَٓأَلي  ۡلب 

 
١٩٠ََۡۡل

ِينَ ٱ َََّلَّ ون  ر  َ ٱي ۡذك  ۡلِقََّلِلَّ َِِفَخ  ون  ر  كَّ ي ت ف  ن وبِِهۡمَو  َج  َٰ وٗداَو لَع   ع  َٰٗماَو ق  َٰتَِٱقِي  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
بَّن اََۡۡل ر 

َ اب  ذ  َف قِن اَع  َٰن ك  ۡبح  َِٰطًٗلَس  اَب  َٰذ  َه  ل ۡقت  اَخ   یستدره ب: »یعنی [191و  190:]آل عمران ﴾ۡلَّارَِٱم 

ها است مر صاحبان  تینه آین و اختالف شب و روز هر آیها و زم نش آسمانیه در آفرک

نند در ک یر مکشان و تفیستاده و نشسته و بر پهلوهاینند خدا را اک یاد میه ک آنان ؛خرد را

و ت کیپا ؛هودهیرا ب نیا یدیافرین ،پروردگاراگویند:[  ]و می ،نیها و زم نش آسمانیآفر

لطف خود از عذاب ه دار ما را ب  پس نگاه ؛ینیافریباطل به را ب ی یه چکز آنراست ا

َ.«آتش
و خداوند در  ،از سائر موجودات است ]= آشکارتر[ اظهر ،ت در انسانیو وجود غا

ِسۡبت مَۡ﴿ :دیفرما یم هک  چنان ؛ندک یر مکموارد متعدد از قرآن ذ ف ح 
 
ب ٗثاََأ َع  ۡم َٰك  ل ۡقن  َخ  ا نَّم 

 
أ

نَّكَ 
 
أ ع ونَ و  َت رۡج  ۡن اََل  شما را  یبازه ه بکنید شما ایپندار یم ایآ: »یعنی [115:]المؤمنون ﴾ۡمَإِّل 

َ﴿ :دیفرما یمگر ید یو جا ،«؟دینک یما نمه ه بازگشت بکد یردکم و گمان یدیآفر ب  ۡس  ُي 
 
َأ

َٰنَ ٱ نس  ًدىَۡۡلِ َس  ۡۡت ك  َي  ن
 
وگذاشته شود ه فرکنیپندارد انسان ا یا میآ: »یعنی [36:امةی]الق ﴾أ

ا﴿ :دیفرما یم  یو ن ،«مهمل؟ ََو م  ل ۡقت  نََّٱخ  َٱوَ َۡۡلِ نس  ونََِۡۡلِ َِّل ۡعب د  و  ،[56:اتی]الذار ﴾إَِلَّ

 ،است  خلق شده یت مهمیافعال مقصوده و غا یه انسان براکنیه معلوم شد اک یهنگام

ودات ر موجیچون سا ؛است  خود خلق شدهه ت خاص بیافعال و غا یه براک د دانستیبا

انسان ه ست و افعال مختص بین یگریه در دکاند  جاد شدهیا یت خاصیغا یبرا یکهر 

 یرگیو د یعلم یکی :ه نفس ناطقه را دو ج ء استک ونچو  ،است  ناطقهافعال نفس 

ه دن بین دو قوه واصل گردد و آن رسیا یمال اعالکه به کواجب است انسان را  ،یعمل

ه ه نفس را ممد باشد بک یو هر قول و عمل ؛ستا یو معارف حقه نظر یل اخالقیفضا

ه مانع ک یو هر قول و عمل ،نامند یرات و حسنات میقش آنرا خیمال تکه وصول ب

نفس بعد از خراب بدن را  یو قرآن بقا ،نامند یئات میشرور و س ،مال باشدکه وصول ب
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ه یه و معنویآتم حسّذ و یس و اقسام لذاات نفْکرَ  مراتب درجات و دَیند و نک یاثبات م

پس از فراق  ،سته نداشته باشدیه اعمال شاک ینفس و دیفرما یمان یمل بکطور اه را ب آن

نفس  ةکیه از ت کآنچه  آخرت ج  حسرت بر شود و در دارِ یم ]= آزار دیده[ یبدن متأذ

ن﴿ :دیفرما یم هک  چنان ؛گر نداردی  دیچ ،ل از او فوت شدهیفضاه ه بیو تحل
 
وَأ َن ۡفٞسَت ق  ل 

ۢنِبَ َِِفَج  اَف رَّطت  َم  َٰ َلَع   َٰ ِت  َّۡس  َٰح  َِٱي  ََّلِلَّ َل ِمن  نت  َِٰخرِينَ ٱِإَونَك  ن حال ی. قرآن ا[56:]ال مر ﴾لسَّ

ات کن و دریو درجات مؤمن ،است  ر نمودهیر تعبیسعادت و شقاوت اخه را در آخرت ب

َان فرموده.ین عبارات بیتر به روشنن را یافرک
ر و پس از آن ادله بر معاد را گوشا د  کنفس را از قرآن ذ یبرهان بقا نجا اولیو ما در ا

. .مینک یم ي   ظ  ي  اْلع  ل  الله  اْلع   ب 
الَّ  إ 

ة  وَّ ال  ق  ْول  و   وال  ح 

 
*** 

 نفس بعد از خراب بدن یل قرآن بر بقایدل
َ ٱ﴿ :دیفرما یمخداوند  ََّلِلَّ َٱي ت و فَّ نف س 

 
اَوَ َۡۡل ۡوتِه  َم  َل ََلَِِّتَٱِحي  ف ي ۡمِسك  ََۖ ا ن امِه  ََلَِِّتَٱۡمَت م ۡتَِِفَم  َٰ ق َض 

اَ ل يۡه  ََلۡم وۡت َٱع  ي رِۡسل  ىََٰٓٱو  ۡخر 
 
ونَ َۡۡل ر  كَّ ۡومَٖي ت ف  َٰٖتَل ِق  َٓأَلي  َٰلِك  َِِفَذ  إِنَّ  َ ۡمًّ س  ٖلَمُّ ج 

 
َأ َٰٓ َ [42:]ال مر ﴾إَِل 

خاواب  ه در کا  یسا ن نفْآند مردم را هنگام مرگشان و ک یخداوند قبس روح م» :یعنی

بودناد و   یازلا  یقضاا ه مارخ با  ه وم با کا ه محکرا  یدارد نفوس یاست پس نگاه م  نمرده

ن و ینناد تاا اجال معا    ک یا زنادگان یا د در دنیا ه باکا را  یناد نفوسا  ک یرها ما  فرستد و یم

 یاتیا ناه آ یهار آ  ،ابادان ه داشتن و فرستادن ب نفو  و نگاه یق در توفِّیتحقه ب ؛شده برده نام

   .«رندکفه متک یمردم یاست برا

 فعالِ  لِیا ان خواب و مرخ را در تعطیخداوند م هکن است یاه ین آیوجه استدتل در ا

ه فساد خود نفس باشد نه با  یل فعل نفس برایپس اگر در مرخ تعط ؛ه فرمودهینفس تسو

ل فعل نفس از جهت فساد آن باشد نه از جهت ید در خواب هم تعطیبا ،ر آتت نفسییتغ
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خاود   یئات اولا  یهه شادن با   داریا د وقت بیبا ،ن طور بودیواب او اگر در خ ،فساد آتت

از  ،ناد ک یحاال اول خاود ما   ه دار شدن برگشت بیم بعد از بینیب یه مکنیو حال ا ؛برنگردد

ل در آتت آن حاصال  یا ه تعطکا بل ؛ل عارض ذات نفس نشدهین تعطیه اکم یفهم ینجا میا

و ماوت   ،سات یذات نفاس ن ل در یا تعط ،ل آلات یا ه تعطکست ا و از مسلِّمات ،است  شده

سات  یه ذات نفاس ن کا نیا نه ،ه آتت آن معطل شدهکپس واجب آمد  ؛ل استیمسلِّماً تعط

ه ر بادن اسات و با   یه نفس غکه معلوم شد ین آیر در اکپس از تف ؛مثل خواب ،شده باشد

ُِ ال لِْلَفنَلا» دیا فرما یما رم کو رسول ا ،رود ین نمیخراب بدن نفس از ب لََم ُخلِْقلُتْم لِْلَبَقلا ُِ َسإِنَّ

قات  یو حق ،یسات ین ید نه برایبقا خلق شد یبرا ،مردم یا» :یعنی «َتنْلَتلِقُلوَن ِمْن َداٍر إََِل َدارٍ 

 .«ستا یا خانهه ب یا انتقال از خانه ،مرخ

*** 

 ن بر بعثآقر ةادل
ن مطلاب اساتدتل   یا و حشر و بار ا  ،وقوع بعثه م خبر داد بکیتاب حکم در یرکخداوند 

ل بار بعاث   یا دلرا ه قرآن آن ک یانکو مقصود از ام ،ان مقرر نمودکل آن را امیلو د ،فرمود

ن یلما که متکا  یانکا چاون ام  ؛اند جسته کن تمسیلمکه متکست ا یانکر از امیغ ،قرار داده

صارف   یذهنا  ،انکن امیو ا ،دیایتزم ن یمحال ءیه از فرض وقوع شک ستا آن ،ندیگو یم

شاود محاال    یچاون ما   ؟دیآ یمحال تزم نم ی ید چم از فرض وجویجا بدانکما از  .است

د و اماا  یا ایشود محال لذاتاه تزم ن  یم ءیو از فرض وجود ش ،ره باشدیغَشود لِ یذاته و ملِ

ن یا عادم امتنااع اسات و ا   ه قت علم با یدر حق یان ذهنکو ام ،ندکدا یره تحقق پیمحال لغ

ان کا آن ام ،ناد ک یل ما آن اساتدت ه ه قارآن با  کا  یانکا اما ام ؛ستین یان خارجکمستل م ام

چون وقوع  ؛در خارج ءیوجود شه شود ب یمعلوم م یگاه یان خارجکاست و ام  یخارج

اسات    ن بودهکماً مممسلِّ ،ردکدا یپ یوجود خارج ءیه شک یهنگام ،ستا انکاز ام اخصّ

ه علام با   یو گااه  ؛شاوند  یچ وقت در خارج موجود نما یچون ممتنعات ه ؛ه واقع شدهک
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 ؛مال از او در خاارج  کا ایا  ر او ویا ش نظیدایپ ةواسطه ند بک یدا میق پتحق یان خارجکام

وجاود   یق اولا یطره ص بقَنْم اَینک یم مکح ،مل در خارج موجود شدکم ایدید یچون وقت

ن اسات موجاود   کا در خارج مم ءیه شکما معلوم شد  یه براک یهنگام و ،خواهد داشت

ه ر را با یم قدرت خداوند قاد ید و ناچارتب ،مل از آنکا ایر آن ینظ ةواسطه مشاهده شود ب

ه د ضام با  یا با ؛ندک یت نمیفاک یان خارجکصرف ام ءیچون در تحقق ش ؛مینکنضم ماو 

 یتعاال  و کظهور برساند و خداوند تباار عرصة ه ب یپا ءیگردد تا آن ش یقدرت قادر ازل

 ان بر چند وجه:کق امیطره استدتل بر بعث نمود ب

ود ونَ ﴿ :دیفرما یم هک  چنان ؛ابتدا نمودا  بر یعود و بعث را ق :اول ۡمَت ع  ك 
 
أ اَب د  م   ﴾ك 

هَ ﴿ :دیفرما یم  یو ن [29:]األعراف ۡلٖقَنُّعِيد  َخ  ل  وَّ
 
أ  َ ن ا
ۡ
أ اَب د  م  ن دو یه مراد از اک [104:اءی]األنب ﴾ۥك 

امت یدو مرتبه شما را در ق ،میوجود آورده شما را از عدم ب هک  چنان هکن است یاه یآ

َِ﴿ :دیفرما یم  یو ن ؛است  ا  عود را بر بدأ نمودهیه قک ،م نمودیخواهاعاده  يِين اَب ع  ف 
 
َۡۡل ۡلقَِٱأ

ِل َٱ وَّ
 
ِديدََٖۡۡل ۡلٖقَج  ِۡنَخ  ۡمَِِفَل ۡبٖسَم  نش اول؟ یآفره م بیا درمانده شدیآ» :یعنی [15:]ق ﴾ب ۡلَه 

َ؛تار اسیات بسیل آین قبیو از ا ،«نش تازهیاند از آفر کشان در شیه اکبل
 :دیفرما یم هک  چنان ؛یولاُق یطره بوات و ارض نمود اا  بر خلق سمیبعث را ق :ووم

﴿َ نَّ
 
َأ ْ ۡوا َي ر  َل ۡم و 

 
َ ٱأ ِيٱَّلِلَّ َََّلَّ ل ق  َٰتَِٱخ  َٰو  م  َٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
مََۡۡۡل َِمۡثل ه  ۡل ق  نََي 

 
َأ َٰٓ َلَع    [99:]اإلسراء ﴾ق ادِر 

قادر است بر  ،باشد ین میها و زم آسمان ه قادر بر خلقک ییه خداکنینند ایب یا نمیآ» :یعنی

وَ ﴿ :دیفرما یم  یو ن ،«؟ندیافریرا ب ه مثل آنانکنیا
 
ََأ نَّ

 
َأ ْ ۡوا َي ر  َ ٱل ۡم ِيٱَّلِلَّ َََّلَّ ل ق  َٰتَِٱخ  َٰو  م  َلسَّ

َٱوَ  ۡرض 
 
ََۡۡل ۡيِۧي  َُي  ن

 
َأ َٰٓ َلَع   َِٰدرن

َبِق  َِِب ۡلقِِهنَّ َۡع  َي  ل ۡم َٰ َٱو  ۡوِت  َإِنَّهَ َلۡم  ۡۚ َٰٓ َََٰۥب ّل  َق ِديرََٞلَع   ءٖ ۡ ََش  ِ
 ﴾ك  

 شنیرد و در آفرکن را خلق یها و زم ه آسمانک یده خداونکدند یا ندیآ: »یعنی [33:]األحقاف

َ.«  تواناستیخداوند بر همه چ ،یآر ؟ندکرا زنده  ه مردگانکتواناست بر آن ،آنها مانده نشد
باران بعد از ه ب نیاه از زمیدن گییزنده شدن و روه ا  نمود بیاعاده و بعث را ق :سوم

َ ٱوَ ﴿ :دیفرما یم هک  چنان ؛ه مرده بودکنیا ِيَ ٱَّلِلَّ َََّلَّ ل  رۡس 
 
َٰحَ ٱأ ِي  ََٖلر  َب ِل  َٰ َإَِل  َٰه  ۡقن  اٗباَف س  ح  َس  ت ثرِي  ف 
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َ ۡحي ۡين اَبِهِ
 
ي ِٖتَف أ َٱمَّ ۡرض 

 
ََۡۡل َٰلِك  ذ  ك  َۡۚ ا ۡوتِه  َم  ورَ ٱب ۡعد  ه بادها را ک ییو خدا: »یعنی [9:]فاطر ﴾لنُّش 

ن یزم ،و پس از آن ،میراند یا شهر مرده یسوه پس او را ب ،د انْیپس ابر را بر انگ ،ادفرست

از  ،ر شدکه ذکن سه وجه یاه ، ب«ن است نشر مردگانیو چن ،میردکش زنده را بعد از مرگ

َان خداوند استدتل نمود.کام ةقاعد یرو
*** 

 از ادله خاص قرآن بر بعث
َْ﴿ هکه مباریآ وا م  ۡقس 

 
أ ََِو  َِٱب ََّلِلَّ ۡبع ث  َي  ََل  َٰنِِهۡم يۡم 

 
َأ ۡهد  َ ٱج  اََّلِلَّ ق ٗ َح  ل ۡيهِ َع  َو ۡعًدا َٰ َب ّل  ۡۚ وت  م  َي  ن م 

َ ۡكَث  
 
َأ َِٰكنَّ ل  ََۡلَّاِسَٱو  ون  ۡعل م  َي  َ ٣٨ََل  ِ ََِّل ب ي  م  ِيٱل ه  َََّلَّ ِّل ۡعل م  َو  َفِيهِ ون  ۡت لِف  ِينَ ٱَي  اَََّْلَّ و  ر  ف  ك 

َِٰذبِيَ  َك  ْ ن وا ََك  ۡم نَّه 
 
ن یدتریخدا شده و سوگند خوردند ب»: یعنی. [39و  38:ل]النح ﴾أ

واهد مبعو  خ ،یبل ؛رد مبعو  نخواهد نموده مُکرا  یسکسوگندها و گفتند: خداوند 

ن یو ا ؛دانند یشتر مردمان نمین بیکو ل ؛است خدا وعده حق  ردهکوعده  ؛شان رایرد اک

نند ک یه اختالف در او مکرا  ی یشان آن چیا یند براکظاهر  هکن است یا یختن برایبرانگ

َ.«ه دروغگو بودندکنین بدانند ایافرکو تا 
 یباشد و تمام یم یه در عالم حق و باطلکست ا تایات و اولیهیر برهان از بدیتقر

م در ینیب یو م ،ابندیرا ب نند تا آنک یها م یقت جانفشانیحق یمردم در طلب حق و جستجو

ه کم است هم مسلِّ نیو ا ،ستا یدیف شدحق و در ذات آن اختاله ق وصول بیطر

و اختالف  ،باشد یدر آن نم ]= رخنه پیدا شدن[ المنثاختالف در حق سبب انقالب آن و ا

ش گمان یال خویخه س بک مطلب هر یمنتها ؛ندک یتش را عوض نمیماه ،مردم در آن

 .است  دهیقت را فهمیافته و حقیند حق را درک یم

 یقتیم شد حقه مسلِّک و چون ؛نندیب یرا مختلف م مردم آناست و  یکیحق  :المکخالصه 

چه  ،ندکدا یآن دستر  په تواند ب ینم یویات دنین حیم بشر در اینیب یم در عالم ثابت است و

ان برداشته خواهد شد و موجب اتحاد و ائتالف یاختالف از م ،حق گردده اگر بشر واقف ب
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َ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛فطرت بشر است در ]= برقرار[ وزکن اختالف مریو ا ،شود یم ي ز ال ون 
َ ۡت لِفِي  ١١٨ََُّم  مََۡإَِلَّ ه  ل ق  َخ  َٰلِك  لِذ  َۚۡو  بُّك  َر  نَرَِّحم  ان برداشته یاختالف از م و [119و  118:]هود ﴾م 

ه کی و هنگام ،گریصورت ده ن بین جبلِّت و انتقال آن از ایان رفتن یشود مگر به از ب ینم

م از یه دارک ییها واسطه حجابه ن عالم بیر عالم هست و ما در اد یثابت شد حق ثابت

پس  ،میقت برسیحق و حقه ا بین دنیم در ایتوان یر آن نمیغ ال ویعت و وهم و خیطب

ق یشف حقاکه در آنجا کات ین حیر از ایباشد غ یگریات دیما تزم است ح یبالِّضروره برا

دَۡ﴿ :دیفرما یمخداوند  هک  چنان ؛ستآخرت ا ،اختالف برداشته شود و آن عالم شود و َلَّق 
َ َف ب َص  ك  ا ء ك  َِغط  نك  ۡفن اَع  ش  اَف ك  َٰذ  ِۡنَه  َم  ۡفل ةٖ َِِفَغ  نت  ِديدََّٞۡل وۡمَ ٱك  نه یهر آ» :یعنی [22:]ق ﴾ح 

ن و ی بیت پس چشم تو امروز ؛میغفلت را از تو برداشت ةن امر پس پردیدر غفلت از ا یبود

 د حق ویآ یتزم م ،ندکبروز ن یقتینباشد و روز حق یمعاد ا باهلل نعوذا و اگر  ،«تند است

ه ه انسان بک یو آن روز ،جه خلق شده باشندینت ینداشته باشد و انسان و عالم ب یمتیقت قیحق

 هک  چنان ؛نام نهاد «قتیروز حق»خداوند  را زرو آن ،گردد یل میقت نایحق وحق کدر

ا١َََۡۡل ٓاقَّةَ ٱ﴿ :دیفرما یم قت یحقه ب ،ه در آن دارک یسانک ،و در حالت ؛[2و  1:]الحاقه ﴾ٓاقَّةَ ۡۡلَ ٱم 

ن ز ۡعن ا﴿ :دیفرما یم ،اند واصل شده ََو  ۡتِهِم  ََت  َمِن ۡرِي ََت  ٖ
َِغل  ِۡن َم  ورِهِم د  َِِفَص  ا ََۖٱم  َٰر  نۡه 

 
و ق ال واََْۡۡل

ََِۡۡل ۡمدَ ٱ ِيٱّلِِلَّ َََّلَّ نَّاَِۡل ۡهت ِدي  اَك  اَو م  َٰذ  َٰن اَلِه  ى د  َٰن اَه  ى د  ۡنَه 
 
ََۖٱل ۡوَل  َأ ََِّلِلَّ  ب ِن اَب َر  ل  ا ء ۡتَر س  ۡدَج   ﴾ۡۡل ق َِٱل ق 

حسد و آنچه اسباب عداوت  نه وکیان از یبهشت ةنیم آنچه در سینکرون یو ب: »یعنی [43:]األعراف

ها، و اهل بهشت چون مقامات خود را  ین آنان جوکر مسایشود از ز یم یو جار ،باشد

ن مقام و یت نمود ما را بدیفضل خود هداه ه بک ییخدا یحمد و ثنا برا :ندیند گونکمشاهده 

ند یگو یگر مینمود ما را خدا و د ینم ییاگر راهنما ،میت شویخود هدا یخوده ه بکم ینبود

َ.«میدیقت رسیحق و حقه نان بیتوسط اه و ما ب ،یراست حق وه غمبران ما آمدند بیرسوتن و پ
 

*** 



 

 

 

 ر قرآنامت و معاد در نظیق

ماتش  کخلق و ابداع نمود و هر لحظه ح یتیو غا تمکجهان را ح یوتعال کخداوند تبار

متش تعلاق  کو هر وقت ح ،ندک یاو م یبرا یاقتضا نمود بر اعدام همه عالم و احدا  بدل

آن ه گار با  یرد و صورت دین صورت را بگیه اک ین معنیاه ر صورت عالم بییگرفت به تغ

 قادر و تواناست. ،ندکست نیبدهد و عالم را ن

باشد نه اعادام و   یر صورت میل و تغیل دوم است و آن تبدیامت و معاد از قبیق ةلئمس

 هکا ن است یا ،  داردیقرآن و سنت دتلت صر اند و ن باب گفتهیو آنچه رسل در ا ،جادیا

لم عاا  هکن است یانه  ،شود یل داده میل و تحویند و در او تبدک یر مییغامت و معاد تیدر ق

 یازلا  یستینده و به نکاز آن  یلبا  هست یلکشود و بال یست محس و معدوم صرف مین

 شود. یجاد میس از آن دو مرتبه اپو  گردد یبرم

 :دیفرما یم هک  چنان ؛مقرر نموده است یگری  دیل صورت چیج  تبد یقرآن یاتیآ

ََي ۡومَ ﴿ ل  َٱت ب دَّ ۡرض 
 
ََۡۡل رۡي  ۡرِضَٱغ 

 
ََۖٱوَ َۡۡل َٰت  َٰو  م  َوَ َلسَّ ِ َّلِِلَّ ْ وا ز  َِٰحدَِٱب ر  ارَِٱَۡلو  هَّ : یعنی [48:می]إبراه ﴾ۡلق 

و  ،گرید یآسمانه ردند بکها مبدل  و آسمان ،گرید نِیزمه ن بیه بدل شود زمک یروز»

َ.«نندهکقهر ةگانی یمحاسبه خدا یخود ظاهر شوند برا یمردم از گورها
الحاده و فالسافه   م یشابهه بارا   یآن ناطق اسات و جاا  ه ه قرآن بکست ا ین معادیا

 یأا را بار ر یلمات انبکه کن وارد است یلمکآنان بر قول مت ةاعتراض و شبه .است  نگذاره

ناد  ک یسات ما  یه خداوند اعادام و ن کست ا امت آنیه معاد و قکرده و گفتند کل یوأخود ت

 پوشاند. یم یند و بر عالم لبا  هستک یجاد میامت از نو ایعالم را و در روز ق

ن یا ا .دناد یفهم یب ساخن خاود را ما   یا ردند و عک ین در قرآن تدبر میملکاش متک یا

نناد و  ک یقرآن و ماا جااء باه النبا    ه حمله ب ،ه فالسفه و مالحدهکمغ  سبب شد  یسخن ب



   

 223 امت و معاد در نظر قرآنیق
 

 

 ؛ول و امثاال آن کل و ماکو شبهة آ ،معدوم ةاعاد امتناعِ :لیاز قب ،ردندک یدیاعتراضات شد

ه با  کخنا  یهاا  ه جاواب کا د مجبور شدند مغ  و باطل خو یحرف ب ین هم برایلمکو مت

 فالسفه بدهند.

 یچ عااقل یو ها  ]اسات[  از اعتراضاات فالسافه مصاون    ،دیا گو یه قرآن ما ک یاما معاد

ل یامت تبدیچون ق ؛شبهه هم نخواهد شد یکمعروض  یحت ؛ندکتواند بر او اعتراض  ینم

خول در عالم ن عالم و دیو بعث خروج از ا ،گرید تنشأه ب تانتقال از نشأ خاست و مر

ساتند  ینصوص قرآن را متوجه ن هکن است یامسلمانان  یها یختیاز بد یکی .باشد یگر مید

خاود را در آن دخالات    یشد و آرا یده میتاب خدا فهمکاگر  .نندک ینم کرا در و حق آن

ه کا  ییها واسطه حجابه ب ]= متأسفانه[ سفلأل ایشد.  یها برداشته م شتر ن اعیب ،دادند ینم

 ست.ا ده و پنهانینصوص قرآن بر آنان پوش ،دارند

 ،آن یالم خداست و پس از آن تعقل در معناکاستماع  ،مردم یانفع برا :المکخالصه 

َْ﴿ ه واقع نشوند:ین آیتا مصداق ا ق ال وا َِٰبََو  ۡصح 
 
َأ َِِف  نَّا َك  ا َم  َن ۡعقِل  ۡو

 
َأ ع  َن ۡسم  نَّا َك  ل ۡو

عِريَِٱ َ[.10:ک]المل (1)﴾لسَّ
 

*** 

 امت و ساعتیاقسام ق
 :امت بر سه گونه استیدر اصطالح شرع و قرآن ق

ات یعالم آخرت است و در قرآن آه ل آن بیتبد و آن انقراض عالم و :یبرکامت یق -1

 ؛آن نازل شده استه راجع ب یاریبس

 یت اسات زماان  یروا هک  چنان ؛قرن است یکو آن مرخ تمام اهل  :یسطامت وُیق -2

إن َيُطْل ُعْمُر هذا الغالِم فلْن َيُمْت َحتَّى   »س اوفتاد و فرمود ی بن انرم بر عبداهللکنظر رسول ا

                                           
 .میان نبودیان[ دوزخیدر ]م ،میرده بودکا تعقل یم یرفته[ بودیده ]و پذیند اگر شنیو گو (1)
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، و «امت بر پاا شاود  یه قکنیرد تا اینم ،شود ین غالم طوتنیاگر عمر ا» :یعنی «َتُقوَم الساَعةُ 

ه کا پاس معلاوم شاد     ؛ه از اصحاب رحلت فرمودکبود  یسکس آخر یند عبداهلل بن انیگو

 ؛انقراض اهل قرن است یمعنه ث بین حدیامت در ایساعت و ق

 ،انسان امت هر فردِیپس ق ؛ستا یو آن موت هر انسان یامت و ساعت و صغریق -3

ََق دَۡ﴿ :دیفرما یمخداوند  ؛اوست خمر روزِ َِّس  ِينَ ٱخ  َََّلَّ ا ءِ ب واَْبِلِق  ذَّ ََِۖٱك  ََّلِلَّ م  ا ء ۡته  َإِذ اَج  َٰٓ ِتَّ ح 
ةَ ٱ اع  َّۡسَ َلسَّ َٰح  ا ء َب ۡغت ٗةَق ال واَْي  َس  َل 

 
َأ ورِهِۡمۚۡ ه  َظ  َٰ ۡمَلَع   ۡوز ار ه 

 
َأ ِۡمل ون  ۡمَُي  اَو ه  ۡطن اَفِيه  اَف رَّ َم  َٰ ت ن اَلَع  

ونَ  َي زِر  ا ان یز ،دار خدا را نمودهیب دیذکه تک یسانک ،قیتحقه ب» :یعنی [31:]األنعام ﴾م 

م یردکر یآنچه ما تقصندامت ما را بر  یا :ندیگو ،امت ناگاهیشان را قیا ه آمدکنیتا ا ،ردندک

ه کست ا یه بد بارکد یآگاه باش ؛شانیها گناهان را بر پشت دارند بار یشان بر میو ا !در آن

  یشود و ن یرا حاصل م ن حسرت ن د موت انسانیه اکو معلوم است  «شندک یم

ََق ۡلَ﴿ :دیفرما یم اب  ذ  ۡمَع  ت ىَٰك 
 
ۡمَإِۡنَأ ر ء ۡيت ك 

 
َِٱأ ََّلِلَّ م  ت ۡتك 

 
ۡوَأ
 
ةَ لسََّٱأ ََاع  رۡي  غ 

 
َِٱأ َإِنََّلِلَّ ون  ت ۡدع 

َِٰدقِيَ  نت ۡمَص  د یایا بید شما را عذاب خدا یاید مرا اگر بیبگو خبر ده» :یعنی [40:]األنعام ﴾ك 

ه باد ک یث است وقتیو در حد «؟دیید اگر راستگویخوان یا ج  خدا را میآ ،امتیشما را ق

  ی، و ن«امت رایترسم ق یم» :فرمود یشد و م یر میرم متغکرن[ رسول ا ،دمآ یم یدیشد

ها إال سأظنُّ أن الساعة قد قامت»: دیفرما یمرم کرسول ا چشم » :یعنی «ما أمدُّ طريف سال أغضُّ

َسَصىلَّ ا ُ َعىَل  «.پا شده است امت برینم قک یه گمان مکنیرا مگر ا بندم آن یاندازم و نم ینم

ٍد َسآلِِه الطَّاِهِرينَ  َ.َنييِدَنا ُ َمَّ
 

*** 

 



 

 

 

 تاب ـ تبصرهکان یپا

ه حضرت کرا  «الوداع ةحج»ة کخطبة مبار ،ن منبر خودیدر آخر :د یچون مؤلِّف فق

 ،راد فرموده بودندیالقا و ا یدر روز جمعة عرفة سال دهم هجر صمرتبت  یختم

ا﴿ حق یم اجابت نداکحه ردند و پس از آن مسجد و منبر را بکتالوت  ت ه  يَّ
 
أ َٰٓ َٱَي  َۡلَّۡفس 

ئِنَّةَ ٱ ۡطم  ٢٧ََلۡم  ۡرِضيَّةََٗرِۡجَِعَ ٱَ َمَّ اِضي ٗة َر  ب ِِك َر  َٰ و در  ،تا ابد وداع گفتند [28و  27:]الفجر ﴾إَِل 

مانند را در آخر  یه آن خطبة بکت فرمودند یرر وصکات میام حیاواخر او  یماریاوائل ب

ارادتمندان آن از  یکین یبنابرا ،ندیشود طبع نما ید چاپ میه تجدکد فهم قرآن یلکتاب ک

َتب معتبر استخراج و ترجمه نموده.کفه را از یمرحوم خطبة شر
 ،یاستفادة خوانندگان گرام و ا هیعل یرضوان اهلل تعالا د  ید سعیامتثال امر فق یبرا کنیا

 ه شود:کة مبارین آیگردد تا مشمول ا یتاب درج مکدر خاتمة 

هَ ﴿ َٰم  َف ۡلي ت ن اف ََۥِخت  َٰلِك  ِفَذ  و  ونَ ٱِسَِمۡسٞكَۚۡ َٰفِس  ت ن  َ.[26:نی]المطفف (1)﴾لۡم 

                                           
 .رندیشى گیگر پیدیکد بر یها[ مشتاقان با ن ]نعمتیاست و در ا کشآن مُهر مُ (1)



 

 

 

 خطبة حجة الوداع

سِر َأْنُفِسنَا سَ  ِه َنْحَمُدُه َسَنْسَتِعينُُه َسَنْسَتْغِفُرُه َسَنُتوُ  إَِلْيِه َسَنُعوُذ بِا ِ ِمْن ُ ُ ِمْن َنييَئاِت َأْعََملِنَا اَْلْمُد لِللَّ

يَك َلُه َسَأْشَهُد ُيْضلِْل َفال هاِدَي َلُه َسَأْشَهُد َأْن الََيِْد ا ُ َفال ُمِضلَّ َلُه َسَمْن   َمنْ  إَِلَه إاِلَّ ا ُ َسْحَدُه ال َ ِ

دًا َعْبُدُه َسَرُنوُلُه. ُأسِصيُكْم ِعَباَد ا ِ بَِتْقَوى ا ِ َسَأُحثُُّكْم َعلىَل اْلَعَملِل بَِطاَعتِلِه َسأَ  ْنلَتْفتُِح ا َ َأنَّ ُ َمَّ

.بِالَِّذي هُ   َو َخْْيٌ

َا النَّاُس  ا َبْعُد، َأَيُّ ْ َلُكْم؛ َفإِِّني ال َأْدِري َلَعلِّلي ال ،َأمَّ َأْلَقلاُكْم َبْعلَد َعلاِمي َهلَذا يِف اْنَمُعوا ِمنيي ُأَب،ي

َا النَّاُس  ُكْم َسَأْمَواَلُكْم َسَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم إََِل  ،َمْوِقِفي َهَذا. َأَيُّ َُ ُكْم َكُحْرَمِة إِنَّ ِدَما  َأْن َتْلَقْوا َربَّ

ُهمَّ َفاْشَهْد  ْغُت؟ اللَّ   .َيْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا يِف َبَلِدُكْم َهَذا. َأال َهْل َبلَّ

َها إََِل َمِن اْئَتَمنَُه َعَلْيَها َسإِنَّ ِرَبا اَْلاِهلِيَِّة مَ  َ: ِرًبلا َأْبلَدُأ َفَمْن َكاَنْت ِعنَْدُه َأَماَنٌة َفْلُيَؤدي ْوُضوٌع َسإِنَّ َأسَّ

َ: َدٍم َأْبَدُأ بِهِ  َُ اَْلاِهلِيَِّة َمْوُضوَعٌة َسإِنَّ َأسَّ َدُم َعلاِمِر ْبلِن َربِيَعلَة  بِِه ِرَبا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد املُطَّلِِب، َسإِنَّ ِدَما

َقاَيِة. َساْلَعْمُد َقَوٌد َسِشلْبُه ْبِن اَْلاِرِث ْبِن َعْبِد املُطَّلِِب. َسإِنَّ َمآثَِر اَْلاهِ  َداَنِة َسالسي لِيَِّة َمْوُضوَعٌة َغْْيَ السي

 اْلَعْمِد َما ُقتَِل بِاْلَعَصا َساَْلَجِر َسفِيِه ِماَئُة َبِعٍْي َفَمْن َزاَد َفُهَو ِمَن اَْلاِهلِيَِّة.

َا النَّاُس  ْيَطاَن َقْد َأيَِس َأْن ُيْعَبَد  ،َأَيُّ بَِأْرِضُكْم َهِذِه َسَلكِنَُّه َقْد َرِِضَ بَِأْن ُيَطاَع فِيََم ِنَوى َذلَِك إِنَّ ال َّ

َا النَّاُس  ُرسَن ِمْن َأْعََملُِكْم. َأَيُّ قي ََم النَِِّس  ،فِيََم ُُتَ ُُ ِزياَدٌة يِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُرسا َُيِلُّوَنلُه عاملًا  إِنَّ

ُموَنُه عامًا  لََمَساِت َسَُيَري َملاَن َقلِد اْنلَتَداَر َكَهْيَئتِلِه َيلْوَم َخَللَق ا ُ السَّ َم ا ُ َسإِنَّ الزَّ َة ما َحرَّ لُِيواطُِؤا ِعدَّ

َمساِت َساألَْرَض  ُهوِر ِعنَْد ا ِ اْثنا َعَ لَر َشْهرًا يِف كِتاِ  ا ِ َيْوَم َخَلَق السَّ َة ال ُّ  ِمنْها َساألَْرَض َسإِنَّ ِعدَّ

ُم َسَرَجٌب َبلْ،َ مُجَلادَ َأرْ  ِة َساملَُحرَّ جَّ
ى َسَشلْعَباَن. َبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِيٌة َسَساِحٌد َفْرٌد  ُذس اْلَقْعَدِة َسُذس اْْلِ

ُهمَّ َفاْشَهْد  ْغُت؟ اللَّ  .َأال َهْل َبلَّ

َا النَّاُس   ُكْم َعَللْيِهنَّ َأْن الإِنَّ لِنَِسائُِكْم َعَلْيُكْم َحّقًا َسَلُكْم َعلَ  ،َأَيُّ ُيلوطِْئَن ُفُرَشلُكْم ْيِهنَّ َحّقًا. َحقُّ
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ا َ َقلْد َأِذَن َلُكلْم  َسال ُيْدِخْلَن َأَحدًا َتْكَرُهوَنُه ُبُيوَتُكْم إاِلَّ بِإِْذنُِكْم َسَأْن ال َيْأتَِ، بَِفاِحَ ٍة َفإِْن َفَعْلَن َفإِنَّ 

ٍح، َفإَِذا اْنَتَهْ،َ َسَأَطْعنَُكْم َفَعَلْيُكْم    املََْضاِجعِ َأْن َتْعُضُلوُهنَّ َسََتُْجُرسُهنَّ يِف  بًا َغْْيَ ُمَْبِ َسَتْضلِرُبوُهنَّ رَضْ

ُقوا ا َ يِف ِرْزُقُهنَّ َسكِْسَوَُتُنَّ بِاملَْعُرسِف، َأَخْذَُتُوُهنَّ بَِأَماَنِة ا ِ َساْنلَتْحَلْلُتْم ُفلُرسَجُهنَّ بَِكلَِملةِ ِ ا ِ  َفلاتَّ

ُهمَّ َفاْشَهْد  ْغُت؟ اللَّ  َساْنَتْوُصوا ِاِنَّ َخْْيًا. َأال َهْل َبلَّ
ُِ  .النيَسا

َا النَّاُس  ْغلُت؟  ،َأَيُّ ََم املُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َسال ََيِلُّ ملُِْؤِمٍن َماُ: َأِخيِه إاِلَّ ِمْن طِيِب َنْفٍس ِمنُْه. َأال َهْل َبلَّ إِنَّ

ُهمَّ َفاْشَهْد  ُ  َبْعُضُكْم ِرَقاَ  َبْعٍض َفإِِّني َقلْد َتَرْكلُت فِليُكْم َملا إِْن َفال تَ  .اللَّ ارًا َيْْضِ ْرِجُعنَّ َبْعِدي ُكفَّ

ِِت   َأَخْذُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا )سيف رسايٍة ََلْ َتِضلُّوا( كَِتاَ  ا ِ )سيف رسايٍة  س ُنلنََّة نبييله، سيف رسايلٍة  َسِعلْْتَ

ُهمَّ َفاْشَهْد َأْهَل َبْيتِي(، َأال هَ  ْغُت؟ اللَّ  .ْل َبلَّ

َا النَّاُس  ُكْم آلَدَم َسآَدُم ِمْن ُتلَراٍ  إِنَّ َأْكلَرَمُكْم ِعنْلَد ا ِ  ،َأَيُّ ُكْم َساِحٌد َسإِنَّ َأَباُكْم َساِحٌد، ُكلُّ إِنَّ َربَّ

اِهُد َأْتَقاُكْم َسَلْيَس لَِعَريِبٍّ َعىَل َعَجِميٍّ َفْضٌل إاِلَّ بِالتَّْقَوى. َأال ِِ ال َّ ْغُت؟ َقاُلوا  َنَعْم. َقاَ:  َفْلُيَبلي  َهْل َبلَّ

 .اْلَغائَِب 

َا النَّاُس  ُلوِرٍث َسِصليَُّة َأْكَثلَر ِملَن إِنَّ ا َ َقْد َقَسَم لُِكلي َساِرٍث َنِصيَبُه ِمَن املِْلَْياِث َسال ،َأَيُّ
ََيُلوُز ملِ

 َأبِيِه َسَمْن َتَوَلَّ َغْْيَ َمَوالِيِه َفَعَلْيلِه َلْعنَلُة ا ِ الثُُّلِث. َساْلَوَلُد لِْلِفَراِش َسلِْلَعا
َعى إََِل َغْْيِ ِهِر اَْلَجُر، َمِن ادَّ

فًا َسال ُة ا ِ.َساملاَلئَِكِة َسالنَّاِس َأمْجَِعَ،، ال َيْقَبُل ا ُ ِمنُْه َِصْ الُم َعَلْيُكْم َسَرَْحَ  َعْدالً. َسالسَّ

 عحجة الوداترجمه خطبة 
م و یخواه یم و از او آمرزش مییجو یم یاریم و از او ییستا یراست او را م یش خدایستا

 یهاا  یش و از زشات ینفاو  خاو   یهاا  یم از بدیبر یم و بدو پناه میگرد یاو برم یسوه ب

ه کا  یسکند و کس او را نتواند گمراه ک چیه ،ندکت یه خدا او را هداک یسکخود.  یارهاک

چ یه ها کا دهم  یم یو گواه ،او نتواند شد یو راهنما یس هادک چیهند کخدا او را گمراه 

 ینادارد و گاواه   یکره شا کگانه یاست  ییخدا ؛ستیج  خدا ن یمعبود و س اوار پرستش

 فرستادة اوست. د بندة او وه محمکدهم  یم
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خادا و شاما را بار     یتار  و تقاوا  ه نم شما بندگان خدا را با ک یت و سفارش میوص

ه بهتار  کا  ی یا چه ا با یطلبم  یش میآنچه بهتر است گشاه م و بینما یس میطاعت او تحر

 :نمک یاست سخن خود را آغاز م

د شاما را  یدانم شاا  یرا من نمیز ؛نمکان یشما ب ید تا برایاز من بشنو ،مردم یا ،ا بعدام

 نم.کنجا مالقات نیپس از امسال در ا

ه مارخ را  کا نیتاا ا  شما و اموال شما بار شاما حارام اسات     یها همانا خون ،مردم یا

ن یدر چنا  ین مااه یدر چن ین روزیمانند حرام بودن چن ؛دیافته به پروردگار خود برسیدر

 پس تو گواه بااش. پاس هار    ،ایدم؟ خدایشما رسانه را ب یردم و امر الهکغ یا تبلی. آیشهر

د. ن شمرده اسات بازگردانا  یه او را بر آن امانت امک یسکه باشد آنرا ب یه در ن د او امانتک

ن ینون لغو و باطل است و نخستکا ،است  ت بودهیه در زمان جاهلک یپول و سودِ همانا ربا

و هماناا   ؛باشاد  یب ملمن عبا  پسر عبدالمط عموی یم رباینما یه من آنرا لغو مک ییربا

باشد و  ینون باطل و نادرست مکا ،است  ت بودهیدر زمان جاهل ییها یها و خونخواه خون

عاه  یخون عامر پسار رب  ،مینما یرا باطل و لغو م رده آنکآن آغاز ه من ب هک ین خونینخست

ت همه باطل است و یو همانا مفاخر و آثار زمان جاهل ؛ب استلپسر حار  پسر عبدالمط

 عبه.  کجّاج دادن ح عبه و آبکان برود بج  خدمت ید از میبا

عصاا و سان[   لة یوسه ه بکست ا آن یقتل عمده ه بیقصاص دارد و شب یقتل عمد و

ن یا ه بار ا کا  یسا کپاس   ؛باشاد  یصد شتر م ،ن نوع قتلیا یه و خونبهاید ؛قتل واقع شود

 ت است.ی، او از اهل جاهلدیف ایب ی یچ

 ؛است  د شدهیگر نومید ،ن شما پرستش و عبادت شودیه در زمکنیطان از ایش ،مردم یا

خاود   یارهاا کز ن و آنچاه شاما ا  یج  ا یه در مواردکاست  ین خشنود و راضیاه ب یول

 رده شود.کاطاعت  ،دیپندار یر مهم میر و غیحق

سابب آن گماراه   ه افران با کا ه کا فر اسات  کدر  یاف ون ،ها ل ماهیر و تبدییتغ ،مردم یا

ه کا  ییهاا  نند تا در شمارة ماهک یرا حرام م گر آنیرا حالل و سال د سال آن یک .شوند یم
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ه کا  یو همانا زمان مانند روز ،ه باشندموافقت و سازش داشت ،است  ردهکرا حرام  خدا آن

 ها در ن د خدا دوازده مااه  و همانا شمارة ماه ،است  دهید گردین را آفریها و زم خدا آسمان

ه چهاار مااه از آن حارام    کا د ین را آفریها و زم ه خدا آسمانک یتاب خدا روزکاست در  

 ،ه و محّرم و مااه رجاب  الحجماه تنها و جدا ذوالعقده و ذو یکو  یدر پ یسه ماه پ ،است

 پس تو گواه باش.   ،ایردم؟ خداکا بشما ابالغ یآ .باشد یو شعبان م یان جمادیه در مک

ه کا نیو آن ا ،یشاان حقا  یشما بر ا یو برا یزنان شما بر شما حق ی، همانا برامردم یا

ج  باا   ،دیل نداریه شما مکرا  یسکشما راه ندهند و  یها را بج  شما بر رختخواب یسک

شان یرا در خانه نگاهداشته و از ا شانیار زشت )زنا( اکاورند و یخانة شما نه ازة شما باج

م و لِّؤرا مُا  شانیه اک یسمنه قِ یول ،دیرا ب ن شانیا د وینیگ  یدور یدر قسمت همخوابگ

  واجاب  یبر شما ن ،نندکده شما را اطاعت یشکار خود دست کآنگاه اگر از  ؛باشد کدردنا

و همانا زنان در ن د  ،دیرف بدهو عُ یکینه را ب شانیا کو پوشا کخوراو  یه روزکاست 

ه شاان را با  یشاما ا  ،ردکا توانند  ینم یارکاز خود ندارند و  ی یه چکهستند  یرانیشما اس

خاود   یلماة خادا )عقاد( بارا    که شان را بیافت داشته و عورات ایق امانت از خدا دریطر

ه ا با یا آ .دیا نکر یا شان سفارش خیا ید و برایبترسپس دربارة زنان از خدا  ؛دیا ردهکحالل 

 پس تو گواه باش. ،ایدم؟ خدایشما رسان

جا    ،سات یس مال برادرش حالل و روا نک چیپس ه ؛همانا مسلمانان برادرند ،مردم یا

پس تو گواه باش. پس بعاد از مان از    ،ایردم؟ خداکشما ابالغ ه ا بیاو. آ یرضا ب ویطه ب

هماناا مان در    .دیفتیجان خود به ب ،گر را زدهیدیکه گردن کد یوافر مشکاسالم برنگشته و 

ماراه  گ  گس از آن هرپ ،دیدامن آن زنه ر دست بگه اکام  ذاشتهگ یجاه ب ی یچان شما یم

روش  سانِّت و  :اسات   آماده  یتا یو در روا]تاب خدا )قارآن( اسات   کو آن  ،د شدینخواه

 واه باش.گتو  ،ایس خداپدم؟ یشما رسانه ا بیآ [ت منیو اهل ب :رگید یتیو در روا ،غمبریپ

شاما هماه از    ؛اسات  یکیدر شما پاست و  یکیار شما گرودپه ک یدرسته ب ،مردم یا

ه کا اسات   یسا کن شاما در نا د خادا آن    یتار  یراما گ .اسات  کد و آدم از خاا یآدم هست
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جا  باه    ،سات ین یعرب فضل و برتررِیرا بر غ یعرب چیه .تر باشد ارتر و خداتر گ یرهپ

ه د با یا با ،ه از شما حاضر استک یسکس پ :فرمود ؛یآر :فتندگدم؟ یا رسانی. آیارگ یرهپ

 ب برساند.  یغا

را  مقساوم و  یا او را از م بِیبهاره و نصا   یهر وارث یه خدا براک یدرسته ب ،مردم یا

 ساوم[  ]= یاک  یاک شاتر از ساه   یت در بیصرا  ویصاحب م یو برا ،است  معلوم فرموده

ه ه از زن در خاناة شاوهر با   ک یفرزند یعنی]رختخواب است  یو فرزند برا ،ستی  نیجا

 یعنا ی]است  [ار سنکزنا یو برا [باشد یاز آن شوهر م ،ه نامشروع باشدچرگ ،دیآ یا میدن

خاود   [یا عبد آزادشده]ا ی ،در خود نسبت دهدپر یغه ه خود را بک یسک [.د رجم شودیبا

ان و هماة ماردم   گلعنت خدا و فرشات  بر او ،ندکنندة خود منسوب کو آزاد یر مولیغه را ب

 چیها  :هکا نیا ای]رد یذپن ییفدا چیند و هک ه عذاب را از او ردک یامر چیو خدا از او ه .باد

ات او بار  کا رحمات او و بر  و سالم خادا و  [.نندکاز او قبول ن یا ضهیب و فرعمل مستح

 شما باد.

 

*** 
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