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   عامه هدايت
  

 اصل يعني شود مي ناشي انسان و جهان درباره بينش نوعي از ،نبوت و وحي به اعتقاد
 ،است اسالمي توحيدي  بيني جهان الزمه عامه هدايت اصل هستي سراسر در عامه هدايت

 الوجود واجب اينكه حكم به متعال خداوند است بيني جهان اين الزمه نبوت اصل رو اين از
 االطالق علي فياض ،است الجهات جميع من واجب ،بالذات الوجود واجب و است بالذات
 است شايسته و ممكن موجود آن براي كه حدي در موجودات انواع از نوعي هر به و است
    شامل يتهدا اين كند مي هدايت كمالشان مسير در را موجودات و دارد عنايت و تفضل
 موجود ترين  پست از و ستاره بزرگترين تا گرفته ذره كوچكترين از: است موجودات همه

 اين از انسان يعني شناسيم مي ما كه جاندارها ترين راقي و ترين عالي تا گرفته بيجان
   در برده كار به انسان هدايت مورد در همچنانكه را " وحي " واژه قرآن كه روست
  حيوانات و نباتات و داتجما هدايت مورد

 ٩
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 به   . است برده كار
 و كند مي عوض  جايگاه و منزل دائما ،نيست يكنواخت و ثابت جهان اين در موجودي هيچ
  . است روان مقصودي سوي به
 موجودي هر در " كشش " و " ميل " نوعي كه دهد مي نشان عالمتها همه ،ديگر طرف از
 مرموزي نيروي با موجودات  يعني ،دارد وجود تاس روان مقصد آن به كه مقصدي سوي به
 آن از كه است همان نيرو اين شوند مي  كشيده مقصدشان سوي به هست درونشان در كه
 به كه كند مي نقل موسي حضرت زبان از كريم قرآن شود مي تعبير " الهي هدايت " به

  : گفت خويش زمان فرعون
  

 و كرد عنايت بود آن شايسته كه آفرينشي آن موجودي هر به كه است همان ما پروردگار
   .)1( نمود هدايت خودش راه در را آن سپس
 شان كمالي  هدف سوي به كششي موجودات درون در يعني ،است هدفدار جهاني ما جهان
  . است الهي هدايت همان هدفداري و است موجود
 موارد و كلمه  اين استعمال شكل است رفته كار به مكرر كريم قرآن در " وحي " كلمه

 اشياء همه در ،داند نمي  انسان به منحصر را آن قرآن كه دهد مي نشان آن استعمال مختلف
 وحي به عسل زنبور مورد در رو اين از ،داند مي جاري و ساري زنده موجودات در الاقل و

 متفاوت موجودات تكامل حسب بر ،هدايت و وحي درجات هست كه چيزي كند مي تعبير
  . است

   پيامبران سلسله به كه است همان وحي درجه ترين ليعا
  
  

  : پاورقي
   .)50 / طه( " » هدي ثم خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا " 1. 
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 بشر طرفي از كه ،دارد الهي هدايتي به بشر نوع كه است نيازي اساس بر وحي اين. شود مي
 بشر گذرگاه ناخواه هخوا و  است ماديات و محسوسات افق ماوراي كه مقصودي سوي به را

 همواره كه اجتماعي زندگي در را بشر نياز ديگر طرف از و ،نمايد راهنمايي بود خواهد
 ،ايدئولوژي ،مكتب بحث در قبال برآورد باشد داشته الهي  تضمين كه است قانوني به نيازمند

    ايدئولوژي تدوين و تنظيم براي را او ناتواني و ،بخش كمال ايدئولوژي يك  به را بشر نياز
  . كرديم روشن صحيح

 است شده گذاشته كار بشريت پيكره در كه هستند اي گيرنده دستگاه منزله به پيامبران
 غيب جهان از را آگاهي نوع  اين دريافت صالحيت كه هستند اي برگزيده افراد پيامبران

  : فرمايد مي كريم  قرآن بس و داند مي خدا را صالحيت اين دارند
   
   .)1(» رسالته يجعل حيث اعلم اهللا «

  . دهد قرار محلي چه در را خويش رسالت كه داند مي بهتر خود خدا
  
 را نيرو اين ولي ،است بيرون بشر افراد تجربه و حس قلمرو از مستقيما وحي پديده چند هر

 و شگرف تاثير الهي وحي شناخت  توان مي آثارش راه از ديگر نيروهاي از بسياري مانند
 " را او حقيقت به ،نمايد مي پيامبر  شخص يعني وحي حامل شخصيت روي بر عظيمي
 وجود به او در عظيم و عميق انقالبي و انگيزد مي بر را او نيروهاي يعني ،كند مي " مبعوث

 بينانه واقع و گيرد مي صورت بشريت صالح و رشد و خير جهت در  انقالب اين و آورد مي
   به ينظير بي قاطعيت ،كند مي عمل

  : پاورقي
 124 /. انعام 1. 
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   پيامبران اختصاصات
  

 تامتيازا داراي ،كنند مي پيدا اتصال هستي مبدا و ريشه با وحي طريق از كه الهي پيامبران
  : شود مي اشاره آنها به اكنون كه باشند مي اختصاصاتي و
  

   اعجاز ١
 است برخوردار العاده  خارق نيرويي و قدرت از شود مي مبعوث خدا جانب از كه پيامبري هر
 دهنده نشان كه دارد مي ابراز بشر قدرت  مافوق اثر چند يا يك العاده خارق قدرت آن با و

 آسماني و او دعوت بودن راستين گواه و است الهي العاده  ارقخ نيروي آن از او مندي بهره
  . اوست سخن بودن
 خود گفتار صدق بر  گواهي براي خدا اذن به پيامبران كه را اي العاده خارق آثار كريم قرآن
 آن از اسالمي متكلمين و خواند مي نبوت  عالمت و نشانه يعني " آيت " ،اند كرده مي ارائه
  و عجز متهاعال اين كه نظر

 ١٣
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    كه كند مي نقل كريم قرآن نامند مي " معجزه " سازد مي آشكار را فرادا ساير  ناتواني
 آن و كردند مي " معجزه " و " آيت " تقاضاي خويش زمان پيامبران از نزما هر مردم

 جوياي مردمي طرف از زيرا - بود منطقي و معقول تقاضايي كه تقاضا اين به پيامبران
 پيامبر آن پيامبري شناخت هب  راهي مردم آن براي آن بدون و گرفت مي تصور حقيقت

 جويندگي جز ديگري منظور به معجزات  تقاضاي اگر ولي ،دادند مي مثبت جواب نبود
 را كار فالن اگر كه شد مي پيشنهاد " معامله " صورت به مثال گرفت مي صورت قيقتح

 قرآن كردند مي استنكاف آن انجام از برانپيام پذيريم مي را تو دعوت عوض در ما بكني
 را العالج بيمار و كردن زنده مرده از ،است كرده نقل پيغمبران براي  زيادي معجزات كريم
 خبر آينده و نهان از و كردن اژدها به تبديل را عصا و گفتن سخن گهواره در تا دادن شفا

  . دادن
  

   عصمت .٢
 يعني ،اشتباه و  گناه از مصونيت يعني عصمت تاس " عصمت " پيامبران مختصات جمله از

 كار در نه و شوند مي گناه مرتكب و گيرند مي قرار نفساني هواهاي تاثير تحت نه پيامبران
 قابليت اعالي حد ،اشتباه از و گناه از آنها  بركناري. شوند مي اشتباه و خطا دچار خود

 اين به مثال آيا ؟است  صورت چه به مصونيت اين ببينيم اكنون دهد مي آنها به را اعتماد
 و آيد مي غيبي مامور يك ،شوند اشتباه يا گناه مرتكب خواهند مي وقت هر كه است صورت
 صورت اين به يا و ؟گيرد مي را آنها جلوي شود مي  فرزندش لغزش مانع كه پدري مانند
 نه و هاستآن در گناه امكان نه كه است طوري ساختمانشان و سرشت پيامبران كه است
    خالي جنسي شهوت از اينكه دليل به كند نمي زنا فرشته يك مثال آنچنانكه ،اشتباه امكان
  فاقد اينكه دليل به كند نمي اشتباه حساب ماشين يك يا و است

 ١٤
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  درجه و بينش نوع معلول پيامبران نكردن اشتباه و نكردن گناه اينكه يا و ؟است ذهن 
 مصونيت دو اين از يك هر اكنون است صحيح شق همين تنها البته ؟آنهاست ايمان و يقين

  . كنيم مي ذكر جداگانه را
  
 و منافع اساس بر را خويش كارهاي و است مختار موجود يك انسان: گناه از مصونيت اما

    تشخيص " رو اين از ،كند مي انتخاب ،دهد مي تشخيص كه مفاسدي و مصالح و مضار
 حسب بر كه را چيزي انسان كه است محال دارد كارها خابانت و اختيار در مهمي نقش "

 ،كند انتخاب دارد ضرر و  زيان ديگر طرف از و نيست اي فايده گونه هيچ مفيد او تشخيص
 را كشنده زهر يا و كند نمي پرت كوه از را خود دانسته ،حيات به عالقمند عاقل انسان مثال
  . نوشد نمي
 قوي ايمانشان كه اندازه هر به ،اند متفاوت گناهان آثار به توجه و ايمان نظر از مردم افراد
 كمتر آن ارتكاب و بيشتر گناه از اجتنابشان ،باشد شديدتر گناهان آثار به شان توجه و تر
 در را خود حالت آدمي كه حدي به برسد عيان و شهود حد در ايمان درجه اگر شود مي

 زهر يا و كند پرت كوه از را خود اهدخو مي كه ببيند شخصي  حالت گناه ارتكاب حين
 طرف به هرگز يعني ،رسد مي صفر به گناه اختيار احتمال اينجا در ،بنوشد را اي كشنده

 كمال از ناشي گناه از عصمت پس ناميم مي گناه از عصمت را حالي چنين رود نمي گناه
 " و " ونيتمص " حد به انسان اينكه براي كه داردن ضرورتي  است تقوا شدت و ايمان

  شخص يا و دارد باز گناه از را او جبرا خارجي نيروي يك ،برسد گناه از " معصوميت
 گناه بر قدرت انسان اگر باشد القدرش مسلوب ،ساختمان و سرشت حسب به معصوم
 برايش او نكردن گناه ،باشد گناه از او جلوگير همواره جبري اي قوه يك يا و باشد نداشته
 به قادر و شده حبس زندان يك در  كه است انساني مانند او زيرا ،شود نمي شمرده كمالي

 نتوان او امانت و درستي حساب به را انساني  چنين نكردن خالفكاري نيست خالفكاري
  . گذاشت

 ١٥
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 همواره اشتباه است پيامبران بينش نوع مولود نيز اشتباه از مصونيت: اشتباه از مصونيت اما
 پيدا ارتباط  واقعيتي با بيروني يا دروني حس يك وسيله به انسان كه دهد مي رخ آنجا از

 خود عقل قوه با و كند مي  تهيه خود ذهن در آنها از ذهني صورتهاي سلسله يك و كند مي
 تطبيق در آنگاه ،نمايد مي آنها در تصرفات  انواع و كند مي تركيب و تجزيه را صورتها آن

 دهد مي رخ اشتباه و خطا گاه صورتها آن ترتيب در و خارجي  واقعيتهاي به ذهني صورتهاي
   و است مواجه خاص حس يك وسيله به عيني واقعيتهاي با مستقيما انسان  كه آنجا اما

 و خطا ديگر ،واقعيت با اتصال از ذهني صورتي نه است واقعيت با اتصال عين واقعيت ادراك
 در دارند اتصال و ارتباط هستي اقعيتو با خود درون از الهي پيامبران ندارد معني اشتباه
 باز و بريزيم ظرفي در را تسبيح دانه صد ما اگر مثال ،شود نمي فرض اشتباه ،واقعيت متن
 خيال و كند اشتباه ما ذهن است ممكن ،كنيم تكرار بار صد را عمل اين و ،را ديگر دانه صد
 خود كه است محال اما ،است شده تكرار بار يك و صد يا و بار نه و نود عمل اين كند

 يا كمتر ها دانه مجموع است شده تكرار بار صد باال عمل اينكه با و كند اشتباه واقعيت
    بن با و گيرند مي قرار واقعيت جريان متن در آگاهيها نظر از كه انسانهايي بشود بيشتر
 و مصون  اشتباه گونه هر از ديگر ،شوند مي يكي و متصل جريانها و وجود ريشه و هستي
  . بود خواهند معصوم

  

   نوابغ و پيامبران تفاوت
 و فكر نيروي كه هستند  افرادي نوابغ برد پي نوابغ و پيامبران تفاوت به توان مي جا همين از

 نيروي با و گيرند مي تماس اشياء با خود حواس راه از يعني ،دارند قوي حسابگري و تعقل
 و رسند مي نتيجه به و كنند مي كار خود نيذه  هاي فرآورده روي بر خود عقل حسابگر
  و انديشه و خرد نيروي از برخورداري بر عالوه الهي  پيامبران كنند مي خطا احيانا
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 و اند بهره بي نيرو اين از نوابغ و مجهزند وحي نام به ديگري نيروي  به ،ذهني سابگريهايح
 هنگامي  مقايسه زيرا ،كرد ايسهمق نوابغ با را پيامبران نتوان وجه هيچ به جهت  همين به

 و نوع دو از كه آنجا از اما ،باشد سنخ يك از و نوع يك از گروه دو هر كار كه است صحيح
 قوه يا و شنوايي قوه يا و بينايي قوه  كه است صحيح مثال است غلط مقايسه است سنخ دو
 شنوايي قوه با را نفر يك بينايي قوه كه نيست صحيح اما ،كنيم مقايسه هم با را نفر دو فكر
  به است مربوط نوابغ نبوغ است تر قوي كداميك بگوييم و كنيم مقايسه ديگر نفر يك

 نام به ديگري  نيروي به است مربوط پيامبران العادگي فوق و ،بشري انديشه و تفكر نيروي
  . است غلط يكديگر با آنها گرفتن قياس لهذا و ،هستي مبدا به اتصال و وحي

  

   يرهبر. ٣
 من سير( خلق از  بريدن و او ذات به تقرب و خدا سوي به معنوي مسير از آنكه با پيامبري
 ولي است درون به توجه و  برون از انصراف مستلزم كه شود مي آغاز) الحق الي الخلق

 و انسان زندگي به بخشيدن سازمان و اصالح منظور به ،برون و خلق به بازگشت با سرانجام
  . يابد مي پايان ،)الخلق في بالحق سير( صحيح مسير كي در آن هدايت
 " پيامبر " كلمه  فارسي در و است " آورنده خبر " معني به عربي زبان در " نبي " كلمه
  . است " فرستاده " معني  به عربي زبان در " رسول " كلمه و دهد مي را معني همان
 سامان و نمايد مي بيدار را آنها هاينيرو و كند مي ابالغ خدا خلق به را خدا پيام پيامبر

 و طلبي اصالح و صفا و صلح  يعني ،است خداوند رضاي آنچه و خداوند سوي به و بخشد يم
 ،حسنه اخالق ساير و عدالت و محبت و درستي و راستي و خدا غير از آزادي و آزاري بي

  انواع اطاعت و نفس هواي اطاعت زنجير از را بشريت و كند مي دعوت
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 هابت  . بخشد مي رهايي طاغوتها و
) عرفا( دارند خدا سوي  به معنوي مسير كه افرادي ساير با را پيامبران تفاوت الهوري اقبال
  : كند مي بيان چنين ،خواند مي " باطني مرد" را آنها اقبال و ندارند پيامبري رسالت ولي

  
 به كند مي پيدا ) معنوي مسير در( كه اطميناني و آرامش از پس كه خواهد نمي باطني مرد

 او بازگشت ،گردد مي باز ضرورت بر بنا كه هنگامي آن در اما ،گردد باز جهاني اين زندگي
 ،دارد ثمربخشي و خالقيت جنبه پيغمبر بازگشت ولي ندارد چنداني سود  بشريت تمام براي
 ضبط  تتح را تاريخ جريان كه قصد اين به شود مي وارد زمان جريان در و گردد مي باز

 آرامش باطني مرد براي كند خلق مطلوبها كمال از اي تازه جهان راه اين از و درآورد
 تكان را جهان كه اوست روانشناختي  نيروهاي شدن بيدار پيغمبر براي ،است نهايي مرحله

   .)1( دهد تغيير را بشري جهان كامال كه است  شده حساب چنان نيروها اين و دهد مي
  

 جهت در  انساني نيروهاي آوردن حركت به و بخشيدن سامان و خلق ريرهب ،بنابراين
  . است پيامبري الينفك الزم ،بشريت صالح و خدا رضاي

  

   نيت خلوص ٤
   كه برند نمي ياد از هرگز و دارند خدايي گاه تكيه اينكه حكم به پيامبران

  
  

  : پاورقي
   143. ص آرام، احمد ترجمه اسالم، در ديني فكر احياي 1. 
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 ،دهند مي انجام را " او " كار و است شده گذاشته آنها عهده بر خداوند طرف از " رسالتي "
 بشر هدايت جز هدفي هيچ و منظوري  هيچ يعني ،دارند را " خلوص " نهايت خود كار در
  . خواهند نمي خود رسالت انجام براي " اجرا "  مردم از ،ندارند است خداوند خواسته كه

 با واجههم در را پيامبران از بسياري گفتار خالصه طور به الشعراء سوره رد كريم قرآن
 راه در كه مشكالتي و مشكل مناسبت به پيغمبري هر البته و است كرده نقل قومشان
 در كه مطالبي از يكي ولي ،است  داشته خود قوم براي پيام نوع يك است ديده مي خويش

 " خواهم نمي شما از مزدي و اجر من ": كه است  اين است شده تكرار پيامبران همه پيام
 پيامبران پيام جهت همين به و است پيامبري مشخصات از  يكي نظري بي و خلوص لهذا

  . است همراه نظير بي " قاطعيت " يك با همواره
 ضرورت و خويش  رسالت در و كنند مي احساس " مبعوث " را خود اينكه حكم به پيامبران

 تبليغ را خويش پيام " قاطعيتي " چنان با ،ندارند ترديدي كوچكترين آن بخشي ثمر و آن
  . يافت نتوان آن براي  مانندي كه كنند مي دفاع آن از و كنند مي

 عصاهاي و تن بر پشمينه هايي جامه كه حالي در هارون برادرش اتفاق به عمران بن موسي
 وارد فرعون بر ،بود  اين هب منحصر ظاهريشان تجهيزات همه و داشتند دست در چوبين
 زوال نپذيري را ما دعوت اگر: داشتند ابراز قاطعيت كمال با و كردند دعوت را او و شدند

 ما شوي وارد خواهيم مي ما كه راهي به و بپذيري را ما  دعوت اگر و است قطعي تو حكومت
    عزت تضمين از كه ببينيد را اينها: گفت فراوان تعجب با فرعون كنيم مي  تضمين ترا عزت

 من   زوال گرنهو آنها پيروي صورت در
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   .)1( گويند مي سخن من حكومت
 دست دو انگشتان شمار از شايد مسلمانان عده كه بعثت اول سالهاي در) ص( اكرم پيغمبر
 ،است كرده ضبط " االنذار يوم " جلسه نام به را آن تاريخ كه اي جلسه در ،كرد نمي تجاوز

 و صراحت با و فرمود ابالغ آنان به را خويش رسالت و آورد گرد را مهاش  بني بزرگان
 دعوت قبول و پيروي در شما سعادت و شد خواهد جهانگير من دين كه كرد اعالم قاطعيت

 نگاه يكديگر به عجبت با جمعيت كه آمد نكردني باور و سنگين آنچنان سخن اين است من
  . شدند متفرق نداده جوابي و كردند
 به را او حاضريم اينكه بر مبني را قريش پيام) ص( اكرم پيغمبر عموي ابوطالب كه يهنگام

 فرد ثروتمندترين را او ،بدهيم او به  زني به را خود دختران زيباترين ،برگزينيم پادشاهي
 در ،كرد ابالغ حضرت آن به ،بردارد دست خود  سخنان از اينكه شرط به گردانيم خود

 ،دهند قرار ديگرم كف در را ماه و كفم يك در را خورشيد اگر قسم اخد به ": فرمود جواب
  . " دارم نمي بر دست خود دعوت از هرگز
 مجهز لوازم از انسانها رهبري در اشتباه از عصمت و گناه از عصمت كه طور همان ،آري
 پيامبري لوازم از نيز قاطعيت  همچنين و خلوص ،خداست به اتصال و وحي نيروي به بودن
  . است

  

   سازندگي ٥
 و فرد ساختن  جهت در صرفا ،بخشند مي سامان و دهند مي تحرك نيروها به كه پيامبران
 و محال ،است بشري سعادت  جهت در ،ديگر عبارت به و ،است انساني جامعه ساختن
 اگر عليهذا گيرد صورت انساني جامعه تباهي يا و فرد كردن فاسد جهت در كه است ممتنع

  مدعي يك دعوت اثر
  

  : پاورقي
   190. خطبه البالغه، نهج 1. 
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 افتادن هرزگي و فحشاء به يا آنها نيروهاي انداختن كار از ،انسانها ساختن فاسد ،پيامبري 
 بر است قاطعي دليل خود ،باشد انساني مجتمع انحطاط و انساني جامعه  تباهي يا و انسانها
    ارزنده سخن نيز اينجا در الهوري بالاق نيست صادق خودش دعوي در مدعي اين  اينكه
  : گويد مي ،دارد اي
  
 و رسالتش بودن  حقيقي( پيغمبر يك ديني تجربه ارزش در كردن داوري براي ديگري راه

 نيز و كرده ايجاد كه است انسانيتي  انواع آزمودن) خدا با اش دروني اتصال داشتن واقعيت
   .)1( است برخاسته وي رسالت زا كه  است تمدني و فرهنگ جهان آن به توجه

  

   مبارزه و درگيري. ٦
 ستمگريها و ستمها و ظلمها ،خيالبافانه هاي ساخته ،جهالتها ،ها خرافه ،شركها با درافتادن

 محال يعني ،است پيامبري مدعي يك  پيامبري صداقت هاي نشانه و عالئم از ديگر يكي
 بوي كه باشد چيزي پيامش در و شود هبرگزيد خدا جانب از واقعي پيامبر نفر يك كه است
 در يا و نمايد تاييد را عدالتي بي و ظلم و بشتابد ستمگر و ظالم كمك  به يا و بدهد شرك
  . برنخيزد  مبارزه و ستيزه به و كند سكوت ستمگريها و خرافات ،جهالتها ،شركها برابر

 اين در كه افرادي  دعوت تنها و است پيامبران همه دعوت اصول از عدل ،عقل ،توحيد
 در شخصي اگر يعني ،است  معجزه و دليل مطالبه و مطالعه قابل ،كنند مي دعوت مسير
  بر يا وحيدت ضد بر چيزي خود پيام

  
  : پاورقي
 144. ص ،" اسالم در ديني فكر احياي " 1. 
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   بشري جنبه
 ،گناه از عصمت ،معجزه قبيل از دارند كه اي العاده خارق هاي جنبه همه با پيامبران
 و ها خرافه ،شركها با نظير بي درگيري ،نظير بي سازندگي ،نظير بي بريره ،اشتباه از عصمت

 ،خورند مي ديگران مانند: دارند را بشريت لوازم همه  يعني ،بشرند جنس از ،ستمگريها
    الزمه كه نيازهايي همه ،ميرند مي باالخره و كنند مي مثل توليد ،روند مي  راه ،خوابند مي

 به كه تكاليفي و اند موظف و مكلف ديگران مانند امبرانپي هست آنها در است بشريت
 درباره حاللها و حرام ،هست  هم آنها خود شامل ،شود مي ابالغ ديگر مردم به آنها وسيله

 اكرم رسول بر آنچنانكه ،شود مي آنها متوجه شديدتر تكاليف برخي احيانا و هست هم آنها
  . بود جبوا شب نافله و شب آخر بيداري يعني تهجد) ص(

 از ديگران از بيش و ديگران مانند آنها كنند نمي استثناء تكاليف از را خود هرگز پيامبران
 ،گيرند مي روزه ،خوانند مي نماز ،كنند مي  عبادت را خدا ديگران از بيش ،ترسند مي خدا

 ديگران و خود زندگي براي ،كنند مي احسان خدا خلق به ،دهند مي زكات ،كنند مي جهاد
  . شوند نمي ديگران بر انگل زندگي در و كنند مي شتال
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 ،وحي است وحي  لوازم و مقدمات و وحي مساله در صرفا مردمان ديگر با پيامبران تفاوت
 ديگران الگوي و كامل انسان  نمونه را آنها بلكه ،سازد نمي خارج بشريت از را پيامبران

  . شوند يم  ديگران راهبر و پيشرو ،دليل همين به ،سازد مي
  

   شريعت صاحب پيامبران
 سلسله يك آنها خود به مستقال كه اند اقليت دسته يك: اند دسته دو كلي طور به پيامبران
 مردم و ابالغ مردم به را قوانين آن اند يافته ماموريت و است شده وحي  دستورات و قوانين

 " نام به  قرآن اصطالح در پيغمبران اين نمايند هدايت دستورات و قوانين آن اساس بر را
 ،اند بوده نفر چند العزم اولي  پيغمبران كه دانيم نمي دقيقا ما شوند مي خوانده " العزم اولي

 را پيامبران بعضي داستان فقط كه كند مي  تصريح كريم قرآن اينكه به توجه با خصوصا
 مدعي اگر اقلال و بود كرده بازگو را پيامبران همه  داستان قرآن اگر است كرده بازگو
 العزم اولي پيغمبران عده بود ممكن ،اند شده بازگو قرآن در همه  مهم پيغمبران كه شد مي
 و ابراهيم و نوح كه دانيم مي اينقدر ولي شود دانسته است شده بازگو قرآن در آنچه  روي از

 صاحب و العزم اولي پيامبران) عليهم و عليه اهللا صلوات( االنبياء خاتم و عيسي و موسي
 به كه است شده وحي قوانين و دستورها سلسله يك اينها از يك هر به و اند بوده شريعت
  . كنند تربيت قوانين آن اساس بر را مردم و ابالغ مردم
 و تبليغ مامور  بلكه ،اند نداشته قوانين و شريعت خود از كه هستند پيامبراني دوم دسته
 اين از پيامبران اكثريت است  داشته وجود زمان آن در كه اند بوده قوانين و شريعت ترويج
 و يوشع و يوسف و يعقوب و اسماعيل و اسحاق و لوط و صالح و هود مثال ،باشند مي گروه

  . اند دسته اين از  يحيي و زكريا و هارون و شعيب
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   پيامبران تاريخي نقش
  
 ؟اند بوده نقش فاقد  كليب يا اند داشته تاريخ حركت در منفي يا مثبت نقشي پيامبران آيا
  ؟يمنف اي  بوده مثبت ؟است بوده نقشي چه اند داشته نقشي اگر

 از حتي ،اند نبوده  نقش و اثر بي مردمي و اند داشته تاريخ در مؤثري نقش پيامبران اينكه
 عظيم قدرت يك مظهر گذشته در  پيامبران نيست انكار جاي مذهب و دين مخالفان طرف
 به بوده منحصر زور و زر از ناشي قدرتهاي مقابل در گذشته در ملي تهايقدر اند بوده ملي

 ملي سرداران و قبايل سران كه ميهني و اي قبيله و خوني  گرايشهاي از ناشي قدرتهاي
    كه ايماني و اعتقادي گرايشهاي از ناشي قدرتهاي ديگر و ،اند رفته مي شمار به آن مظهر

 نيروي پشتوانه با  پيامبران اينكه در اند رفته مي شمار به نآ مظهر اديان ارباب و پيامبران
 كه اينجاست نيروست اين عملكرد  جهت در سخن ،نيست سخني اند بوده قدرتي ،مذهبي
  ابراز مختلف نظريات
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   . است شده
 شوند مي مدعي  ساده كبراي و صغرا يك با خود هاي نوشته و آثار در معموال گروهي. الف
 گيري جهت ،پيامبران گيري  جهت: كه بيان اين به ،است بوده منفي انپيامبر نقش كه

 ،آخرت به توجبه و دنيا از انصراف پيامبران  تعليمات محور ،است بوده دنيايي ضد و معنوي
 از ،است بوده عينيت از گريز و ذهنيت به گرايش ،برون ساختن رها و درون به پرداختن

 دلسرد  جهت در ،اند بوده نيرو اين مظهر كه پيامبران و مذهب و دين نيروي هميشه رو اين
 نقش ترتيب اين  به و است بوده پيشرفت براي ترمزي مثابه به و زندگي از بشر كردن

  . است بوده منفي همواره تاريخ در پيامبران
  . كنند مي نظر اظهار اينچنين روشنفكري به متظاهران معموال

 برعكس اينان كنند مي معرفي منفي را اديان بابار نقش ديگر نحوي به ديگر گروهي. ب
 را آنان معنوي گيري جهت و اند قائل دنياگرايانه گيري جهت اديان ارباب براي اول گروه

 دنيا گيري جهت اين هستند مدعي و دانند مي گيري جهت اين روي بر پوششي و فريبي
 زيردست طبقه عليه و زبردست طبقه سود به و موجود وضع حفظ جهت در همواره گرايانه

 ديگر پديده هر مانند تاريخ كه هستند مدعي است بوده جامعه  تكامل با مبارزه جهت در و
 دو به جامعه ،مالكيت پيدايش با دروني تضاد از ناشي حركت يعني ،دارد ديالكتيكي  حركت
 هطبق ده بهره و محروم  طبقه ديگر و ،كش بهره و حاكم طبقه: شد تقسيم متخاصم طبقه
 رغم علي و است بوده خود امتيازات حفظ براي موجود وضع حفظ طرفدار هميشه حاكم
 ،محكوم طبقه اما ،دارد نگه حال يك در را  جامعه خواهد مي توليد ابزار جبري تكامل

 كاملتري وضع و سازد واژگون را موجود وضع خواهد مي توليد، ابزار تكامل با ماهنگه
 ،دين: است كرده ايفا را خود نقش مختلف چهره سه در حاكم  طبقه. سازد آن جانشين

  ،اديان ارباب نقش فريب عامل ،زر عامل ،زور عامل: ديگر عبارت به ،ثروت ،دولت
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    واقعي ،اديان ارباب گرايي آخرت است بوده استثمارگران و ستمگران سود  به فريب و اغفال 
 و انقالبي و  محروم طبقه وجدان خيرتس براي آنان دنياگرايي چهره بر بوده فريبي ،نبوده
 طبقه جناح در همواره  كه بوده منفي جهت آن از اديان ارباب تاريخي نقش پس پيشرو
  . است بوده ،زور و زر صاحبان يعني ،موجود وضع حفظ طرفدار و كار محافظه و گرا كهنه

 و ولتد و دين عامل سه ماركسيسم نظر از است همين تاريخ توجيه در ماركسيسم تز
  . اند  بوده خلقي ضد عوامل تاريخ طول در و مالكيت اصل همزاد ،ثروت

 حال عين در و كنند مي تفسير باال نظريه ضد بر و ديگر نوعي به را تاريخ ديگر بعضي. ج
 قانون هستند مدعي اينان دانند مي منفي را پيامبران يعني آن مظاهر و مذهب و دين نقش
 عامل نيرومندان ،ضعفاست حذف و اقويا غلبه اساس بر تاريخ تكامل و طبيعت تكامل

 ضعفا اختراع مذهب و دين ،هستند و بوده انحطاط و توقف عامل ضعيفان و تاريخ پيشرفت
   ،محبت ،انصاف ،درستي ،راستي ،آزادي ،عدل مفاهيم اديان ارباب ،اقوياست ترمز براي
 ضد و منحط  طبقه يعني ضعفا دسو به را بردگي اخالق ديگر عبارت به ،را ،تعاون ،ترحم
 اقويا وجدان و كردند اختراع  تكامل عامل و پيشرو طبقه يعني اقويا طبقه زيان به و تكامل

 و بشر نژاد بهبود و اصالح و ضعفا رفتن بين از و حذف مانع و دادند قرار تاثير تحت را
 آن از ،اند بوده ونير اين مظهر كه پيامبران و مذهب نقش لهذا گشتند مردها ابر پيدايش
 تاريخ تكامل عامل كه - " خواجگي اخالق " ضد بر و " بردگي اخالق " طرفدار كه جهت

  . است بوده منفي ،اند بوده - است جامعه و
  . است نظريه اين طرفدار آلمان معروف و ماترياليست فيلسوف نيچه،
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 در را پيامبران  نقش ،ناديا منكران حتي ديگر هاي گروه ،بگذريم كه باال گروه سه از. د
 محتواي به طرفي از ها گروه  اين دانند مي تاريخ تكامل جهت در و مفيد و مثبت گذشته

 توجه تاريخي عيني واقعيتهاي به ديگر  طرف از و پيامبران اجتماعي و اخالقي تعليمات
 اصالح در را نقشها ترين اساسي گذشته در پيامبران كه اند رسيده نتيجه اين به و اند كرده

 مادي جنبه معنوي و مادي: دارد جنبه دو ،بشر تمدن. اند داشته جوامع  پيشرفت و بهبود و
 ،است  رسيده امروز به تا يافته تكامل دوره به دوره كه است آن صنعتي و فني جنبه  تمدن
 تعليمات مرهون تمدن  معنوي جنبه انسانهاست انساني روابط به مربوط تمدن معنوي جنبه
 رشد مجال نيز آن مادي هاي جنبه  كه است تمدن معنوي جنبه پرتو در و است برانپيام
 در و است مستقيم طور به تمدن معنوي جنبه  تكامل در پيامبران نقش عليهذا يابد مي

  . مستقيم غير صورت به مادي جنبه تكامل
 بعضي منتها ،نيست  سخني گذشته در پيامبران تعليمات مثبت نقش در ها گروه اين نظر از
 اين دوره امروز و دانند مي گذشته  به منحصر را تعليمات اين مثبت نقش ها گروه اين از

 ديني تعليمات ،علوم پيشرفت با كه هستند  مدعي و شمارند مي منقضي را تعليمات گونه
 مدعي ديگر بعضي ولي ،داد خواهد دست از بيشتر آينده در و داده دست از را خود نقش

 علمي پيشرفتهاي هرگز كه است نقشي مذهبي ايدئولوژي و  ايمان نقش كه هستند
   در. گردند آن جايگزين اند نتوانسته نيز فلسفي مكاتب همچنانكه ،شد نخواهد آن جايگزين

 كه شود مي پيدا مواردي احيانا اند داشته گذشته در پيامبران كه مختلفي نقشهاي ميان
 ولي ،است  ديني تعليمات پشتوانه از زينيا بي موجب بشر اجتماعي شعور تكامل

   بود خواهد باقي خود قوت  به آينده در و بوده گذشته در كه همانهاست نقشها ترين ساسيا
  : تاريخي  تكامل در پيامبران تعليمات تاثير موارد اينكه
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 تعليم 1.    تربيت و
 و يار گذشته در  بيمذه انگيزه است داشته مذهبي و ديني انگيزه گذشته در تربيت و تعليم
 شعور تكامل كه است مواردي از مورد اين است بوده مادران و پدران و معلمان ياور

  . است  كرده رفع را مذهبي انگيزه به نياز ،جتماعيا
  
   پيمانها و ميثاقها ساختن استوار 2. 

 هب وفاي و قراردادها و ميثاقها و پيمانها شمردن محترم اساس بر بشر اجتماعي زندگي
 نقش اين است بشري  تمدن انساني جنبه اركان از يكي پيمان و عهد به احترام عهدهاست

 ". است نكرده پيدا جانشيني است هنوز كه هنوز و است داشته عهده بر مذهب همواره را
 حقيقت اين به تاريخ درسهاي كتاب در ،است مذهب ضد عنصر يك آنكه با " دورانت ويل

  : دگوي مي و كند مي اعتراف
  

 درآورد خدا و انسان  مهابت با روابط صورت به را بشري ميثاقهاي خود شعائر مدد به مذهب
   " .است آورده وجود به ثبات و استحكام راه اين از و
  

 اخالقي ارزشهاي. است بوده انساني و اخالقي ارزشهاي محكم پشتوانه كلي طور به مذهب
  . شود مي روشن اش اعتباري بي زود كه ستا پشتوانه  بدون اسكناس حكم در مذهب منهاي

  
  

  :يپاورق
. 1  .55 ص خ،يتار يدرسها
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 3.    اجتماعي اسارتهاي از آزادي
 ترين اساسي از ،طغيان مظاهر با درگيري و اختناقها و استبدادها با مبارزه در پيامبران نقش

 عنوان به را عدل نپاداشت به اوال: دارد  فراوان تاكيد پيامبران نقش اين بر قرآن نقشهاست
 مظاهر با را پيامبران درگيريهاي خود داستانهاي در ثانيا ،كند مي ذكر رسالت و بعثت هدف

   با كه اي طبقه كه كند مي تصريح خود آيات برخي در و كند مي يادآوري مكرر استبداد
  . اند بوده طبقه اين ،اند بوده ستيز در همواره پيامبران

 بر و حاكم  طبقه از مختلف چهره سه ثروت و دولت و دين كه پيروانش و ماركس سخن
 تاريخي مسلم حقايق ضد بر و نيست بيش اي ياوه ،اند بوده مظلوم و محروم طبقه ضد
  : گويد مي ماركس نظريه توجيه در " اراني دكتر ". است

  
 كردن مغلوب  براي و است جامعه حاكمه هيات و مقتدر طبقه دست آلت همواره مذهب
   .)1( نمايند مي حركت  صف يك در سرنيزه با صليب و تسبيح همواره زيردست طبقه
: دارد وجود راه يك تنها تاريخها فلسفه گونه اين و تاريخ از توجيهات گونه اين قبول براي

  . گرفتن  ناديده را تاريخي واقعيات و گذاشتن هم را چشمها
 كردن مغلوب براي اما ،تسبيح ردم هم و است تيغ مرد هم ،است تسبيح و تيغ قهرمان علي
 شعار ؟چيست علي شعار ؟حاكم و زبردست  طبقه يا محكوم و زيردست طبقه ؟طبقه كدام
 و تيغ دوست عمر تمام در علي. است) 1( " » عونا للمظلوم و خصما للظالم كونا « " علي

  و بود تسبيح
  
  

  : پاورقي
  . اراني دكتر " روح علم اصول " كتاب از نقل ،" انترناسيوناليست " مجله 1. 

. 2  >47 شماره ها، نامه بخش البالغه نهج: (باشيد ستمديده ياور و ستمگر دشمن همواره
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 در " الوردي  علي دكتر " قول به رفت كار به زور و زر خداوندان عليه او تيغ طال دشمن 
   .است كرده نقض را  ماركس فلسفه خود شخصيت با علي البشري العقل مهزلة كتاب

 چون كه - ماركس نظريه عكس جهت در درست - است نيچه سخن تر ياوه سخن اين از
 برخاسته ضعيفان حمايت  به دين و اند زورداران اجتماع بخش تكامل و پيشرو طبقه يگانه
 شتاب با تكامل مسير در آنگاه بشري  جامعه گويي است بوده انحطاط و توقف عامل ،است

 عامل ماركس نظر از گردد حكمفرما بشري  جامعه بر جنگل قانون كه كند مي حركت
 ،تكامل عامل نيچه نظر از و اند بوده طبقه اين ضد بر  پيامبران و اند محروم طبقه ،تكامل
   و اقويا اختراع دين گويد مي ماركس اند بوده طبقه اين ضد بر پيامبران و زورمندند طبقه

 اين در يكي  ماركس اشتباه است حرومانم و ضعفا اختراع دين گويد مي نيچه و اغنياست
 را تاريخ انساني جنبه و  كرده توجيه طبقاتي منافع تضاد اساس بر صرفا را تاريخ كه است

 محروم طبقه تنها و تنها را تكامل عامل  كه است اين در ديگر و) 1 (،است گرفته ناديده
 اشتباه است داده قرار اكمهح طبقه جناح در را پيامبران  كه است اين در سوم ،است دانسته
    انسان كه معني اين به ،است دانسته تاريخ تكامل عامل را زور عامل كه  است اين در نيچه
 برنده  پيش عامل يگانه را تر قوي انسان و است دانسته تر قوي انسان با مساوي را برتر

  ). 2 (تاريخ
  

   :پاورقي

 خطا(<  .)السالم هميعل نيحس وامام حسن امام به ب
 " بخش به و مؤلف از تاريخ فلسفه ديدگاه از مهدي انقالب و قيام رساله به شود رجوع.1

  . بيني جهان بحثهاي سلسله همين از " تاريخ و جامعه
 تكامل در پيامبران  نقش و تاريخ فلسفه " بحث در اجمال همين به ناچاريم اينجا در ما. 2

 عنوان تحت كتابي عهده بر را  مطلب ينا دقيق تحقيق و تفصيل و كنيم بسنده " تاريخ
  . است آماده يادداشتهايش كه  گذاريم مي اسالمي فرهنگ نظر از تاريخ فلسفه

  

 ٣١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٣٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   بعثتها و نبوتها هدف
 و است مطرح ديگر  اي مساله اكنون شد روشن اي اندازه تا تاريخ تكامل در پيامبران نقش
 و رسل ارسال از نهايي منظور  اصطالح به و پيامبران شدن مبعوث از اصلي هدف اينكه آن

   ؟است  كدام پيامبران سخن آخرين ؟چيست كتب انزال
 صالح و خير ،مردم  نجات ،مردم سعادت ،مردم هدايت ،اصلي هدف شود گفته است ممكن

  . است مردم فالح و
 و مردم نجات و سعادت براي و راست راه به مردم هدايت براي پيامبران كه نيست شك
 اين كه است اين در سخن ،نيست اين در سخن اند شده مبعوث مردم فالح و صالح و خير
 ؟چيست در مكتب اين نظر از مردم سعادت ؟شود مي منتهي نهايي مقصود چه به راست راه
 آن از را مردم خواهد مي كه شده داده تشخيص بشر براي اسارتها نوع چه مكتب اين در

   را نهايي فالح و صالح و رخي ،مكتب اين ؟دهد نجات گرفتاريها
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   ؟داند مي چيز چه در
 مفهوم دو و  معني دو ،شده تصريح يا اشاره معاني اين همه به اينكه ضمن كريم قرآن در

 پيامبران تعليمات همه  يعني ،است امر دو اين ،اصلي هدف رساند مي كه شده ذكر مشخص
 به شدن نزديك و خدا شناختن: زا است  عبارت امر دو آن امر دو اين براي است اي مقدمه

  . بشري جامعه در قسط و عدل برقراري ديگر و ،او
  : گويد مي طرفي از كريم قرآن

  
 يا «  . )1(» منيرا سراجا و باذنه  اهللا الي داعيا و نذيرا و مبشرا و شاهدا ارسلناك انا النبي ايها

 سوي به كننده دعوت و  كننده خطر اعالم و دهنده نويد و) امت گواه( گواه ترا ما! پيامبر اي
  . فرستاديم  نورده چراغي و ،او خود رخصت و اذن به خدا

  
 " خدا سوي به  دعوت " كه پيداست ،است آمده آيه اين در كه هايي جنبه همه ميان رد

  . آيد شمار به اصلي هدف تواند مي كه است چيزي تنها
  : گويد مي پيغمبران همه درباره ديگر طرف از
  

 لقد «  . )2( ...» بالقسط الناس  ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا
  كتاب آنها با و فرستاديم روشن داليل با را خويش پيامبران ما
  

  : پاورقي
   46. و 45 / احزاب 1. 
   25 /. حديد 2. 
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    ...دارند پا به را قسط و عدل مردم تا آورديم فرود معيار و
  

 كرده معرفي  پيامبران بعثت و رسالت هدف را قسط و عدل پاداشتن به صريحا هآي اين
  . است

 توحيد و نظري توحيد به دعوت يعني او به شدن نزديك و او شناختن و خدا به دعوت
 اجتماعي عملي توحيد ساختن برقرار  يعني جامعه در قسط و عدل اقامه اما ،فردي عملي
 خداپرستي و خداشناسي پيامبران اصلي هدف آيا: است مطرح صورت اين به پرسش اكنون
 هدف يا و ،است اين مقدمه اجتماعي قسط و عدل جمله آن از و ،ديگر چيز همه و است
 است اي وسيله و مقدمه او پرستش و خدا شناختن ،است قسط و عدل  شدن پا بر اصلي
 مطرح  گفتيم سخن شتهگذ در كه زباني با بخواهيم اگر و ؟اجتماعي ايده اين تحقق  براي
 است فردي عملي توحيد و نظري توحيد ،اصلي هدف آيا: كنيم مطرح طور اين بايد ،كنيم

  : داد نظر توان مي گونه چند اينجا در ؟است اجتماعي عملي توحيد ،اصلي هدف يا

  اند بوده ثنوي هدف نظر از پيامبران ١.
 سعادت و اخروي زندگي به صدمق دو اين از يكي: اند  داشته مستقل مقصد دو يعني ،

 دنيوي سعادت به ديگري و ،)فردي عملي توحيد و نظري توحيد(  است مربوط بشر اخروي
 به ،اند بوده بشر دنيوي سعادت انديشه در كه نظر آن از پيامبران) اجتماعي توحيد( او

 امينتبشررا  اخروي سعادت اند خواسته مي كه جهت آن از و اند پرداخته اجتماعي توحيد
  . اند پرداخته است ذهني و روحي صرفا كه فردي عملي توحيد و نظري توحيد به ،كنند

  است اجتماعي توحيد ،اصلي هدف ٢. 
 نظري توحيد است اجتماعي توحيد الزم مقدمه  فردي عملي توحيد و نظري توحيد ،

 را خدا كه نيست ضرورتي هيچ ذاته حد في انسان براي  است خداوند شناخت به مربوط
  هزاران يا باشد خدا او روح محرك عامل تنها ،نشناسد يا بشناسد
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 يا بشناسد را او انسان كه كند نمي فرق خداوند براي اولي  طريق به همچنانكه - ديگر چيز 
 توحيد و شدن " ما " در انسان كمال اينكه به نظر ولي - نپرستد اي بپرستد ،نشناسد
   خداوند ،نيست ميسر فردي عملي توحيد و نظري حيدتو بدون امر اين و ،است  اجتماعي
  . گردد محقق اجتماعي توحيد تا است كرده فرض را خود پرستش و خود معرفت

  ،اوست به رسيدن و شدن نزديك و خدا شناختن ،اصلي هدف ٣. 
 قبال همچنانكه - زيرا ،است عالي هدف اين به وصول وسيله و مقدمه اجتماعي توحيد 

 از ،دارد " اويي  سوي به " و " اويي از " ماهيت جهان ،توحيدي بيني جهان در - شد گفته
 خاص امتياز يك از انسان اوست  به شدن نزديك و او سوي به رفتن در انسان كمال رو اين
 واقعيت واقعيتش) 1( "» روحي من فيه نفخت «" حكم به اينكه آن و است مند رهبه

 خير ،نجاتش ،كمالش ،سعادتش رو اين از ،است خداجويانه فطرت بشر فطرت است خدايي
 ينكها  به نظر ولي اوست قرب بساط پيمودن و پرستش و خدا معرفت در فالحش و  صالح و

 بر اگر و ،نيست انسان ديگر كنيم جدا جامعه از را انسان اگرو است اجتماعي بالطبع انسان
 پذير امكان انسان نهخداجويا حركت نباشد حكمفرما اجتماعي متعادل نظامات جامعه
 ارزشهاي هذا علي اند پرداخته تبعيض و ظلم نفي و قسط و عدل اقامه به پيامبران ،نيست

 قبيلاز اجتماعي اخالق وهمچنين كراسيدمو ،مساوات ،آزادي ،عدل قبيل از اجتماعي
  محسوب بشر براي كمالي بالذات و ندارند ذاتي ارزش احسان و محبت ،عفو ،جود
 ،المقدمه  ذي از نظر قطع با كه است اي وسيله و مقدمي ارزش ارزششان مهه ،شوند نمي
 مقدمات كمال، خود نه اند كمال  به وصول شرايط اينها. است السويه علي آنها نبود و بود

  وسايل ، رستگاري و فالح خود نه اند رستگاري و فالح
  
  

  : پاورقي
 ..." 1.  ). 72 / ص و 29 / حجر(" دميدم دخو) برتر و متعالي حقيقت( روح از او در و
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  . نجات خود نه اند نجات

  حيصح هينظر٤.
 ،انسان كمال و انسان  غايت است آمده سوم نظريه در همچنانكه كه است اين چهارم نظريه 

 بس و شود مي خالصه خدا سوي  به حركت در ،موجودي هر واقعي كمال و غايت بلكه
 ادعاي همچنانكه ،است اليغفر شرك اند  بوده ويثن هدف نظر از پيامبران اينكه ادعاي
 مواهب از برخورداري جز دنيوي فالح و است دنيوي  فالح پيامبران نهايي هدف اينكه

 ولي است پرستي ماده ،نيست برادري و برابري و آزادي و عدل  سايه در زندگي و ،طبيعت
 ارزش به وصول وسيله و مقدمه اينكه با اخالقي و اجتماعي ارزشهاي سوم  نظريه برخالف
  . نيستند ذاتي ارزش فاقد ،است خداپرستي و خداشناسي يعني انسان يگانه و  اصيل

 اين مقدمه ارزش تنها گونه دريك: است گونه دو المقدمه ذي و مقدمه رابطه اينكه توضيح
 السويه ليع عدمشوجودو ،المقدمه ذي به رسيدناز  پس ،رساند مي المقدمه ذي به كه است

 پريدن وسيله نهر وسط در را بزرگي سنگ ،بگذرد آبي نهر از خواهد مي انسان مثال ستا
 علي  نسانا براي سنگ آن عدم و وجود ،نهر از عبور از پس كه است بديهي دهد مي قرار

 نامنويسي براي  كالس كارنامه و بام پشت به عبور براي نردبان است همچنين است السويه 
  . باالتر كالس در
 عين در و است  المقدمه ذي به عبور وسيله اينكه عين در مقدمه كه است اين ديگر هگون

 و وجود المقدمه ذي به وصول از پس ،است المقدمه ذي آن از يگانه و اصيل ارزش اينكه
 است ضروري طور همان وجودش ،المقدمه  ذي به وصول از پس ،نيست السويه علي عدمش

 كالسهاي معلومات براي  است مقدمه دوم و اول كالسهاي معلومات مثال وصول از قبل كه
 اگر ،نباشد معلومات آن به نيازي باالتر كالسهاي به رسيدن با كه نيست چنين اما باالتر
 بتواند آموز دانش و نرسد جايي به زياني ،گردد يكن  لم كان و شود فراموش آنها همه فرضا

  بلكه ،دهد  ادامه را باالتر كالس
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 با تنها   . داد ادامه را باالتر كالس  توان مي كه آنهاست ندادن دست از و معلومات آن داشتن
 نيست گاهي و است المقدمه ذي از ضعيفي مرتبه مقدمه گاهي كه است اين مطلب سر

 درجات و مراتب از نهر وسط  سنگ همچنانكه ،نيست بام پشت درجات و مراتب از نردبان
 باال كالسهاي معلومات و پايين كالسهاي  معلومات ولي ،نيست نهر طرف آن در بودن
  . اند حقيقت يك درجات و مراتب

 چنين است  دوم نوع از ،حق پرستش و حق معرفت به نسبت اجتماعي و اخالقي ارزشهاي
 ،درستي،راستي عدموجودو ،رسيد حق پرستش و حق كامل معرفت به انسان اگر كه نيست
 نوعي انساني عالي اخالق زيرا ،است السويه  علي عفو و جود ،خيرخواهي ،احسان ،كرم ،عدل

 خداشناسي از اي مرتبه و درجه ،حقيقت در و )1()اهللا باخالق تخلقوا( است بودن خداگونه
  عالقه از ناشي ارزشها اين به انسان عالقه يعني ،ناآگاهانه صورت به لو و  است خداپرستي و

 فطري  ريشه به توجه انسان خود چند هر ،است خدايي صفات به شدن متصف به فطري
 اسالمي معارف كه است  اين از باشد آن منكر خود آگاه شعور در احيانا و باشد نداشته آنها
 ،باشند مشركچند هر غيرهو جود ، احسان ،عدالت قبيل از فاضله اخالق دارندگان گويد مي

 نباشد عناد روي از ركشانش واگركفر افراد گونه اين  نيست اثر بي ديگر جهاندر اعمالشان
 ،باشند خودآگاه آنكه بدون اشخاص گونه  اين حقيقت در ماجورند ديگر جهان در نوعي به
  ). 2(اند رسيده خداپرستي از اي درجه به
   

  
  : پاورقي

 جامع 1.  .364،صيآمل دريح ديس االسرار
 2.   . مؤلف از الهي عدل كتاب آخر بخش به شود رجوع
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   اديان يا دين
  
 بحث "  اديان " عنوان تحت معموال مذاهب تواريخ نويسندگان و شناسي دين مايعل
 از يك هر ،اسالم  دين و مسيح دين ،يهود دين ،ابراهيم دين گويند مي مثال ،كنند مي

 همين نيز مردم ميان شايع  اصطالح دانند مي دين يك آورنده را شريعت صاحب پيامبران
  . است
 از گيرد مي  سرچشمه قرآني خاص بينش از كه دارد اي ويژه يانب طرز و اصطالح قرآن ولي
 شريعت صاحب پيامبران از  اعم پيامبران همه ،است يكي خاتم تا آدم از خدا دين قرآن نظر
 كه انبياء مكتب اصول ،اند كرده مي دعوت  مكتب يك به شريعت صاحب غير پيامبران و

 فرعي مسائل سلسله يك در يكي آسماني يعشرا تفاوت  است بوده يكي شود مي ناميده دين
 كه مردمي ويژگيهاي و محيط خصوصيات و زمان مقتضيات حسب بر كه بوده اي شاخه و

 يك مختلف اندامهاي و متفاوت شكلهاي همه و است شده مي متفاوت اند شده مي دعوت
   و حقيقت
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 بعدي پيامبران كه بوده تعليمات سطح در ديگر و ،است بوده مقصود و هدف يك سوي به
 القاء بوده زمينه يك در همه كه را خويش تعليمات باالتري سطح در ،بشر تكامل موازات به

 پيامبران  معارف و ،جهانو معاد و مبدا مورد در اسالم ارفمع و تعليمات ميان مثال اند كرده
 تعليمات در بشر ،ديگر تعبير  بهو ،است آسمان تا زميناز تفاوت ،مسائل سطح نظراز پيشين
 اين. اند برده باال كالس آخرين تا اول كالس از را او كه بوده آموز دانش يك مانند انبياء
 نياورده)اديان(جمع صورت رابه " دين " كلمههرگز قرآن اديان  اختالف نه است دين تكامل
 و نوابغ با  پيامبران تفاوت يك اديان نه بوده دين است داشته وجود آنچه قرآن نظر از  است

 رو اين از ،اند داشته خود به مخصوص مكتب كدام هر فالسفه كه است اين بزرگ فالسفه
 مؤيد هميشه الهي پيامبران ولي ،"فلسفه "نه داشته وجود " ها فلسفه "انجه در هميشه

 و محيط در اگر پيامبران از كدام هر اند نكرده نفي را يكديگر و اند بوده يكديگر مصدقو
  . آورد مي دستورالعمل و قانون او مانند بود مي ديگر پيامبر زمان
 پيشين پيامبران و دهند مي تشكيل را واحدي رشته يك پيامبران كه كند مي تصريح قرآن
 تصريح هم و ،اند بوده پيشنيان  مصدق و مؤيد پسينيان و اند بوده پسين پيامبران مبشر
 و اكيد پيمان باشند يكديگر دمؤي و مبشر  كه مطلب اين بر پيامبران همه از كه كند مي

  : گويد مي ،است شده گرفته شديد
  
 و كتاب شما به  كه آنگاه كه گرفت پيمان پيامبران همه از خداوند كه را هنگامي كن ياد

 ايمان او به ،كند مي تصديق  شماست با را آنچه كه آمد اي فرستاده سپس و دادم حكمت
 دوش به را بار اين و كرديد اعتراف و اقرار آيا: گفت خداوند نماييد ياري را او و آوريد

  پس: گفت خداوند. كرديم اقرار: گفتند همه ؟گرفتيد
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 همه   . )1( گواهانم از نيز من ،باشيد گواه
  

 يك ،تا چند نه كند مي معرفي پيوسته جريان يك خاتم تا آدم از را خدا دين كه كريم قرآن
 ها دوره همه در كه نيست اين مقصود البته است " اسالم " آن و گذارد مي آن روي نام

 بلكه ،است بوده معروف مردم ميان در نام اين با و است شده مي خوانده نام اين با خدا دين
 اسالم لفظ آن معرف بهترين كه است ماهيتي داراي دين  حقيقت كه است اين مقصود
  : گويد مي  كه است اين و است

  
  . )2(» االسالم عنداهللا الدين ان «

  . است اسالم خدا نزد در دين
  
  : گويد مي يا
  
   .)3(» مسلما حنيفا كان لكن و نصرانيا ال و يهوديا ابراهيم كان ما «

  . بود مسلم و جو حق بلكه نصراني نه و يهودي نه ابراهيم
  

   نبوت ختم
 يك به وابسته و پيام يك حامل ،اي شاخه و فرعي اختالفات همه با پيامبران كه گفتيم

   استعداد حسب بر تدريجا مكتب اين اند بوده بمكت
  

  : پاورقي
 مصدق رسول جائكم  ثم حكمة و كتاب من آتيتكم لما النبيين ميثاق اهللا اخذ اذا و " 1. 

 قال ،اقررنا قالوا ،اصري ذلكم  علي اخذتم و ااقررتم قال لتنصرنه و به لتؤمنن معكم لما
   .)81 / مرانع آل(" » الشاهدين من معكم انا و فاشهدوا

   19.  /عمران آل 2. 
   67.  /عمران آل 3. 
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 صورت  به مكتب آن كه حدي به رسيد بشريت كه بدانجا تا است شده عرضه انساني  جامعه
 به كه يكس آن. رفتيپذ انيپا نبوت ديرس نقطه نيبد چون و شد عرضه جامع و كامل
 هيعل اهللا يصل عبداهللا بن محمد حضرت شد، ابالغ و عرضه مكتب كامل صورت او لهيوس
  :است فرموده ميكر قرآن كه يطور همان و است قرآن يآسمان كتاب نيآخر و است وآله

  
  ).1(لكلماته مبدل ال وعدال صدقا ربك كلمه وتمت
يپ  .ستين آنها دادن رييتغ ييتوانا را يكس گشت؛ كامل پروردگارت موزون و نيراست ام

  
 يم يگريد از پس يكي امبرانيپ و شد يم ديتجد بوتهان گذشته در چرا مينيبب ديبا اكنون
 عتيشر ياجرا يبرا غالبا و نبودند عتيشر و قانون صاحب امبرانيپ آن همه چند هر آمدند
 نه و افتي انيپا انيجر نيا نييالنب خاتم حضرت از پس چرا و اند؟ شده يم مبعوث موجود

 امدهين زين يغيتبل امبريپ يحت آمد، نخواهد و امدهين )عتيشر صاحب( يعيتشر امبريپ تنها
   ميپرداز يم ها نبوت ديتجد علل به يمختصر جا نيا در چرا؟ آمد؟ نخواهد و
  

   ها نبوت ديتجد علل
 ست،ين شتريب قتيحق كي نيد يعني خدا اميپ و است وستهيپ انيجر كي نبوت نكهيا با

 آنها همه شدن متوقف و ياپيپ امبرانيپ ظهور و يغيتبل و يعيتشر ي ها نبوت ديتجد علل
  :كه است نيا اءينب اال خاتم ظهور از بعد

  حفظ به قادر يفكر بلوغ عدم و رشد عدم علت به ميقد بشر اوال 
  : پاورقي

   115 /. انعام 1. 
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 يا و گرفت مي قرار تبديل و تحريف مورد آسماني كتب معموال ،نبود خود آسماني كتاب 
 يعني قرآن نزول زمان شود تجديد پيام  اين كه شد مي زمال رو اين از ،رفت مي بين از بكلي

 و گذاشته سر پشت را خود كودكي بشريت كه اي  دوره با است مقارن پيش قرن چهارده
 آسماني مقدس كتاب آخرين در لهذا و كند حفظ تواند مي را خود ديني و علمي مواريث
 در و دلها در را آن عموما آيه هر نزول ساعت از مسلمين نداده  رخ تحريفي قرآن يعني
    حذف و تحريف و تبديل و تغيير گونه هر امكان كه اي گونه به كردند مي حفظ ها نوشته

 علت اين و نداد  رخ آسماني كتاب در نابودي و تحريف ديگر لهذا ،رفت مي بين از اضافه و
  . گشت منتفي بود نبوت تجديد علل از يكي كه
 كلي نقشه يك  كه نبود قادر رشد و بلوغ عدم واسطه به تبشري ،پيش هاي دوره در ثانيا
 بود الزم ،دهد ادامه را خويش  راه ،نقشه آن راهنمايي با و كند دريافت خود مسير براي

 كنند همراهي را او هميشه راهنماياني و شود  راهنمايي منزل به منزل و مرحله به مرحله
 كند دريافت كلي نقشه كه توانايي اين ،بعد به آن از و ختميه  رسالت دوره با مقارن ولي
 مرحله  به مرحله و منزل به منزل راهنماييهاي دريافت برنامه و است شده پيدا بشر براي

 كتب در تحريف  وقوع يا نابودي پيشين علت بر عالوه شريعتها تجديد علت گشت متوقف
 پيدايش با نمايد دريافت را خود  جامع طرح و كلي برنامه نبود قادر بشر كه بود اين آسماني

 تجديد علت اين و گرفت قرار بشر اختيار در جامع و كلي طرح ،استعداد اين و امكان اين
 نقشه از استفاده با كه هستند متخصصاني امت علماي گشت منتفي نيز شرايع و نبوتها
 تيكهايتاك و ها نامه آيين تنظيم و تدوين با و دهد مي دست به اسالم كه راهنمايي  كلي

  . نمايانند مي را راه ،موقت
 ،تشريعي نه اند بوده تبليغي پيامبر آنها اتفاق به قريب اكثريت بلكه ،پيامبران غالب ثالثا

  تجاوز  دست يك انگشتان از شايد تشريعي پيامبران
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 زمان بر حاكم كه بود  شريعتي تفسير و اجرا و تبليغ و ترويج ،تبليغي پيامبران كار نكنند 
 اصول به معرفت با قادرند ،است علم عصر كه خاتميت عصر در امت علماي است بوده آنها
 و زماني مقتضيات و شرايط با را كليات آن ،مكان و زمان شرايط شناخت و اسالم كلي

 " اجتهاد " عمل اين نام نمايند استنباط و استخراج را الهي  حكم و دهند تطبيق مكاني
] دادند يم  انجام[تبليغي پيامبران راكه وظايفي از بسياري مياسال امت شايسته  علماي است

 با و اجتهاد عمل با) باشند  مشرع خود آنكه بدون( را تشريعي پيامبران وظايف از قسمتي و
 باقي همواره دين هب نياز اينكه عين در رو  اين از ،دهند مي انجام امت رهبري خاص وظيفه
 به نياز ،يابد يم فزوني دين به نياز رود پيش دنتم سوي  به بشريت چههر بلكه و است

 و گشت منتفي هميشه براي جديد پيامبر و جديد آسماني كتاب آمدن و نبوت تجديد
   .)1( يافت پايان  پيامبري

 نقش نبوت  ختم در بشر اجتماعي فكري رشد و بلوغ كه گشت روشن شد گفته آنچه از
  : است جهت چند در نقش اين و دارد

كتا 1.   . است داشته نگه ،تحريف از خالي را اش آسماني ب
 مرحله به مرحله و منزل به منزل نه را خويش تكاملي برنامه كه رسيده اي مرحله به 2. 

  . نمايد استفاده و بگيرد تحويل يكجا بلكه
 امر و دين اقامه و تبليغ و ترويج كه دهد مي اجازه او به اش اجتماعي رشد و فكري بلوغ 3. 
 مبلغ و مروج كه تبليغي پيامبران  به نياز ،بگيرد عهده بر خود را منكر از نهي و روفمع به

 و علما را نياز اين است شده رفع وسيله اين به ،اند بوده شريعت صاحب پيامبران شريعت
  . كنند مي رفع امت صلحاي

  
  :پاورقي

  . مؤلف از نام  همين به مستقل اي رساله به شود رجوع نبوت، ختم بحث تكميل براي 1. 
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 را وحي كليات ،" اجتهاد " پرتو در تواند مي كه رسيده جايي به فكري رشد نظر از 4. 

 اصل به را موردي هر زماني متغير و مكاني مختلف شرايط در و نمايد توجيه و تفسير
  . دهند مي انجام  امت علماي نيز را مهم اين دهد ارجاع مربوط
 كه تبليغاتي و الهي تعليمات به بشر نياز كه نيست اين نبوت ختن معني كه گشت روشن

 تعليمات اين به نيازي  فكري رشد و بلوغ اثر در بشر چون و شده رفع رسيده وحي راه از
 به نياز نه شده رفع نبوتها تجديد و جديد وحي  به نياز ابدا ،خير ،يافت پايان نبوت ،ندارد
  . الهي تعليمات و دين

 مسائل در ها سنجي نكته همه با " الهوري اقبال " اسالمي بزرگ رمتفك و شهير عالمه
 و توجيه در ايم برده سود آنها از فراوان خود ديگر كتابهاي و كتاب اين در ما كه اسالمي
 چند بر را خويشتن سخن له معظم است  شده اشتباه دچار سخت ،نبوت ختم فلسفه تفسير
  : است كرده مبتني اصل

 مفهوم  قرآن در است گفتن سخن نجوا به و آهسته معني به لغوي رنظ از كه وحي 1. 
 حيوان و نبات و جماد  هدايت از ،مرموز هدايتهاي انواع شامل كه دارد اي يافته گسترش

   :گويد مي باشد مي وحي وسيله به انسان هدايت تا گرفته
  
 وحي كلمه  استعمال شكل نيست آدمي مخصوص وجه هيچ به ،وجود ريشه با اتصال اين "
 هست اين البته و ،داند مي زندگي از خاصيتي را آن كتاب اين كه دهد مي نشان قرآن در
 آزادي به كه گياهي است متفاوت  زندگي تكامل مراحل حسب بر آن شكل و خصوصيت كه
 تازه عضو داراي زندگي تازه محيط با شدن سازگار  براي كه جانوري ،كند مي رشد مكان در
  اي
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 نماينده همه ،كند مي دريافت اي تازه روشني ،زندگي دروني اعماق از كه انساني و شود مي 
    ضرورتهاي بنابر يا وحي پذيراي ظرفيت ضرورتهاي بنابر كه هستند وحي مختلف  حاالت
   .)1( " دارند گوناگوني اشكال ،دارد تعلق آن به ظرف اين كه نوعي

  
 2.  . است غريزي هدايت نوع از چيزي يوح هدايت و است غريزه نوع از چيزي وحي

 است واحد يك آنكه نظر از انساني جامعه يعني ،جمعي نظر از است انسان هدايت وحي 3.
 گيرنده دستگاه آن نبي شود هدايت  كه است نيازمند دارد حركتي قوانين و مسير و راه و

  : گويد مي. گيرد مي است نوع نياز مورد آنچه غريزي طور به كه است اي
  
 امتداد بحراني  اي لحظه در و بيند مي را خود نيازمنديهاي اشراقي صورت به جهاني حيات "
 رسيدن نام آن به دين  زبان در كه است همان اين كند مي تعيين را خود حركت جهت و

   .)2( " دهيم مي پيغمبر به وحي
  
 باال تكامل جاتدر در چه هر شوند مي هدايت غريزه وسله به اولي مراحل در جانداران 4. 

 شود مي كاسته غريزه قدرت از كند، مي رشد آنها در وانديشه تخيل و حس نيروي و روند مي
 قوي و بيشترين حشرات رو اين از شود، مي غريزه جانشين انديشه و حس  حقيقت در و

  . را آنها كمترين انسان و دارند را غرايز  ترين
  

  : پاورقي
  .145و 144 ص ،اسالم در ديني فكر احياي 1.

 2.  .168 ص ماخذ، همان
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 در حيوانات  كه طور همان و است تكاملي مسير يك در اجتماعي نظر از انسان جامعه 5. 
 در تفكر احيانا و تخيل و حس  نيروي كه تدريجا و اند بوده غريزه به نيازمند ابتدايي مراحل

 انساني جامعه ،است هشد غريزه هدايت جانشين  فكري و حسي هدايتهاي ،يافته رشد آنها
 همين و يافته رشد او در تعقل نيروي كه رسيده جايي به كم  كم خود تكاملي مسير در نيز

  : گويد مي. است شده) وحي( غريزه  ضعف سبب جهت
  
 خود " را  آن من كه سازد مي آشكار را چيزي رواني انرژي ،بشريت كودكي دوران در "

 طريق از ،زندگي راه انتخاب و فردي انديشه در آن يلهوس به و نامم مي " پيغمبرانه آگاهي
 شود مي جويي صرفه ،آماده و حاضر عملي هاي راه و انتخابها و داوريها و دستورها از پيروي

 آگاهي خود از اشكال آن نمو و تشكيل ،خود نفع به زندگي ،نقادي  ملكه و عقل تولد با ولي
 متوقف ،داشت جريان صورت آن به بشري ملتكا تر قديم مرحله در رواني نيروي  كه را

 همان تنها كه  كننده استدالل عقل است غريزه و شهوت فرمان در نخست آدمي سازد مي
 يافت تولد عقل چون و ،است پيشرفتي و تكامل خود ،است محيط بر وي تسلط سبب

 تقويت )غريزي معرفتهاي و هدايتها( معرفت ديگر اشكال از جلوگيري با را آن كه بايستي
   .)1( " كنند

   
 در تفكر و تعقل  هدايت دوره و ،وحي هدايت دوره: دارد اساسي دوره دو بشريت جهان 6. 

) روم و يونان قبيل از( فلسفي  بزرگ دستگاه چند قديم جهان در چند هر تاريخ و طبيعت
  ارزش اما داشته وجود

  
  

  : پاورقي
 1.   .145ص ماخذ، همان

 ٤٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  : گويد مي. است برده مي بسر كودكي دوره در هنوز بشريت و نداشته چنداني 
  
 بدوي حالت حاضر حال با مقايسه در انسان كه زماني در ،قديم جهان كه نيست شك "

 ولي ،بود كرده ايجاد فلسفي  بزرگ دستگاه چند ،بود تلقين فرمان تحت بيش كما و داشت
 كه بوده مجرد نديشها كار قديم جهان در سازي دستگاه اين كه كنيم فراموش نبايد
 نقطه هيچ و رود سوتر آن سنتها و مبهم ديني معتقدات  بندي طبقه از است توانسته نمي

   .)1( " آورد نمي فراهم ما براي زندگي عيني  اوضاع درباره اتكايي
  
 به هم و دارد تعلق قديم  جهان به هم ،رسيده پايان او به پيامبري كه) ص( اكرم پيامبر 7.

 به ،تاريخ و طبيعت تجربي مطالعه  نه است وحي كه الهامش منبع جهت از جديد جهان
 مطالعه و تعقل و تفكر به دعوت كه تعليماتش  روح جهت از و دارد تعلق قديم جهان

 تعلق جديد جهان به ،شود مي متوقف وحي كار امور اين تولد با و است تاريخ و طبيعت
  : گويد مي. دارد

  
 اكرم پيغمبر كه نمايد مي چنان كه گفت بايد ،شود نظر لحاظ ينا از مساله به چون پس "

 شود مي مربوط وي الهام منبع  به كه آنجا تا است ايستاده جديد جهان و قديم جهان ميان
 جديد جهان به متعلق آيد مي كار در وي  الهام روح كه آنجا و دارد تعلق قديم جهان به

   از ديگري منابع وي در زندگي است
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 ،اسالم والدت و ظهور است آن جديد سير خط شايسته كه كند مي اكتشاف را) 1( رفتمع
  اكتشاف نتيجه در ،اسالم ظهور با رسالت است استقرايي برهاني عقل والدت و ظهور

 افتيدر  مستلزم خود اين و رسد مي كمال حد به ،رسالت خود يافتن پايان ضرورت
 از شده يرهبر و يكودك مرحله در وستهيپ تواند ينم يزندگ كه است امر نيا هوشمندانه

 تجربه و عقل به يدائم توجه اسالم، در يراثيم سلطنت و يهن كا يالغا. بماند يباق خارج
 يم يبشر معرفت منابع عنوان به خيتار و عتيطب به نيمب كتاب نيا كه يتياهم و قران در

  )2.(تاس رسالت دوره ختم واحد شهياند مختلف يماهايس همه دهد،
  
 مخدوش فلسفه نيا متاسفانه. اقبال عالمه نظر از نبوت ختم فلسفه اصول و اركان نهاستيا
  .است نادرست آن اصول از ياريبس و
 ديجد يوح به تنها نه باشد، درست فلسفه نيا اگر كه است نيا است وارد كه يراديا نياول
 عقل تيهدا رايز ست،ين يازين مطلقا يوح ييراهنما به ست،ين يازين ديجد يامبريپ و

 نه است انتيد ختم فلسفه باشد، درست اگر فلسفه نيا. است يوح تيهدا نيجانش يتجرب
. است علم و عقل دوره آغاز و نيد دوره انيپا اعالم تنها ياسالم يوح كار و نبوت، ختن

 كوششها تمام. است اقبال خود هينظر مخالف است، اسالم ضرورت خالف تنها نه مطلب نيا
 ست؛ين يكاف اما است الزم بشر جامعه يبرا عقل و علم كه است نيا در اقبال يمساع و

 يم حيتصر خود اقبال. علم به كه است ازمندين اندازه همان يمذهب مانيا و نيد به بشر
   يزندگ كه كند

  
  : پاورقي

  . تاريخ و طبيعت مطالعه طريق از معرفت 1. 
 2.    146. ص ماخذ، همان
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 بر فروع انطباق كشف " اسالمي اجتهاد " كار و است متغير فروع و ثابت صولا به ازمندين
  : گويد مي. است اصول
 عنوان به ،اسالم نهاد بنا توحيد اصل بر را جهاني وحدت پايه) 1( جديد فرهنگ اين

 زندگي در اي زنده عامل را توحيد اصل آنكه براي است عملي اي وسيله ،حكومت دستگاه
 وفاداري نه است خواستار را خدا به نسبت  وفاداري اسالم دهد قرار بشر وعن عاطفي و عقلي
 وفاداري ،است زندگي هر نهايي روحاني بنيان خدا چون و ،را استبدادي حكومت به نسبت

  تصوري چنين بر كه اجتماعي است آدمي خود) 2( مثالي طبيعت به وفاداري عمال خدا به
 هم با را " تغيير " و " ابديت " هاي مقوله خود زندگي در بايد ،باشد شده بنا واقعيت از

 داشته اختيار در ابدي اصولي خود  اجتماعي حيات تنظيم براي كه بايستي ،كند سازگار
 ما براي محكمي پاي جاي دائمي تغيير جهان  اين در است دائمي و ابدي آنچه چه ،باشد
 يعني ،تغييرند هر با معارض كه ندشو فهميده معني  اين به ابدي اصول چون ولي سازد مي

 قتو آن ،داند مي خدا " آيات " بزرگترين از يكي را آن قرآن كه هستند چيزي با معارض
 در اروپا شكست دارند باز حركت از ،است متحرك ذاتا كه را چيزي كه شوند مي  آن سبب
 ظرف در  اسالم حركتي بي و سازد مي مجسم را) 3( اول اصل ،اجتماعي و سياسي علوم
   ،اخير سال 500 مدت

  : پاورقي
  . اسالمي فرهنگ 1. 
  . جويي مطلوب كمال و خواهي آرمان طبيعت 2. 
  . زندگي اصلي اصول جاودانگي انكار و ابدي اصل گونه هر نفي 3. 
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  )1 (دوم اصل
 " اجتهاد " نام به كه اصل همان ؟چيست اسالم در حركت اصل آيا. سازد مي مجسم را

   .)2( " ودش مي خوانده
 تجربي عقل  هدايت ،است باقي هميشه براي وحي راهنمايي به نياز باال بيان مطابق
 به نياز بقاي اصل طرفدار صددرصد نيز اقبال خود شود وحي هدايت جانشين تواند نمي

 كرده ذكر نبوت ختم براي او كه اي فلسفه آنكه حال و است هميشه براي راهنمايي
 وحي راهنمايي به نياز بلكه جديد رسالت و جديد وحي به نياز تنها نه كه است اين مستلزم

  . يابد مي پايان ديانت بلكه نبوت تنها  نه ،حقيقت در و ،پذيرد مي پايان
 گفته از غلط  گيري نتيجه همان كه شده سبب نبوت ختم از اقبال آميز اشتباه توجيه اين
 وحي از بشر استقالل دوران  يعني وتنب ختم دوران كه شود پنداشته چنين و بشود او هاي
 كالس معلم به است كودك نياز نوع از ،پيامبران  پرورش و آموزش و راهنمايي به بشر نياز

 به دوره به دوره نيز بشر ،كند مي عوض معلم و رود مي باالتر  كالس به سال هر كودك
 نهايي سكال به كودك است شده عوض شريعتش و قانون و گذاشته پا باالتر رحلهم
 به استاد و معلم از مستقل خود ،بعد به آن از و گيرد مي تحصيل پايان گواهينامه و رسد يم

 و تحصيالت نامه پايان گواهي ،نبوت ختم اعالم با نيز خاتميت دوره بشر ،پردازد مي تحقيق
 تحقيق به تاريخ و طبيعت مطالعه با مستقال خود و گرفته را كالسيك تحصيل از نيازي بي
 " مرحله به بشر رسيدن يعني نبوت ختم پس ،اين  يعني " اجتهاد " و پردازد مي

  . " خودكفايي
  گونه نيا نتايج. است غلط نبوت ختم از تفسير گونه اين شك بدون

  
  : پاورقي

  . جاودانگي به اعتقاد و تغيير اصل انكار 1. 
 2.    169. و 168 ص ،ماخذ همان
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 نيا كه يكسان يبرا نه و است قبول اقبال يبرا كه است ييزهايچ نبوت ختم از ريتفس
  .اند كرده اقبال سخن از را هايريگ جهينت
 " را آن اقبال كه يزيچ آن ،يتجرب عقل تولد با ديبا باشد ست در اقبال هينظر اگر ايثان

 كه است نيا بر فرض چون ابد؛ي انيپا زين )اهللا اءياول مكاشفات( نامد يم " يدرون تجربه
 – است رونيازب ييراهنما كه – زهيغر ،يتجرب عقل ظهور با و اند زهيغر نوع از ورام نيا

 باقي هميشه براي باطني تجربه كه كند مي تصريح اقبال خود آنكه حال و كند، يم فروكش
   شخصا اقبال) 1( است معرفت گانه سه منابع از يكي دروني تجربه اسالم نظر از و است

  : گويد مي خود او. است معتقد سخت معنوي الهامات به و دارد شديدي عرفاني گرايش
 " با تفاوتي كيفيت لحاظ از كه " باطني تجربه " كه نيست معني آن به انديشه اين "

 قرآن است شده منقطع باشد حياتي واقعيتي  آنكه از ديگر اكنون ،ندارد " پيغمبرانه تجربه
 ،را خود هاي نشانه خدا داند مي معرفت و معل منابع را) جهان( "  آفاق " و) خود( " انفس "

 كه  است آن آدمي وظيفه و ،بيروني تجربه در هم و سازد مي آشكار دروني تجربه در هم
 نبايد را خاتميت  انديشه دهد قرار قضاوت معرض در را تجربه سيماهاي همه بخشي معرفت

 عاطفه جاي به لعق كامل  شدن جانشين ،زندگي نهايي سرنوشت كه گرفت معني اين به
 در كه است آن در انديشه اين عقالني  ارزش مطلوب نه است ممكن نه چيزي چنين ،است
 اعتقاد اين تولد با امر اين و كند مي ايجاد اي نقادانه  مستقل وضع ،باطني تجربه برابر

   اعتبار و حجيت كه شود مي حاصل
  

  : پاورقي
. ختاري و طبيعت از اند عبارت ديگر منبع دو 1. 
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 و الهامات ،نبوت يافتن پايان با كه است اين سخنش اخير قسمت در اقبال مقصود
 پايان آنها گذشته اعتبار و حجيت  ولي ،است نيافته پايان اهللا اولياء كرامات و مكاشفات

 كامال سند يك كرامت و معجزه ،بود نيافته تولد  تجربي عقل هنوز كه گذشته در است يافته
 عقالني كمال به و يافته رشد بشر براي ولي ،بود تشكيك قابل غير و قبول قابل و طبيعي
   و حادثه هر مانند و ندارد سنديت و حجيت ديگر امور اين) ختميه دوره بشر( رسيده
 كرامت و معجزه عصر ،خاتميت از قبل عصر گيرد قرار عقالني تجربه مورد بايد ديگر پديده

 عصر ولي ،است داده مي قرار خويش نفوذ تحت را عقلها كرامت و جزهمع يعني ،بود
 با آنكه مگر گيرد نمي چيزي بر  دليل را كرامت مشاهده عقل است عقل عصر اتميتخ

  . كند كشف را الهام راه از شده  كشف حقيقت يك اعتبار و صحت خود معيارهاي
 از چه و خاتميت از پيش ندورا نظر از چه ،است مخدوش نيز اقبال سخن از قسمت اين
  . كنيم مي بحث اش درباره " ختميه  معجزه " عنوان تحت بعدا ما خاتميت از بعد دوران نظر
 اشتباهات موجب  جهت همين خطاست ،است دانسته غريزه نوع از را وحي اقبال اينكه ثالثا
   كه طور همان عريزه است شده او ديگر

  
  

  : پاورقي
 1.    147 .و 146 ص ماخذ، همان
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 تر نازل و ناآگاهانه و) اكتسابي غير( طبيعي صد در صد خاصيت يك دارد توجه خود اقبال 
   تر پايين و حشرات( حيوان حياتي اول مراحل در خلقت قانون كه است عقل و  حس از
 غريزه) عقل و حس( باالتر درجه هدايتهاي رشد با است داده قرار حيوانات در) حشرات از

 انديشه دستگاه نظر از حيوانها  ترين غني كه انسان لهذا ،كند مي فروكش و شود مي ضعيف
    است غريزه نظر از آنها ترين ضعيف ،است
 ،است اكتسابي  زيادي حدود تا بعالوه و ،عقل و حس مافوق هدايتي ،برعكس ،وحي اما

 قابل غير تدرجا به ،وحي بودن  آگاهانه جنبه است " آگاهانه " درجه اعال در اينكه باالتر
 وسيع بسي شود مي اكتشاف وحي وسيله كه  فضايي و است عقل و حس از باالتر توصيفي

  . است آن اكتشاف به قادر تجربي عقل كه است فضايي  آن از تر ژرف و تر گسترده و تر
 با كه كرديم ثابت را مطلب اين) ايدئولوژي ،مكتب بخش( گذشته بخشهاي از يكي در ما

 و انسان اجتماعي روابط پيچيدگي و انسان اجتماعي و فردي ستعدادهايا مجموع به توجه
 متفكران و فيلسوفان آنچه كه بپذيريم بايد ،انسان تكاملي سير نهايت نبودن مشخص
 نظر از انسان براي است سرگشتگي و گمراهي ،اند  بافته ايدئولوژي نام به اجتماعي
 اگر است وحي طريق از ايدئولوژي آن و ندارد وجود بيشتر راه  يك ،داشتن ايدئولوژي
  . است ايدئولوژي فاقد انسان كه بپذيريم بايد نپذيريم را وحي طريق از ايدئولوژي
 بشري ايدئولوژيهاي وسيله به بشر آينده سير خط ارائه كه دارند اذعان بشر امروز متفكران

 ادعاي به هم آن( توان مي منزلي هر در تنها يعني ،است منزل به منزل صورت به تنها
 منزل سر و كجاست منزل اين از بعد منازل اينكه اما ،كرد مشخص را بعدي منزل) آقايان
    چنين سرنوشت نيست معلوم هيچ ،ندارد يا دارد وجود منزلي سر اساسا آيا ،چيست نهايي
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  . است روشن ايدئولوژيهايي
 مثنوي به مخصوصا و ،ددار عرفا آثار در مطالعاتي بيش و كم كه اقبال عالمه كاش اي

 براي بهتري مالك به و كرد مي  مطالعه بيشتر ها نوشته آن در ،دارد خاص ارادت موالنا
 پايان جهت آن از نبوت كه اند يافته دست  نكته اين به عرفا يافت مي دست نبوت ختم
 يكجا ،بپيمايد بايد انسان كه راهي و انسان اجتماعي و فردي  منازل و مراحل تمام كه يافت
   ناچار ،بود نخواهد آن از بيشتر ،كند دريافت چه هر بشري هر آن از پس ،گشت كشف

  . است پيروي به محكوم
  

  . باسرها المراتب ختم من الخاتم
  . است  نگذاشته باقي نشده طي مرتبه و كرده طي را مراتب همه كه است كسي خاتم

  
 كه مرداني همان آثار در اگر الاقب جامعه تجربي عقل رشد نه نبوت ختم مالك است اين
 از وحي كه دانست مي ،كرد مي بيشتري  تعمق و دقت) موالنا قبيل از( است عالقمند آنها به

  : گويد مي موالنا. عقالني حيات و روح از برتر  است حياتي و روح ،نيست غريزه نوع
   است ديگر جاني و عقل را آدمي     است خر و گاو در كه جان فهم غير
   ولي در و نبي در جاني هست   آدمي جان و عقل غير باز
  

    است آمده مخفي روح ظاهر جسم
   دست همچو جان آستين همچون جسم       
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   برد ره زوتر ،روح سوي به حس     بود تر مخفي روح از عقل باز
   بود سر زان او و است غيب او آنكه ز   بود تر پنهان عقل از وحي روح

 عقل   نشد جان هر مدرك حيش و روح    نشد انپنه كسي از احمد
   عزيز آمد كان عقل نيابد در   نيز مناسبهاست را حيي و روح
   خطا از محفوظ ؟است محفوظ چه از   پيشوا را او است محفوظ لوح
   بالصواب اعلم اهللا و حق وحي   خواب نه و است رمل نه و است نجوم ني

 يعني ،است  شده غرب جهان كه است شده اشتباهي همان دچار اقبال عالمه گويي ،رابعا
 ،است علم جانشيني نظريه  مخالف سخت اقبال البته ايمان جاي به علم ساختن جانشين

 را وحي اقبال رسد مي نتيجه همين به ،است كرده طي نبوت ختم فلسفه در كه راهي ولي
 ،انديشه و عقل دستگاه افتادن كار به با كه شود مي مدعي و كند مي معرفي غريزه نوعي
 در اما است درست سخن اين شود مي خاموش غريزه خود و يابد مي پايان غريزه وظيفه
 كنيم فرض اگر اما كرد مي غريزه كه كند دنبال را راهي همان انديشه  دستگاه كه موردي
 كار  به با كه ندارد دليلي ،دارد ديگري وظيفه انديشه دستگاه و دارد اي وظيفه  غريزه
 اين كار و بدانيم غريزه  نوع از را وحي فرضا پس بيفتد كار از غريزه ،انديشه تگاهدس افتادن
 ،بدانيم نيست ساخته انديشه و عقل از كه ايدئولوژي و بيني جهان نوعي عرضه را غريزه
  به( استقرايي  برهاني عقل رشد با كه ندارد دليلي

 ٥٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   . يابد پايان غريزه كار) اقبال عالمه خود قول
 اثر در ، اسالمي دلسوختگي و نبوغ و برجستگي همه با اقبال عالمه كه است اين حقيقت
 يعني ،اوست ثانوي فرهنگ اسالمي فرهنگ و است غربي فرهنگ فرهنگش اينكه

 و عرفان و فقه مخصوصا اسالمي فرهنگ در و است  غربي هاي رشته در همه تحصيالتش
 جلد مقدمه در ما. شود مي فاحش باهاتاشت دچار گاه ،بس و دارد مطالعاتي فلسفه اندكي
 فلسفي عميق مسائل در اقبال انديشه  نارسايي به) 1( رئاليسم روش و فلسفه اصول پنجم
  . ايم كرده اشاره

 اينكه از گذشته نيست صحيح اسدآبادي الدين جمال سيد با او  مقايسه جهت همين به
    اولي فرهنگ اقبال برخالف او ،تنيس اقبال با مقايسه قابل شخصي نبوغ نظر از جمال سيد

 در جمال سيد مرحوم بعالوه اوست ثانوي فرهنگ غربي فرهنگ و است اسالمي اش اصلي و
 وضاعا به ،نزديك از كشورها  آن جريانات مطالعه و اسالمي كشورهايدر زياد مسافرتهاي اثر

 اشتباهات برخي رنظي اشتباهاتي به لهذا ، است بوده آگاه اقبال از بيش اسالمي كشورهاي
 و تركيه قبيل از( اسالمي كشورهاي بعضي در كه جريانهايي  شناخت در اقبال فاحش

  . است نشده دچار وجه هيچ به ،است  داده رخ) يرانا
  : پاورقي

  . شمسي هجري 1350 سال چاپ 1. 
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   ختميه معجزه
  

 و موسي و ابراهيم  قبيل از پيشين پيامبران است پيامبران خاتم جاويدان معجزه كريم قرآن
 كتاب از غير چيزي اعجازشان  زمينه ،معجزه هم و اند داشته آسماني كتاب هم كه عيسي
 شدن اژدها يا ))سالم و برد " به سوزان آتش  شدن تبديل قبيل از ،است بوده شان آسماني
 موقت امري معجزات اين از كدام هر كه است بديهي مردگان  شدن زنده يا و خشك چوب

  آن در او كتاب اوست كتاب خود ،پيامبران خاتم معجزه زمينه ولي ،است  بوده ودگذرز و
 ساير برخالف  ختميه معجزه ،دليل همين به و رسالتش برهان هم و است كتاب هم ،واحد

  . زودگذر و موقت نه است باقي و جاويدان ،معجزات
 عصر كه زمانش و عصر با متناسب است چيزي پيامبران خاتم معجزه بودن كتاب نوع از

 تدريجا كه دهد مي امكان پيشرفتها اين و است فرهنگ و تمدن و دانش و علم پيشرفت
   كتاب اين اعجاز از هايي جنبه
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 با است متناسب آن جاودانگي  همچنانكه. است نبوده مكشوف قبال كه گردد مكشوف كريم
  . است ناپذير نسخ و  باقي هميشه براي كه رسالتش و پيام جاودانگي

 ،)1(  كرده اعالم چند آياتي در را خود بشري فوق و اعجاز جنبه صريحا كريم قرآن
  . است كرده تصريح االنبياء خاتم از قرآن از غير ديگر معجزات وقوع به همچنانكه

 بودن همراه ضرورت  قبيل از ،است شده مطرح معجزات به مربوط فراواني مسائل قرآن در
 اينكه و ،است قاطع حجت و "  بينه " معجزه اينكه و ،معجزه با الهي رسوالن رسالت

 كه آورند مي معجزه حد آن تا پيامبران اينكه و ،آورند مي " اهللا اذن " به را معجزه پيامبران
 مردم "  اقتراحات " تابع كه نيستند مكلف اما ،باشد گفتارشان صدق بر " بينه " و " آيت "

 ،ديگر عبارت به نمايند  اجابت بكند معجزه مطالبه سك هر ساعت هر و روز هر و باشند
 امثال و ،اند ننموده وارد سازي معجزه كارخانه و نكرده دائر ))معجزه نمايشگاه " پيامبران

  . مسائل اين
 از بسياري معجزات  صراحت كمال با ،است كرده مطرح را مسائل اين همچنانكه كريم قرآن

 و است كرده نقل عيسي و موسي ،هود ،صالح ،لوط ،اهيمابر ،نوح قبيل از پيشين پيامبران
  . نيست تاويل قابل  وجه هيچ به كه گذاشته صحه آنها روي بر

 برخي   كه آياتي استناد به مسيحي كشيشان و مستشرقان از
 اند شده مدعي ،است داده منفي جواب معجزه مطالبه در مشركان " اقتراحات " به قرآن
 عنوان به را قرآن اگر ،ندارم قرآن جز اي معجزه من گفته مي ممرد به اسالم پيامبر كه

  ساخته ديگر اي معجزه من از اال و فبها پذيريد مي معجزه
  

  : پاورقي
 من بسورش فاتوا عبدنا علي نزلنا مما ريب في كنتم ان و) : 23 / بقره (آيه اين مانند 1. 

 را آن مانند اي سوره داريد، يدترد ايم آورده فرود خويش بنده بر آنچه در اگر. » مثله
  . بياوريد
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 آن و اند پذيرفته را نظر همين نيز اخير مسلمان " روشنفكر " نويسندگان از بعضي نيست 
 و نابالغ بشر براي اقناعي دليل اما ،است دليل معجزه كه اند كرده توجيه شكل اين به را

 امور گونه اين به يافته شدر انسان ،است عادي غير و آور اعجاب امور پي در كه كودك
 منطق و عقل دوره اسالم پيامبر دوره چون و ،است منطق با  كارش و سر و ندارد توجهي
    اي معجزه هرگونه درخواست اجابت از اسالم پيامبر ،ذهني خياالت و اوهام  دوره نه است
 غير  : گويند مي. است كرده امتناع خدا اذن به قرآن از

  
 راهنمايي چه ،بود ناپذير  اجتناب سلف پيغمبران براي عادات خرق و تمعجزا از استعانت "

 ظهور عصر در نمود مي محال بلكه دشوار ،دوران آن در عقلي استدالل ياري به ايشان
 پاي فكري بلوغ دوره به ،گذاشته سر پشت را كودكي دوران بشري جامعه ،اسالم پيغمبر

 خود بياموزد رفتنش و گيرد دستش تا دبو مادري نيازمند كه ديروز كودك گذاشت مي
 كه نبود حكمت و دليل بي اندازد كار به را عقلش و بايستد  پاهايش روي بر توانست مي
    مقاومت ،عادات خرق و معجزات آوردن به معاندين و منكرين اصرار برابر در اسالم يغمبرپ

 تاريخي شواهد و يتجرب و عقلي استدالل به خويش دعوت حقانيت اثبات در و ورزيد مي
 معجزاتي آوردن از اسالم پيغمبر ،منكرين لجاجت و اصرار همه اين وجود با فرمود مي اتكا
 عنوان به قرآن بر تنها و ورزيد مي امتناع خدا امر به آوردند مي سلف پيامبران آنچه نظير

 خود ،انپيامبر خاتم معجزه قرآن. كند مي تكيه بود نخواهد  آن براي نظيري كه اي معجزه
 و تعاليم و خلقت عالم حقايق محتوي است كتابي است  رسالت خاتميت بر ديگري دليل

  كمال در زندگي راهنماييهاي

 ٦١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 بند پاي كودك  نه ،عاقل و رسيده بشر خور در اي معجزه ،جهات جميع در هماهنگي 
   .)1( " ذهني تخيالت و اوهام

  
  : گويند مي

 و موهومات و  خرافات از مملو همواره ،است زده مي دم آن در گذشته انسان كه فضايي "
 اثر وي احساس در باشد " حس و عقل خالف بر " آنچه جز و است بوده عادات خوارق
 جستجوي در همواره كه بينيم مي را بشريت ،تاريخ در كه روست اين از ،است گذاشته نمي

 " نامعقول " و نامحسوس چه هر برابر در حساسيت اين "  غيب " شيفته و است " اعجاز "
 " به كه اندازه همان به اينان است شديدتر دورترند مدنيت از كه مردمي  ميان در ،است

 اين معيوب زاده " خرافه " و ترند مشتاق " طبيعت ماوراي " به نزديكترند " طبيعت
 اسرار و ارواح از مملو وي جهان ،است " معجزه " پي در همواره صحرا انسان است حقيقت
 برابر در نگاهش كه شود مي متاثر هنگامي تنها  باستاني انسان يك روح است انگيز شگفت
 بينيم مي كه اينجاست از بيند مبهم و سحرانگيز و مرموز را آن و آيد " اعجاب " به امري

  به خويش توجيه براي قومي هر حكيمان و زورمندان و پادشاهان بلكه پيغمبران تنها نه
 " بر رسالتشان  مبناي كه پيغمبران ،ميان اين در و اند شده مي متوسل دهالعا خارق امور
 در چه ،بزنند دست " معجزه " به بايست مي ديگران از بيش ،است شده نهاده " غيب
  و لمع و منطق از بيش " اعجاز " روزگارشان مردم ايمان

  
  : پاورقي

  . 16 و 15 ص قرآن، نظر از تاريخ فلسفه: پايدار اهللا حبيب دكتر 1. 
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 مستثني قاعده  اين از محمد داستان اما است بوده كارگر عيني مسلم و محسوس حقيقت 
 خط " هفت اش پيشرفته و باز و تجارتي شهر بزرگترين در تنها كه اي جامعه در وي است
 انديشيده نمي " پسر و شتر و كاال و شمشير و فخر " به جز و است نبوده بيش " نويس
 در! كتاب است معجزه يك خود اين و كند مي اعالم " كتاب " را خويش " معجزه " ،است

 " و " قلم " ،مركب به خدايش! ندارد سراغ آن در كتاب نسخه يك  تاريخ كه كشوري
 و عاجز و زبون مرد چند كار ابزار را قلم كه مردمي ميان در خورد مي سوگند " نوشته

   تنها كتاب است " همعجز " يك خود اين و ،دانند مي افتخار بي
 تنها و يافت  توان مي آساتر معجزه را آن روز هر ،ديد توان مي همواره كه است اي معجزه
 هر و است دانشمندتر و خردمندتر كه هر ،معجزات ديگر برخالف كه است اي معجزه
 خواهد تر عميق و تر درست را  آن اعجاز ،است تر متمدن و تر پيشرفته كه اي جامعه
 و نيست منحصر غيبي امور معتقدان به تنها  بدان اعتقاد كه است اي معجزه نهات ،يافت
 براي بلكه عوام براي نه كه است اي معجزه تنها ،است معترف  انديشمندي هر را آن اعجاز

 حس  تحريك براي تنها ،معجزات ديگر برخالف كه است اي معجزه تنها ،است  روشنفكران
 ،نيست رسالت يك  پذيرش براي اي وسيله و اي مقدمه ،ستني بينندگانش اعجاز و اعجاب
 و است رسالت خود است پذيرش  هدف خود ،است وي گروندگان تربيت و تعليم براي

 بشري غير عمل يك چه گر نيست " بشري غير " امور مقوله از محمد معجزه باالخره
 كار به مردم " وربا " براي عاملي تنها كه پيشين  معجزات برخالف رو اين از و ،است
 معجزه ،نداشت سودي هيچ آن جز و) ديدند مي را آن كه معدودي  مردم هم آن( رفت مي

  محمد
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 كار به وي سرمشق ترين عالي عنوان به تواند مي و است انساني استعداد ترين عالي  نوع از 
 مورا از را مردم كنجكاوي تا كوشد مي محمد اوست دسترس در همواره كه  سرمشقي ،آيد
 و طبيعي و علمي و منطقي و عقلي مسائل به ،عادات خوارق و كرامات و عادي غير

 " به " غرايب و عجايب " از را آنها حساسيت جهت و سازد متوجه اخالقي و اجتماعي
 در جز كه مردمي با هم آن ،نيست  اي ساده كوشش اين و ،بگرداند " حقايق و واقعيات

 ميان در را خود كه مردي دست به هم آن و شوند نمي  ليمتس است طبيعي غير چه هر برابر
 دعوت خويش خدايي رسالت به را مردم و خواندن پيغمبر را خود خواند مي پيغمبر آنان

 شگفت كاري ،" نيستم آگاه غيب از من " كه كردن اعتراف رسما حال  عين در و كردن
 كه است  اي العاده خارق قتصدا ،است شورانگيز سخت آنچه ،آن انساني ارزش جز و  است
 وا تحسين و تعظيم به را اي انديشه هر و تقديس به را دلي هر و شود مي احساس او كار در
 تجارتمان در تا بگو ما به پيش از را كاالها قيمت ،پيغمبري تو اگر پرسند مي او از دارد مي
 و نفع مالك من ،ستا خواسته خدا آنچه جز: بگو  كه دهد مي دستور وي به قرآن بريم سود

 من به شر و كردم مي زياد را خير داشتم مي خبر غيب از اگر و نيستم خود براي ضرري
 / اعراف( نيستم دارند ايمان كه مردمي براي گويي بشارت و دهنده بيم جز من ،رسيد نمي
 روز هر و نكند گفتگو جنيان و پريان و ارواح با و نباشد غيبگو كه پيغمبري اما) 188
 به را آنان محمد ؟داشت تواند مي اي جلوه چه صحرا مردم چشم در ،نزند سر او از امتيكر

 سرنوشت و حيات و هستي معني فهم و وفا و دانش و دوستي و پاكي به ،كائنات در تفكر
   او از آنان و خواند مي آدمي
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 گويي  كه لحني با او زبان از خدا و خواهند، مي كرامت و غيبگويي و طلبند مي معجزه  پياپي
 رسوال بشرا اال كنت هل ربي سبحان «" گويد مي رود نمي انتظار هرگز او از كاري چنين

   .)1 (" ؟هستم اي فرستاده بشر يك جز من مگر! اهللا سبحان(
  

 كه است اسراء سوره 93 - 90 آيات شده واقع گروه اين استناد مورد بيشتر آنچه
  : فرمايد مي
  
 عنب و نخيل من جنة لك تكون او .ينبوعا االرض من لنا تفجر تيح لك نؤمن لن قالوا و «

 المالئكة و باهللا تاتي او كسفا علينا  زعمت كما السماء تسقط او .تفجيرا خاللها االنهار فتفجر
 علينا تنزل حتي لرقيك نومن لن و السماء في ترقي او زخرف من بيت لك يكون او .قبيال
  . » رسوال بشرا اال كنت هل ربي  سبحان قل نقرؤه كتابا

 خرما از باغي ترا يا ،بشكافي اي چشمه زمين از ما براي آنكه تا كنيم نمي تصديق ترا گفتند
 بر بري مي گمان چنانكه را آسمان از  اي پاره يا ،سازي جاري آنها در نهرها كه باشد انگور و
 به يا ،باشد طال از اي نهخا ترا يا ،سازي حاضر ما روبروي را فرشتگان و خدا يا ،بيفكني ما

    نازل ما بر آسمان از اي نامه آنكه مگر نكنيم گواهي را رفتنت باال هرگز و ،شوي بر آسمان
  ؟هستم اي فرستاده بشر جز من آيا ،پروردگارم است منزه بگو كني

  
  : پاورقي

   506. - 502 ص شناسي، اسالم: شريعتي علي دكتر 1. 
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) قرآن از غير( اي معجزه پيامبر از مشركان كه هدد مي نشان آيات اين گويند مي
  . كرد مي امتناع پيامبر و خواستند مي
 كتاب بودن  معجزه مزيت در آنچه خصوصا ،كرديم نقل كه مطالبي از بعضي تاييد ضمن ما

 باشيم موافق نظريات اين همه با توانيم نمي كه متاسفيم ،شد گفته معجزات ساير به نسبت
  : است مساله چند است بحث قابل ما نظر از آنچه

 قرآن از غير  معجزه تقاضاي مقابل در و نداشته قرآن از غير اي معجزه اسالم پيامبر 1. 
  . است مطلب اين بر دليل اسراء سوره آيات و كرده مي امتناع

 با متناسب بوده چيزي  العاده خارق امر و اعجاز آيا ؟است چقدر اعجاز كاربرد و ارزش 2. 
 خود ،پادشاهان و حكيمان حتي ، كس هر و نبوده كارگر منطق و عقل كه بشر ودكيك دوره

 را خود امور گونه همين با اند بوده مجبور نيز پيامبران ؟اند كرده مي توجيه امور اين با را
 قاعده اين از است كتاب اش معجزه كه اسالم پيغمبر سازند قانع را  مردم و كنند توجيه

  ؟كرد توجيه منطق و عقل با حقيقت در و كتاب با را دخو او است  مستثني
 مسائل به ،عادات  خوارق و كرامات و عادي غير امور از را مردم كوشد مي اسالم پيامبر 3. 

 و واقعيات " به " غرايب و عجايب " از را آنها حساسيت و سازد متوجه منطقي و عقلي
  . بگرداند " حقايق
  : كنيم مي كنجكاوي و بحث مطلب سه هر درباره اكنون

  

   قرآن از غير اي معجزه
 نظر از اينكه از  گذشته مطلب اين ؟است نداشته اي معجزه قرآن از غير اسالم پيامبر آيا

 القمر شق. است كريم قرآن نص  خالف ،است قبول قابل غير متواتر حديث و سنت و تاريخ
  كسي فرضا است آمده قرآن خود در
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 اسراء سوره و معراج داستان ،)نيست  تاويل قابل البته كه( كند بيرتع و توجيه را القمر شق
  : فرمايد مي صراحت كمال در ؟كرد تعبير و توجيه توان مي چگونه را
 حوله باركنا  الذي االقصي المسجد الي الحرام المسجد من ليال بعبده اسري الذي سبحان «

  . » آياتنا من لنريه
 برد) المقدس  بيت( االقصي مسجد تا مسجدالحرام از را خويش بنده شبي كه آن است منزه

  . بنمايانيم او به را خود آيات از برخي تا
  ! ؟نيست معجزه يك ،عادت خرق يك جريان اين آيا
 باز و ،خود زنان از  يكي با را رازي پيامبر گذاشتن ميان در داستان ،تحريم مباركه سوره در
 زن آن به اكرم رسول كه ،)1( است  آمده ديگر نيز با را راز آن زن آن گذاشتن ميان در

 آن كرد بازگو بود گذشته زن دو آن ميان آنچه از  قسمتهايي و ؟گفتي ديگري با چرا گفت
 آگاه مرا خداوند: فرمود اكرم رسول ؟دانستي را اينها كجا از تو: پرسيد) تعجب با( زن

   ؟نيست معجزه ؟نيست غيب از خبر اين آيا  ساخت
 واقع استناد مورد  كه قبيل اين از ديگر آيات بعضي و اسراء سوره 93 - 90 آيات داستان

  معجزه تقاضاي مساله آنجا در است ديگر چيز شده
  

  : پاورقي
 و بعضه عرف عليه اهللا  اظهره و به نبات فلما حديثا ازواجه بعض الي النبي اسر اذ و 1. 

  ).3 /ميتحر. (» الخبير العليم نباني الق هذا انباك من قالت به نباها فلما بعض عن اعرض
 زن به را راز آن زن  آن همينكه نهاد، ميان در همسرانش از يكي با را رازي پيامبر كه آنگاه
 از و كرد بازگو پيامبر را آن از قسمتي كرد، آگاه راز افشاي بر را پيامبر خدا و گفت ديگر
 پيامبر ساخت؟ آگاه ترا كسي هچ: گفت زن آن نمود  خودداري ديگر قسمت كردن بازگو
  . آگاه  داناي خداي: گفت
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 دليل دنبال و دارند ترديد واقعا كه مردمي طرف از خواستن " بينه " و " آيت "  معني به 
 خاص منطق) 1( عنكبوت سوره 50 آيه و آيات  اين نيست ،گردند مي بينه و برهان و

 روشن پيامبران معجزه فلسفه در را قرآن خاص منطق و خواهي معجزه در را مشكران
  . كند مي
 لك نؤمن لن « ": شود مي آغاز اينچنين مشركان سخن اسراء سوره 93 - 90 آيات در

 تو دسته و دار و گروه وارد و گرويم نمي تو به تو سود به ما يعني" ...» لنا تفجر حتي
    چشمه مكه خشك سرزمين اين در ،مقابل در " ما سود به " تو آنكه مگر ، شويم نمي
 جاري نهرها  آن در كه درخت پر باغي يا ،)معامله يك يعني( سازي جاري زمين از اي

 يك هم باز يعني( كنيم استفاده آنها از هم ما كه باشي داشته طال از پر اي خانه يا ،باشد
 ما بر شد خواهد چنين قيامت در پنداري مي خود آنچنانكه را آسمان از اي پاره يا ،)معامله

   احضار ما نزد را فرشتگان و خدا يا ،)معجزه نه كار پايان و مرگ و عذاب  يعني( يفكنيب
 يك هم باز( بياوري  خصوصي نامه ما افتخار و نام به و ما براي و شوي بر آسمان به يا ،كني

   .)موضوع بودن محال به توجه  بدون ،تفاخري و عنواني بلكه ،پولي نه اما معامله
 تو به نكني را معجزه  فالن تا كه است اين معني به كه " بك نؤمن لن ": نگفتند مشركان

 گروه به تو سود به كه است اين معني به  كه "" لك نؤمن لن « ": گفتند ،آوريم نمي ايمان
 ميان است فرق عقيده فروش و خريد يك ،مصلحتي  تصديق يك يعني ،شويم نمي ملحق تو
   كه توبه سوره 61 آيه مورد در فقه صولا علماي "  له آمن " و " به آمن "

 را لطيف نكته  همين "» للمؤمنين يؤمن و باهللا يؤمن « ": فرمايد مي اكرم رسول درباره
 كرده تقاضا مصلحتي تصديق و تاييد اين مقابل در كه را آنچه بعالوه اند كرده استنباط

  سود به يعني ،اند كرده ادا " ينبوعا االرض من لنا تفجر « " تعبير با بودند
  

  : پاورقي
 1.   . كرد خواهيم بحث بعدا آيه اين درباره
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 و خواهي " بينه " نه است خواهي " مزد "  اين كه است معلوم سازي جاري اي چشمه ما
 راي معجزه بهاي به اينكه نه بسازد واقعي مؤمن آمده پيغمبر  خواهي معجزه و خواهي دليل

  . بخرد عقيده و
 را كاالها قيمت ،پيغمبري تو اگر ": گفتند مي پيغمبر به كه نويسد مي رممحت نويسنده خود

 بينه يعني خواهي معجزه ،اين كه  است واضح " بريم سود تجارتمان در تا بگو ما به پيش از
 بديهي درآوردن پول براي است پيغمبر قراردادن  وسيله ،نيست حقيقت كشف براي خواهي
 آگاه) منظورهايي چنين براي( غيب به مرا خدا اگر كه است  اين پيغمبر پاسخ كه است
 وسيله غيب و معجزه ولي ،دادم مي قرار خودم دنيايي كارهاي براي وسيله را آن ،كرد مي
  . دهنده بيم و دهنده نويد و پيامبرم من ،نيست كارها  اين

 طور هر و بخواهد  كه ساعتي هر ،پيامبر اختيار در است امري معجزه پنداشتند مي مشركان
 ،كردن جاري چشمه او از كه بود اين كند مي معجزه ،بخواهد منظوري هر براي و بخواهد

 مثل معجزه كه صورتي در خواستند مي  دادن خبر پيشاپيش را قيمتها ،داشتن طال خانه
 ميل تابع وحي كه طور همان طرف اين به نه  است وابسته طرف آن به ،است وحي خود

 نيز معجزه ،دهد مي قرار تاثير تحت را پيغمبر كه سو آن از است يجريان ،نيست پيغمبر
 جاري او دست به و دهد مي قرار تاثير تحت را پيغمبر اراده كه سو  آن از است جرياني

 اين و ،است " اهللا باذن " معجزه ،است " اهللا باذن " وحي اينكه معني است اين شود مي
  : است كشيشان استفاده سوء مورد  كه عنكبوت سوره 50 آيه معني است

  
  . » مبين نذير انا انما و اهللا عند االيات انما «

  . آشكارم اي دهنده بيم تنها من ،خداست نزد معجزات و آيات
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 ،است مربوط پيامبر  شخصيت به كه آنجا تا است گونه همين معجزه عنوان به غيب از خبر
  : است خبر بي غيب از او
  
   .)1(» ملك  اني لكم اقول ال و الغيب اعلم ال و ] اهللا خزائن يعند [ لكم اقول ال قل «
 شما به و ،دانم نمي هم غيب و ، ]است من نزد خدا گنجهاي [ كه گويم نمي شما به

  . ام فرشته من كه گويم نمي
  

 خبر نهان راز از ،گيرد مي قرار طبيعت ماواري و غيب نفوذ و تاثير تحت كه آنجا ولي
 مرا آگاه داناي خداي: گويد مي ؟دانستي كجا از شود مي پرسش او از كه هنگامي و دهد مي
  . ساخت آگاه
 كرده كسب راه اين از فراوان پول دانستم مي غيب اگر و دانم نمي غيب: گويد مي پيغمبر اگر

 را مشركان منطق خواهد مي ،)2) (» الخير من الستكثرت الغيب اعلم كنت لو «( بودم
 الهي وحي وسيله به و خاص منظوري براي و معجزه حد در من ندانست غيب كه ،بكوبد
 به را آن شد مي منظوري هر براي و بود خودي پيش امر يك من دانستن غيب اگر است

 كه كنم اعالم شما به را نرخها آنكه جاي به ،كردن پر جيب براي بود اي وسيله و كاربرد
  ! كردم مي پر را خودم جيب شود پر شما جيب
  : گويد مي ديگر آيه رد قرآن

  
  . )3(» رسول من ارتضي من اال احدا غيبه علي يظهر فال الغيب عالم «
  آگاه خود نهان بر را كس هيچ است، نهان آگاه خداوند 

  
  : پاورقي

   50.  /انعام 1. 
   188.  /اعراف 2. 

 26 / جن 3.    27. و
  . رضايت مورد اي فرستاده مگر سازد نمي
  . است رضايت مورد فرستادگان آن از يكي اكرم رسول قطعا
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 معجزات است  كرده ذكر را رسوالن معجزات فراواني آيات در قرآن ،گذشته اينها همه از
 معجزه اكرم پيامبر از كه  وقتي است ممكن چگونه ،حال اين با عيسي ،موسي ،ابراهيم
 ": بگويد يغمبرپ كردند اجابت آنها و خواستند معجزه گذشته رسوالن از همچنانكه بخواهند
 پيامبران آيا بگويند نداشتند حق آنها آيا ؟" نيستم  بيش رسولي بشر من! اهللا سبحان
    رسول يا نبودند بشر ،كني مي نقل تاب و آب همه اين با را آنها معجزات خود تو كه گذشته
 است ممكن آيا ؟باشد داشته وجود قرآن در صريحي تناقض چنين است ممكن آيا ؟نبودند

   ؟باشند نشده تناقضي چنين متوجه ركانمش
 من! اهللا سبحان ": بگويد اينكه جاي به پيغمبر ،باشد صحيح روشنفكري منطق اين اگر
 قاعده از من ،رسوالن خاتم من  اهللا سبحان: گفت مي بايست ،" نيستم بيش رسولي بشر

 اينكه نه ،هيدنخوا خواستند مي رسوالن ساير از آنچه من از ،هستم مستثني ديگر رسوالن
  . رسوالن ساير مانند هستم رسولي من بگويد
 به بينه و آيت يعني ،معجزه خواستند مي پيغمبر از مشركان آنچه شود مي معلوم پس

 نبوده ،بخواهند  پيامبري مدعيان از دارند حق جويان حقيقت كه حقيقت كشف منظور
 پاسخ درخواستهايي چنين  به كه نبوده اين عموما پيغمبران شان كه بوده چيزي ،است

 يعني ،" نيستم بيش رسول بشري من ! اهللا سبحان ": فرمود پيامبر كه است اين بگويند
 و بخواهد رسوالن و پيامبران از جو حقيقت يك  كه نيست چيزي خواهيد مي شما آنچه

 مرا ،است معامله و داد قرار ،است ديگر چيز ،بدهند مثبت پاسخ آنها به باشند ملزم رسوالن
   چيز باالستقالل من از و نديدن را خدا و ديدن
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 ،است ديگران به نسبت خود براي امتياز اثبات و خودخواهي و تكبر اظهار ،است خواستن
   ...و است محال امور سلسله يك تقاضاي

 كه ،امام و پيغمبر  براي تنها نه ،است سازي معجزه بر همواره عوام ميل كه دارم اعتراف من
 و معجزه هر وجود ما كه شود مي  سبب جهت اين آيا ولي ،درختي و سنگ و قبر هر براي

   ؟بدانيم  منتفي پيغمبر از را) قرآن از غير( كرامت
 يك اثبات براي  كه الهي آيت و بينه يعني معجزه است فرق كرامت و معجزه ميان بعالوه

 در او از الهي نظوريم ،است  تحدي به مقرون اصطالح به و گيرد مي صورت الهي ماموريت
 است العاده خارق امر يك كرامت اما ،خاصي شرايط به است محدود كه است اين ،است كار
 اثبات براي و است كامل نيمه يا كامل انسان يك نفساني قداست و روحي قوت اثر صرفا كه

   امر يك گفت توان مي حتي و دهد مي رخ فراوان امري اينچنين نيست خاصي الهي منظور
 ،كند مي تاييد را شخصي كه خداست زبان معجزه نيست شرطي به مشروط و است اديع

  . نيست زباني چنين كرامت ولي
  

   اعجاز آاربرد و ارزش
 كار به استدالل  يك در كه را موادي فالسفه و منطقيين ؟است چقدر اعجاز كاربرد و ارزش
 ارزش عناصر آن از بعضي : دان كرده تقسيم گونه چند به كاربرد و ارزش نظر از ،رود مي

 رياضي يك كه عناصري و مواد مثل گذارد نمي  باقي عقلي و علمي ترديد جاي ،دارد برهاني
 عناصري و مواد مانند دارد  اقناعي ارزش ديگر بعضي ،برد مي كار به خود استدالالت در دان
 مورد كه بسا شود موشكافي اگر كه برند مي كار به خود سخنان در خطابه اهل غالبا كه

 صرفا بعضي و ،كند مي ايجاد حركتي عمال نشده  شكافته كه مادام ولي ،شود واقع ترديد
   احساساتي و تهييجي ارزش
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  . ديگر ارزش بعضي و دارد
  

   ؟چيست قرآن نظر از آن كاربرد و اعجاز ارزش
 او وجود رب ترديد  قابل غير قطعي دليل و " خدا آيات " را خلقت آثار كه طور همان قرآن
 حجت و قاطع دليل و كند مي ياد بينات و آيات عنوان به نيز را انبياء معجزات ،داند مي

  . شمارد مي آنها آورنده  مدعاي صدق بر منطقي و عقلي مسلم
 و آيت بدون  كه پيامبران از را مردم تقاضاي و كرده بحث تفصيل به معجزه درباره قرآن
 را پيامبران عملي و مثبت  پاسخ و دانسته منطقي و عقولم تقاضايي ،شدند نمي تسليم بينه
 صدق بر گواه كه منطقي و معقول حد در  يعني خواستن بينه و آيت حد در تقاضاها اين به

 و پيامبران از خواهند مي كه مردم دلبخواهي و "  اقتراح " حد در نه باشد آنها مدعاي
 و كرده نقل فراوان تاب و آب با سازندب تماشا و سرگرمي يا و سودجويي وسيله اعجازشان

    معجزه كه ندارد اي اشاره كوچكترين قرآن است داده اختصاص آنها به را  بسياري آيات
 " نام بلكه ،بشر كودكي دوره با متناسب و عاميانه و ساده اذهان براي است اقناعي دليل
   .)1( است گذاشته آن روي " برهان

   پيامبر هدايت جهت
 ،است فرهنگ و دانش و بيان و سخن مقوله از و است كتاب اينكه حكم به يهختم معجزه
 امروز گردد مي تر  روشن اعجازش وجوه تدريجا كتاب معجزه است جاودانه معجزه

   ما زمان مردم بر قرآن از شگفتيهايي
  
  

  : پاورقي
 آقاي تنبو و  وحي كتاب و بقره سوره از 23 آيه ذيل الميزان، تفسير به شود رجوع 1. 

  . بعد به 214 ص شريعتي، تقي محمد
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 از بهتر انديشمندان را كتاب معجزه باشد نبود ممكن و نبود روشن ديروز كه شده روشن
    مزاياي اين كه شد " كتاب " نوع از جهت آن از ختميه معجزه كنند مي درك  عوام مردم

   ...اما. باشد داشته را ختميه دوره با متناسب
 از ،شهادت به  غيب از را بشر توجه ضمنا كه شد كتاب نوع از جهت آن از معجزه اين آيا

) ص( محمد آيا ؟كند هدايت  طبيعت به طبيعت ماوراي از و ،منطقي و معقول به نامعقول
 عقلي مسائل به عادات خوارق و كرامات و عادي غير امور از را مردم كنجكاوي تا كوشد مي
 از را آنها حساسيت جهت و سازد متوجه اخالقي و ياجتماع و طبيعي و عملي و منطقي و
   ؟بگرداند " حقايق و واقعيات " به " غرايب و عجايب "
 پيامبران  همه بگوييم بايد باشد چنين اگر باشد صحيح نظريه اين كه رسد نمي نظر به

 به قرآن از آيه صدها چرا پس شهادت به دعوت) ص( محمد و اند كرده غيب به دعوت
   ؟است يافته اختصاص " غرايب و جايبع " همين
 آيات عنوان به  شهادت و طبيعت عالم مطالعه به دعوت قرآن اساسي امتياز يك شك بدون
 امر هر به توجه از اذهان ساختن  منصرف معني به طبيعت مطالعه به دعوت ولي ،است الهي
 ها " نشانه " و " آيات " عنوان به طبيعت مطالعه به دعوت ،عكس بر. نيست طبيعي غير
 و شهادت از غيب راه ،قرآن نظر از است طبيعت ماوراي به طبيعت از دادن عبور معني به
  . گذرد مي محسوس از معقول راه و طبيعت از طبيعت ماوراي راه

 اجتماع و تاريخ و طبيعت در نظر به كه طور همان كه است اين در) ص( محمد كار اهميت
 تسليم ،شوند نمي تسليم  است طبيعي غير چه هر برابر در جز كه را مردمي و خواند مي
 منطق و عقل از دم كه هم را  مردمي انديشه كوشد مي ،نمايد مي علم و منطق و عقل
   و برتر منطقي به ،شوند نمي تسليم است  محسوس و طبيعي چه هر برابر در جز و زنند مي
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  . سازد آشنا تر عالي
 كه جهاني با دهد مي ارائه اسالم بخصوص كلي طور به مذهب كه جهاني اساسي امتياز
 در " جيمز ويليام " قول به كه است اين دهند مي ارائه بشري محض هاي فلسفه و علوم

 دارد وجود قوانيني و ،مادي عناصر بر عالوه دارد وجود عناصري مذهب جهان ساختمان
  . بشري شده شناخته قوانين بر عالوه
 امور و طبيعت  ماوراي به توجه جانشين را محسوسات و بيعتط به توجه خواهد نمي قرآن

 تعبير به و طبيعت به دادن  توجه عين در كه است اين در قرآن اهميت نمايد نامحسوس
 ذلك .الم « ": دهد مي قرار دعوتش لوحه سر را " غيب " به ايمان " شهادت " قرآن خود

   .)1( " ...» الغيبب يؤمنون الذين .للمتقين  هدي فيه ريب ال الكتاب
 حالي در باشد امور آن به توجه از مردم ساختن منصرف پس در قرآن است ممكن چگونه

 آيه صد از بيش بعالوه ،است معجزه يعني " غرايب و عجايب " مقوله همان از خودش كه
 اي معجزه تنها كتاب ": كه فهمم نمي را جمله اين معني من ؟است  آورده مقوله همان در

  . " نيست منحصر غيبي امور به معتقدان به تنها آن به اعتقاد  هك است
 معجزه اينكه به اعتقاد يا و دارد عالي مطالب و است كتابي اينكه به اعتقاد ؟اعتقادي چه

 اعتقاد با است مساوي ،بودن الهي بينه و آيت معني به چيزي بودن معجزه به اعتقاد ؟است
 هم و باشد داشته غيب به اعتقاد هم ،واحد نآ در نفر يك است ممكن چطور غيب به

   ؟باشد نداشته
 بشري غير عمل  يك چه اگر ،نيست بشري غير امور مقوله از محمد معجزه ": شد گفته
  . " است

 معني  تفسير است ممكن گونه دو و است مبهم من براي نيز جمله اين
  
  

  : پاورقي
   3. - 1 / بقره 1. 
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     آن خود سخن نه است وحي اينكه حكم به) قرآن( محمد معجزه اينكه يكي: شود
 سخن و نيست بشر سخن اينكه عين در اما ،است بشري غير عمل يك پس ،حضرت
  . بشري  كارهاي رديف در عادي است كاري و است بشري امور مقوله از ،خداست

 كتب ساير از  امتيازي قرآن صورت اين در زيرا ،باشد اين مقصود كه رسد مي نظر به بعيد
 بشري غير عمل اند شده صادر وحي مبدا از اينكه حكم به كتابها آن همه ندارد آسماني
 ،نيستند بشري غير امور مقوله از ندارند العاده خارق جنبه اينكه حكم به ولي ،هستند

 سخن عينا و اند معروف " قدسيه احاديث " نام  به كه داريم كلمات اي پاره همچنانكه
  . نيستند بشري غير امور مقوله از و معجزه اما ،اند شده  لهاما و وحي كه خدايند
 بشري غير عمل  هم كه است اين در قدسيه احاديث از و آسماني كتب ساير از قرآن امتياز
 مافوق قدرت و اعجاز حد در يعني ،بشري غير امور مقوله از هم و است وحي يعني است
  : گويد مي قرآن لهذا. است بشري

  
 كان لو و بمثله  ياتون ال القرآن هذا بمثل ياتوا ان علي الجن و االنس جتمعتا لئن قل «

   .)1(» ظهيرا لبعض بعضهم
  

 قبيل از پيامبران ساير معجزات برخالف محمد معجزه كه است اين جمله اين دوم تفسير
 بشر كار تيپ و مقوله از كار  تيپ و مقوله كه كردن زنده را مرده و كردن اژدها را عصا

 ولي ،است فرهنگ و علم و بيان و سخن نوع از چون ،است بشري كارهاي مقوله از ،نيست
  بشري غير عمل

  
  

  : پاورقي
 پشت چند هر نتوانند، بياورند، را قرآن اين مانند كه آيند هم گرد انسان و جن اگر بگو 1. 
   88 /. اسراء. نمايند همكاري يكديگر با و بدهند يكديگر پشت به
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 سرچشمه الطبيعي ماوراء و غيبي قدرتي از ،است بشري مافوق حد در ييعن ،است 
 ماوراء ،غيب به است اعتراف خود اين باشد همين هم بايد و باشد اين مقصود اگر گيرد مي

 ،اول از چرا پس شد خوانده " غرايب و عجايب " آنچه باالخره و ،عادت خارق ،الطبيعه
 ؟باشد نامعقول امور و خرافه از برداشت نوع از  اشتيبرد ،عادت خارق و معجزه از ما برداشت

 جدا اوهام و خرافات حساب از را عادت خرق و معجزه حساب ، اول از ما بايست نمي آيا
   ،خواهيم نمي هم ما خود كه ديگري برداشت برداشتها اين از ،اطالع كم افراد تا سازيم
 و داده تغيير را " است معجزه ماسال پيامبر كتاب " معروف تعبير چرا اساسا و ؟نكنند
  ! ؟است تفسيرها سوء و تعبيرها سوء قابل كه " است كتاب پيامبر معجزه " بگوييم

 در " كامپيوتر و  قرآن " عنوان تحت اي مقاله آثارش آخرين جزء در محترم نويسنده اين از
 را آن وانت مي كه شد منتشر  تهران ادبيات دانشكده دانشجويان نشريه " فلق " رساله

  . كرد تلقي او فكر تدريجي تكامل از  اي نشانه و اعجاز مساله در او نظر نقطه تصحيح
 عظيم مظهر اين از استفاده و كامپيوتري عالئم به قرآن كلمات تبديل پيشنهاد مقاله آن در

 بموقعي و بجا بسيار پيشنهاد البته كه شده طرح قرآن حقايق كشف براي بشري تمدن
 از بعضي آنچه و اند داده انجام زمينه  اين در مصري دانشمندان از بعضي آنچه به آنگاه است

 اشاره اند داده انجام يا و هستند زمينه اين در آن  انجام صدد در ايراني مسلمان مهندسان
 در جالبي بحث " ؟كرد اثبات توان مي چگونه را قرآن اعجاز "  عنوان تحت سپس و شده

 منتشر اخيرا كه " قرآن تحول سير " ارزنده بسيار كتاب به ضمن رد و كرده  مقوله همين
 كوتاهي كرده ثابت  كه ستوده را كتاب آن دانشمند مؤلف ارزش با كشف و كرده اشاره شده

 يك ،سال سه و بيست طول در  اكرم رسول بر شده وحي كلمات افزايش و آيات بلندي و
  چنين خود و. است كرده  طي را اي العاده خارق و منظم و دقيق منحني
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  : كند مي اضافه 
  
 را اش جمله هر اداي سال ،عبارت طول روي از بتوان كه عالم در است سخنوري چه "

 اي نويسنده ،ادبي يا علمي اثر يك مثل كه نباشد كتابي متن اين كه بخصوص ؟كرد معين
 سخناني بلكه ،باشد سروده يا نوشته  پيوسته و معين مدت يك در را آن و باشد نشسته
 كه نباشد كتابي بويژه ،رفته زبانش بر انسان يك  پرتالطم زندگي سال 23 طول در كه است

 مسائلي بلكه ،باشد كرده تاليف اي شده تعيين زمينه حتي يا موضوع  يك در اش نويسنده
 ،شود مي عنوان كه سؤاالتي به پاسخ در و جامعه نياز حسب بر تدريج به كه است گوناگون

 و بيان رهبر وسيله به ،شود مي مطرح طوالني  مبارزه يك مسير در كه مسائلي يا دثحوا
   .)1( " است  گرديده تنظيم و آوري جمع سپس

  
  : پاورقي

: فلق نشريه 1.    25. ص ،اول كتاب
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   قرآن
 سال سه و بيست  طول در كتاب اين ماست پيامبر جاويد معجزه و ما آسماني كتاب قرآن

 مظهر هم و است اكرم پيغمبر  كتاب هم كه كريم قرآن گشت نازل خدا لرسو بر تدريجا
 اكرم پيغمبر عيسي دم و موسي عصاي نقش از داشت بزرگتر بار صدها نقشي ،او اعجاز
 كشيد مي اسالم سوي به را افراد ،آيات اين جاذبه و خواند مي مردم بر را قرآن آيات

 مجموعه قرآن است خارج احصاء حد از اسالم تاريخ در موضوع  اين به مربوط هاي تاريخچه
 ياتآ اين همه و است مشتمل آيه 6205 حدود بر ها سوره اين مجموع و است سوره 114

 اضرح عصر تا اسالم صدر از مسلمين است كلمه هزار هشت و هفتاد حدود در مجموعا
 است قرآن  به نسبت آنها شيفتگي نشانه كه اند داده نشان قرآن امر در نظيري بي اهتمام
 " نام به كه بودند  كرده معين ايشان خود كه گروهي وسيله به اكرم رسول زمان در قرآن

  . شد مي نوشته شدند معروف " وحي كاتبان
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 يا و همه حفظ به عجيبي عشق ،بزرگ و كوچك ،زن و مرد از اعم مسلمين  غالب بعالوه
    ثواب را آن تالوت نمازها غير در و ندندخوا مي نمازها در را قرآن ،داشتند  قرآن آيات اكثر
  . بود آنها روح آرامش مايه و بردند مي لذت آن تالوت از بعالوه و دانستند مي
  

   قرآن به نسبت مسلمين عظيم اهتمام
 عشقي و  شوق تاثير تحت خود عملي و فكري امكانات با متناسب عصري هر در مسلمين

 خاطر به و گرفتن ياد قبيل از ،اند كرده كار قرآن درباره داشتند خود آسماني كتاب به كه
 در قرآن لغات شرح و توضيح ،معاني تفسير ،تجويد و قرائت استادان نزد قرائت ،سپردن
 قرآن مجموع در كه حروفي حتي و كلمات و آيات شمردن بر ،كار اين مخصوص لغت كتب

 ،اخالقي ،حقوقي ائلمس در آن از استفاده و آن معاني در تدقيق ،است رفته كار به
 ،قرآن  آيات به خود هاي نوشته و ها گفته دادن زينت و علمي ،عرفاني ،فلسفي ،جتماعيا

 تذهيب ،زيبا بسيار خطوط با آن نوشتن ،كاريها كاشي و بريها گچ يا عالي بسيار هاي كتيبه
 به بيعر زبان صرف و نحو تدوين ،ديگر آموزش هر از قبل خود فرزندان به آن آموختن ،آن

 امثال و عربي زبان لغات آوري جمع ،بديع و بيان و معاني علم ابتكار و ابداع ،قرآن خاطر
  . اينها
 اگر كه شد عقلي و ادبي علوم سلسله يك مبدا و منشا قرآن به مسلمين عالقه و عشق
  . آمد نمي وجود به علوم اين بود نمي قرآن

  

   قرآن اعجاز
 كوچك هاي سوره با كه مكه در قرآن نزول بدو از. است االنبياء خاتم جاويد معجزه قرآن
 ،نيست من كار قرآن كه شد مدعي  يعني ،كرد " تحدي " آن بر رسما اكرم رسول ،شد آغاز
  ديگر بشر هيچ و من از و خداست كار
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 كه  كسي هر از و كنيد آزمايش نداريد باور اگر و بياورد را آن مانند كه نيست  ساخته 
 آن مانند كه دهند  پشت به پشت انس و جن اگر كه بدانيد ولي ،بگيريد كمك خواهيد مي
 كه بعد زمانهاي در نه و زمان آن در  نه اكرم پيغمبر مخالفان بود نخواهند قادر ،بياورند را

 آخرين ،بدهند پاسخ طلبي مبارزه اين به اند نتوانسته گذرد مي آن از قرن چهارده اكنون
  . است " جادو " كه بود اين عصر آن مخالفان سخن
 قرآن برابر در عجز اظهار نوعي و قرآن بودن العاده خارق به ضمني اعتراف اتهام اين خود
  . بود

 كردنش مغلوب و تضعيف براي پيغمبر با اي معارضه هيچ از پيامبر سرسخت مخالفان
 بود مانه بودند نااميد صد در صد زيرا نزدند دست آن به كه كاري تنها و نكردند مضايقه

 الاقل آوردن يعني ،است كرده تصريح  هم قرآن خود و كرد مي پيشنهاد مكرر پيغمبر كه
 مانند) الكوثر اعطيناك انا سوره و هواهللا قل مانند  سطري يك اي سوره لو و( سوره يك
  . قرآن

  

   قرآن اعجاز هاي جنبه
 اشاره اجمال  به اينجا در است بشري فوق يعني ،است معجزه مختلف هاي جنبه از قرآن
  . معنوي و لفظي: است جهت دو از قرآن اعجاز كلي نظر از كنيم مي

 پس علمي مقوله  به آن معنوي اعجاز و ،زيبايي مقوله به شود مي مربوط قرآن لفظي اعجاز
 اين از يك هر علمي و فكري جنبه از ديگر و است هنري و زيبايي جنبه از يكي قرآن اعجاز

   .)1( است جهت چند داراي خود نوبه به - علمي بهجن خصوصا - جنبه دو
  

  : پاورقي
> فني جنبه از  قرآن در اعجاز نوعي مدعي ايراني، و مصري دانشمندان از بعضي اخيرا 1. 
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 شعر ،بعالوه ندارد قافيه و وزن اينكه براي نيست شعر اما. نثر نه و است شعر نه قرآن سبك
 و مبالغه به شعر قوام است همراه شود مي  ناميده شاعرانه تخيل كه تخيل نوعي با معموال
 ندارد وجود خيالي هاي تشبيه و شعري تخيالت قرآن در است كذب نوعي كه است اغراق

 برخوردار موسيقي و آهنگ و انسجام نوعي از زيرا ،نيست  هم معمولي نثر حال عين در
 آهنگهاي با را قرآن همواره مسلمين. است نشده ديده تاكنون نثري سخن  هيچ در كه است

  . است قرآن  مخصوص كه كنند مي و كرده تالوت خصوصم
 قرآن گاهي اطهار  ائمه بخوانيد خوش آهنگ با را قرآن كه است رسيده ديني دستورهاي در
 كرد مي متوقف را كوچه مردم  كه خواندند مي دلربا چنان آهنگي با خود هاي خانه در را

 با متناسب كه مخصوصي آهنگهاي هم آن ،نيست پذير آهنگ قرآن مانند نثري سخن هيچ
 روحاني سخن هيچ راديو اختراع از پس لهو مجالس  مناسب آهنگي نه است روحاني عوالم

 كشورهاي بر عالوه كند برابري روحاني آهنگهاي تحمل و زيبايي نظر از قرآن با نتوانست
 راديويي  هاي برنامه در را قرآن ،آهنگ و زيبايي نظر از نيز اسالمي غير كشورهاي ،اسالمي
 سر پشت و نورديده در را مكان و زمان قرآن زيبايي كه است اين عجيب گنجانيدند خويش
 در جور ديگر عصر ذائقه با و است عصر يك مخصوص زيبا سخنان از بسياري است گذاشته

 مخصوص رهنگيف از كه است ملت يك  ذائقه و ذوق مخصوص حداقل يا و آيد نمي
  . مخصوص فرهنگ نه و نژاد نه و شناسد مي زمان نه  قرآن زيبايي ولي ،باشند مي برخوردار

  
  :يپاورق

 رفتن باال در مخصوص منحني و كلمات، و حروف هندسه در مخصوص نظام يعني>
 " مقاله و قرآن تحول سير " كتاب به شود رجوع ] اند شده [ نازله آيات سطح تدريجي

.ادبيات دانشكده دانشجويان نشريه اول، شماره فلق،  نشريه در " مپيوتركا و قرآن
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 اسالمي قرن  چهارده طول در ديگر مذاهب از برخي پيروان و متعصب حيانمسي و يهوديان
 در گاهي و اند داده تحريف  نسبت گاهي ،اند كرده قرآن مقام تضعيف براي ها معارضه انواع

 فعاليت قرآن عليه ديگر شكلي به گاهي و كنند تشكيك اند خواسته قرآن هاي قصه برخي
 به و بگيرند كمك خود ورزيده سخنوران از كه اند يدهند خود به گاه هيچ ولي ،اند كرده
 به و بياورند قرآن مانند كوچك سوره يك  الاقل و گويند پاسخ قرآن طلبي مبارزه فرياد

  . دارند عرضه جهانيان
 مالحده " يا "  زنادقه " اصطالح به كه اند آمده پديد زيادي افراد اسالم تاريخ در همچنين

 و اشكال به گروه اين اند داشته  العاده فوق برجستگي آنها از خيبر و اند شده خوانده "
 آنها از برخي و اند گفته سخناني خصوصا قرآن و كلي طور به " دين " عليه مختلف اقسام

 ولي ،اند برخاسته قرآن با منازعه به احيانا و شوند مي شمرده  عربي زبان در سخن خداوند
  تاريخ اند كرده تر روشن را قرآن عظمت و خود كوچكي هك بوده آن اند كرده  كه كاري تنها
   " متنبي ابوالطيب " يا ،" معري ابوالعالء " ،" راوندي ابن " از

 اند خواسته كه اند  بوده كساني اينها است آورده زمينه اين در داستانها ،عرب نامدار شاعر
 سخناني و برخاستند بريپيغم ادعاي به زيادي افراد. دهند جلوه " بشري كاري " را قرآن

 جانب از قرآن مانند نيز سخنان اين كه كردند ادعا و قرآن شبيه خود خيال به آوردند
 نوعي  به نيز گروه اين هستند گروه اين از " سجاح " و " مسيلمه " ،" طليحه " خداست

  . نمودند روشن را قرآن عظمت و خود كوچكي ديگر
 متفاوت قرآن با ،است شده جاري او زبان بر قرآن هك پيغمبر خود كالم كه است اين عجيب
  به زيادي سخنان اكرم رسول از است
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 به اما ،است فصاحت اوج در و است مانده باقي حديث و قصار كلمات ،دعا ،خطبه صورت 
 دو از پيغمبر فكري سخنان و قرآن كه رساند مي خود اين ندارد قرآن بوي و رنگ وجه  هيچ
  . است جداگانه منبع
 بود حدود اين در علي سن يعني ،آشناست قرآن با سالگي ده حدود از) السالم عليه( علي
 برسد زالل آب به كه اي تشنه مانند علي و شد نازل اكرم پيغمبر بر قرآن آيات اولين كه
 قرآن حافظ علي داشت قرار وحي كاتبان راس در پيغمبر عمر آخر تا و گرفت مي فرا را آنها
    خوش قرآن آيات با ايستاد مي عبادت به كه شبها ،كرد مي تالوت را قرآن  هميشه و بود
 سخنوري در نظير بي استعداد آن با علي ،بود مي تقليد قابل قرآن سبك اگر وضع اين با بود
 تحت بايست مي ،يافت توان نمي  سخنش براي نظيري قرآن از بعد كه بالغت و فصاحت و

 آيات شكل به هايش خطابه خود به خود و كند رويپي قرآن سبك از قرآن سبك تاثير
  . است متفاوت كامال علي سبك با  قرآن سبك بينيم مي اما ،باشد قرآن
 كامال آورد مي  قرآن از اي آيه بليغش و فصيح و غرا هاي خطابه ضمن در علي كه آنگاه

  . دارد دهالعا فوق درخشش ديگر ستارگان مقابل در كه ماند را اي ستاره و است متمايز
 اگر بشر افراد و است سرايي سخن در بشر هنرنمايي زمينه معموال كه را موضوعاتي قرآن

 خويش سخن و كنند مي انتخاب را ها زمينه آن بنمايانند را خويش سخنوري هنر بخواهند
 زيباييهاي توصيف و غزل ،مرثيه ،هجو ،مدح ،فخر از ،سازند مي زيبا آنها كشيدن پيش با را

 كرده طرح قرآن كه موضوعاتي است نداده سخن داد آنها درباره و نكرده مطرح ،طبيعت
 مواعظ ،است احكام ،است اخالق ،است نبوت ،است معاد ،است توحيد ،است  معنوي همه
  . است زيبايي اعالي حد در حال عين در و ،است قصص ،است

  كلمه يك توانسته كسي نه ،است نظير بي قرآن در كلمات هندسه
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 توانسته  كسي نه و سازد وارد لطمه آن زيباييهاي به آنكه بدون كند پيش و پس را رآنق 
 با بتواند كسي نه كه زيباست ساختمان يك مانند جهت اين از قرآن. بسازد آن مانند است
 بسازد را آن مانند يا و آن از بهتر بتواند نه و كند زيباتر را  آن ،دادن تغيير و كردن جابجا
 گفته  سخن سبك اين با كسي قبال نه يعني ،الحقه نه و دارد سابقه نه قرآن لوباس و سبك
 رقابت آن با است توانسته - قرآن طلبيهاي مبارزه و دعوتها همه با - كسي بعدا نه و است
  . نمايد تقليد آن از يا و كند

 باقي شههمي  براي و پابرجاست كوه مانند همچنان هم هنوز او طلبي مبارزه و قرآن تحدي
 اين در كه كنند مي  دعوت را جهان مردم ايمان با مسلمانان همه هم امروز بود خواهد
 خود ايمان و دعوي از آنها ،شد پيدا قرآن براي مانندي و مثل اگر و كنند شركت مسابقه
  . نيست ميسر چيزي  چنين كه دارند اطمينان و كنند مي نظر صرف

  

   قرآن معاني
 كتاب يك به نيازمند الاقل و است تري وسيع بحث به نيازمند عانيم نظر از قرآن اعجاز
 نوع چه قرآن بدانيم بايد مقدمتا داد دست به اي زمينه مختصر طور به توان مي ولي ،است
 كتاب آيا ؟است ادبي كتاب آيا ؟است علمي كتاب آيا ؟است فلسفي كتاب آيا ؟است كتابي

   ؟است هنري اثر يك صرفا يا و ؟است تاريخي
 عموم بلكه ،اكرم پيامبر همچنانكه نيست اينها از كدام هيچ قرآن كه است اين پاسخ

 يا و هنرمند نه و ،مورخ نه ،اديب  نه ،عالم نه ،فيلسوفند نه ،هستند جدايي تيپ ،يغمبرانپ
 كتاب كه نيز قرآن ،دارند - اضافه چيزهايي با - را آنها همه مزاياي حال عين در و صنعتگر
 حال عين در ،هنري اثر و ادبيات نه و تاريخ نه و علم نه و است فلسفه  نه ،ستا آسماني
  . ديگر مزاياي سلسله  يك بعالوه دارد را آنها همه مزاياي
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 كه سان آن انسان اما ،است " انسان " كتاب واقع در و است بشر راهنمايي كتاب قرآن
 به را سعادتش راه و بشناسانند خودش  به را او اند آمده پيامبران و آفريده را او انسان خداي

 همان انسان زيرا ،هست هم) خدا " كتاب پس است  انسان كتاب چون و كنند بازگو او
 منتهي جهان اين بعد ما به و شود مي آغاز جهان اين قبل ما از خلقتش  كه است موجودي

  خداي سوي به ناخواه خواه و است الهي روح نفخه قرآن نظر از انسان يعني گردد، مي
 جدا يكديگر از انسان شناسايي و خدا شناسايي كه است اين كند مي بازگشت خودش
 ،ديگر طرف از بشناسد تواند نمي درستي به را خود خداي نشناسد را خود تا انسان نيست
  . برد مي پي خود  حقيقي واقعيت به انسان كه خداست شناختن با توام تنها

 علوم راه از بشر كه  انساني با - است آن بيان كاملترين قرآن كه - پيامبران مكتب در انسان
 راه از بشر كه انساني است تر گسترده  بسي انسان اين يعني ،است متفاوت بسي شناسد مي

 را پرانتزها اين بعد و قبل و دارد قرار) مرگ تولد( پرانتز دو ميان در ،شناسد مي علوم
 را پرانتزها اين قرآن انسان ولي ،است مجهول شريب علوم نظر از و است گرفته يكيتار

 در اش  آينده و كند تكميل را خود بايد دنيا مدرسه در و است آمده ديگر جهان از ،ندارد
 اين مدرسه در كه  اي سستي و تنبلي يا و تالش و فعاليت نوع به دارد بستگي ديگر جهان
 بسي - شناسد مي بشر نچنانكهآ - مرگ و تولد ميان انسان تازه دهد مي انجام جهان

  . شناسانند مي پيامبران آنچه از است تر سطحي
  : بداند بايد قرآن انسان

   ؟است آمده كجا از
   ؟رود مي كجا به
   ؟هست كجا در

   ؟باشد بايد چگونه
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   ؟بكند بايد چه
 اين در اش واقعي  سعادت گفت پاسخ درست عمال سؤال پنج اين به كه آنگاه قرآن انسان
  . گردد مي تامين برود بايد كه جهاني در و هست كه نجها
 را خود خداي بايد  است شده آغاز منبعي چه از و آمده كجا از بداند اينكه براي انسان اين

 و آفاقي آيات عنوان به انسان و  جهان در بايد بشناسد را خود خداي اينكه براي و ،بشناسد
  . نمايد تعمق  هستي و وجود عمق در و كند مطالعه انفسي

 ،نامد مي" خدا به بازگشت " را آن قرآن آنچه درباره بايد ،رود مي كجا به بداند اينكه براي و
 احيانا و سخت عذابهاي و جاويدان نعمتهاي و قيامت هراسهاي ،اموات حشر و معاد يعني

 و ابدي آگاهي آنها از و كند تامل دارد پيش در كه منازلي و مراحل باالخره و آن جاويدان
    موجودات آغاز نقطه و اول همچنانكه را خدا و آورد ايمان و كند پيدا اعتقاد بدانها

 ،هست كجا در بداند اينكه براي و. بشناسد نيز موجودات بازگشت نقطه و آخر ،شناسد يم
 درك موجودات ساير ميان در را انسان موقع و مقام و بشناسد را جهان سنن و نظامات بايد
  . يابد باز موجودات  ميان در را خود و كند

 بر را خودش و بشناسد را انساني خويهاي و خلقها بايد ،باشد بايد چگونه بداند اينكه براي و
  . بسازد خويها و خلقها آن اساس

 را اجتماعي و  فردي احكام و مقررات سلسله يك بايد ،بكند بايد چه بداند آنكه براي و
  .نهد گردن
 به و ،مرئي غير و نامحسوس موجودات سلسله يك به بايد اينها همه بر عالوه قرآن انسان
 ايمان هستي نظام در الهي اراده  مجاري و مظاهر عنوان به ،" غيب " قرآن خود تعبير
 نياز آسماني هدايت به كه را بشر زماني هيچ در  متعال خداوند كه بداند بايد هم و ،بياورد
  داشته
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 از ،اند بوده بشر راهنمايان و خدا پيامبران كه نخبه افراد عده يك و  نگذاشته مهمل ،است 
  . اند رسانده را الهي پيام و شده مبعوث خداوند طرف
 كه واقعي " آزمايشگاه " يك عنوان به تاريخ به و " آيت " عنوان به طبيعت به قرآن انسان

  . افكند مي نظر ،رساند مي را پيامبران تعليمات درستي
 بعالوه اينها  شده طرح انسان براي قرآن در كه مسائلي و است چنين رآنق انسان ،آري

  . است ديگر مسائل برخي
  

   قرآني موضوعات
 يك در ولي ،برشمرد جزئي طور به توان نمي و است زياد شده طرح قرآن در كه موضوعاتي

  : خورد مي چشم به مسائل اين اجمالي نگاه
 را خدا بايد آنچه و بدانيم  منزه آنها از را خدا بايد چهآن و او يگانگي و صفات ،ذات ،خدا 1. 
  . ) ثبوتيه و سلبيه صفات( بدانيم متصف آنها به
  . )برزخ( قيامت تا مرگ بين مراحل ،اموات حشر و رستاخيز ،معاد 2. 
  . الهي اوامر مجري و خود آفريننده به و خود به آگاه نيروهاي و فيض وسايط ،مالئكه 3. 
 ديگر انسانهاي به و  كرده دريافت خود ضمير در را الهي وحي كه انسانهايي يا ،نپيامبرا 4. 

  . اند كرده ابالغ
 ترغيب 5.   . آسماني كتب و پيامبران و ،مالئكه به ،معاد به ،خدا به ايمان براي تحريض و

 و بهاشها ،تگرگ ،باران ،بادابر، ،حيوانات ،گياهان ،درياها ،كوهها ،زمين ،آسمانها خلقت 6. 
  . غيره

 در را  چيزي و كسي ،پرستش در ورزيدن اخالص و يگانه خداي پرستش به دعوت 7. 
  از شديد منع ،ندادن قرار خدا شريك عبادت
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  . بت يا ستاره يا خورشيد يا فرشته يا انسان از  اعم ،خدا غير پرستش 
  . جهان اين در خدا نعمتهاي يادآوري 8. 
 احيانا و سخت عذابهاي ،نيكوكاران و صالحان براي نجها آن جاويدان نعمتهاي 9. 

  . بدكاران براي هانج آن دانيجاو
 خبرهاي اي پاره و غيره و پيامبران ،قيامت ،خدا مورد در استدالالت و احتجاجات 10. 

  . احتجاجات اين ضمن غيبي
 را برانپيام دعوت  صدق كه البراتواري و انساني آزمايشگاهي عنوان به قصص و تاريخ 11. 

 تكذيب بد عاقبت و اند  رفته انبياء سنن بر كه مردمي نيك عواقب و كند مي روشن
  . آنها كنندگان

  . نفس تزكيه و پارسايي ،تقوا 12. 
 نفس به توجه 13.   . شيطاني و نفساني تسويالت و وساوس خطر و اماره

 ذكر ،محبت ،احسان ،عدالت ،صبر ،استقامت ،شجاعت قبيل از فردي خوب اخالق 14. 
 در تسليم و خدا رضاي به رضا ،خدا به توكل ،خدا از ترس ،خدا شكر ،خدا محبت ،خدا

  . امانت ،صدق ،تقوا واسطه به قلب نورانيت ،آگاهي و علم ،تفكر و تعقل ،خدا فرمان مقابل
 تعاون ،صبر بر تواصي ،حق بر) متقابل توصيه( تواصي ،اتحاد قبيل از اجتماعي اخالق 15. 
  . خدا راه در نفس و مال به جهاد ،منكر از  نهي و معروف به امر ،بغضاء ترك ،تقوا و بر بر
 ،اجاره ،رهن ،بيع ،يمين ،نذر ،جهاد ،حج ،خمس ،زكات ،روزه ،نماز قبيل از احكام 16. 

 ،ارث ،وصيت ،ظهار ،لعان ،طالق ،فرزندان و والدين حقوق ،زوجين حقوق ،نكاح ،هبه
   ،فقرا حق ،شورا ،حكومت ،مالكيت ،ثروت ،)قسم( حلف ،شهادت ،قضا ،دين ،حدود ،قصاص

 حق  . غيره و اجتماع
  . اكرم رسول بعثت ساله سه و بيست دوران وقايع و حوادث 17. 
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 خصايص 18.   . حضرت آن به  نسبت عتابها ،حضرت آن حميده صفات ،اكرم رسول احوال و

 كلي توصيف 19.   .  منافقين ،كافرين ،مؤمنين: اعصار همه در گروه سه از
 20.   . بعثت دوره منافقان و كافران و مؤمنين اوصاف

 21.   . شيطان و جن ،فرشتگان از غير ديگر نامرئي مخلوقات
 به نسبت  موجودات همه درون در آگاهي نوع و جهان موجودات تحميد و تسبيح 22. 
  . شان آفريننده و القخ
   .)فوص پنجاه حدود در( قرآن خود توصيف 23. 
 و آل ايده اينكه براي آن صالحيت عدم و دنيا زندگاني ناپايداري ،جهان سنن و جهان 24. 

 اين شايسته جاويدان جهان باالخره و آخرت و خدا  اينكه و ،بگيرد قرار انسان مطلوب كمال
  . گيرد قرار انسان  نهايي مطلوب كه است

  . انبياء عادات خوارق و معجزات 25. 
 اين تحريفهاي و اغالط تصحيح و انجيل و تورات خصوصا پيشين آسماني بكت تاييد 26. 
  . كتاب دو
  

   معاني گستردگي
 كرد ادعا توان نمي  حتي البته و است آمده قرآن در آنچه از بود اجمالي شد گفته كه اينها
  . است كافي نيز اجمال لحاظ از كه
 نظر در انسان  وظايف و جهان و خدا و انسان درباره را متنوع موضوعات همين تنها اگر

 قياس طرف كتابي هيچ بينيم مي ،بسنجيم انسان درباره بشري كتاب هر با را آن و بگيريم
 و " امي " كه شده نازل فردي وسيله به قرآن  اينكه به توجه با خصوصا ،نيست قرآن با

   نظر در راگ باالخص و ،است نبوده آشنا دانشمندي هيچ افكار با و بود ناخوانده درس
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 بوده بشري محيطهاي ترين جاهلي و ترين بدوي از فردي چنين ظهور محيط  كه بگيريم
  . اند بوده بيگانه فرهنگ و تمدن با عموما محيط آن مردم و است
 هم ،شد الهام  منبع بعدها كه كرد طرح طوري به و آورد اي گسترده معاني و مطالب قرآن
  . هم غير و تاريخ و اخالق و فقه و قحقو علماي براي هم و فالسفه براي

 همه اين خود پيش از بتواند باشد نابغه اندازه هر بشر فرد يك كه است ممتنع و حالم
   صورتي در اين. بياورد ،كند  جلب را جهان بزرگ انديشمندان افكار كه سطحي در معاني
 عمده ولي، نيمك فرض بشر علماي هاي آورده با همسطح است آورده قرآن را آنچه كه است
  . است گشوده جديدي افقهاي مسائل اين اغلب در قرآن كه است اين
  

   قرآن در خدا
 با او رابطه و خدا  موضوع آن و كنيم مي اشاره باال موضوعات از موضوع يك به فقط اينجا در

  .است انسان با و جهان
 بشري هاي انديشه با را آن و بگيريم نظر در را مساله  يك همين طرح كيفيت تنها اگر ما 

  . شود مي روشن قرآن بودن معجزه و العادگي  فوق ،كنيم مقايسه
 يعني ،است كرده  تنزيه را او طرفي از خود توصيف در و است كرده توصيف را خدا قرآن

 طرف از و ،دانسته صفات آن از منزه را او و كرده سلب او از نيست او شايسته كه را صفاتي
 آيه پانزده حدود در است كرده اثبات حق ذات براي را حسني سماءا و كمال صفات ديگر
  اعلي صفات به خداوند توصيف در آيه پنجاه از بيش حدود در و است  آمده خداوند تنزيه در
  .است آمده حسني اسماء و

    كه است دقيق آنچنان خود توصيفات اين در قرآن
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 از معجزه  ترين روشن خود اين و ،است انداخته حيرت به را الهي علماي ترين انديش  ژرف
  . است نخوانده درس " امي " فرد يك
 مطالعه راه: است  كرده استفاده موجود هاي راه همه از خداشناسي هاي راه ارائه در قرآن
 طور به وجود و هستي در تفكر و تعمق  راه ،نفس تصفيه و تزكيه راه ،انفسي و آفاقي آيات
 از ،خود اعتراف و اقرار به را خويش برهانهاي ترين  محكم سالميا فيلسوفان ترين زبده كلي
  . اند گرفته  الهام مجيد قرآن
 در خداوند يعني ،است داده قرار صرف توحيد بر مخلوقات و جهان با را خدا رابطه قرآن

 و ها اراده همه و فاعليتها همه ندارد معارض و رقيب اش اراده و مشيت نفوذ و فاعليت
  . خداست قدر و قضا و خدا حكم به اختيارها

  

 پيوند   خدا با انسان
 خداي برخالف  قرآن خداي. است آورده را بيانها زيباترين خدا با انسان پيوند در قرآن

 انسان گردن رگ از قرآن  خداي نيست بشر با بيگانه و روح بي و خشك موجود يك فالسفه
 به را او ،دارد متقابل خشنودي او با ،تاس ستد و داد در انسان با ،است نزديكتر انسان به

 با بشر .)1( "» القلوب تطمئن اهللا بذكر اال « ": اوست دل آرامش  مايه و كند مي جذب خود
 از موجودات تمام خوانند مي را او و خواهند مي را او اشياء همه بلكه ،دارد الفت و انس او

 ان « ": كنند مي تسبيح و گويند مي ناث را او ،دارند سر و سر او با خود وجود ژرفاي و عمق
 صرفا را او كه فالسفه خداي .)2( "" تسبيحهم  تفقهون ال لكن و بحمده يسبح اال ء شي من
   يا اول محرك نام به
  

  : پاورقي
   28 /. رعد 1. 
   44 /. اسراء 2. 
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 به و است آفريده را او فقط و بشر با بيگانه است موجودي ،بس و شناسند مي الوجود واجب
 آرامش و شب خواب احيانا ،كند مي  فداكاري آماده و مشتعل را بشر ،است آورده جهان اين
  . آيد مي در مقدس العاده فوق " ايده "  يك صورت به زيرا گيرد مي را او روز

 عالي اوج به را  الهيات ،قرآني مفاهيم كردن وارد و قرآن با آشنايي اثر در اسالمي فالسفه
   .رساندند خود
 تا خود پيش از ،نارفته  مكتب ،ناديده معلم ،ناخوانده درس " امي " فرد يك است ممكن آيا
 ارسطو و افالطون مانند اي فالسفه افكار از سال هزارها كه برود پيش الهيات در حد اين

  ! ؟باشد پيشتر
  

   انجيل ،تورات ،قرآن
 دست و گرفته صورت  تحريف كتابها اين در گفت ولي ،كرد تصديق را انجيل و تورات ،قرآن

 قصص در ،الهيات در را كتاب دو اين اغالط قرآن است شده وارد آن در بشر خيانتكار
 شجره مورد در قبال كه بود همان اش نمونه يك كرد تصحيح مقررات اي پاره در و پيامبران
  . كرديم ذكر آدم خطيئه و ممنوعه

 كتب در كه ناروايي  نسبتهاي از را پيامبران و ،گرفتن كشتي نظير چيزهايي از را خدا ،قرآن
  . كتاب اين حقانيت بر  است ديگري دليل خود اين و كرد تنزيه بود آمده پيشين

  

   قصص و تواريخ
  دانستند نمي آنها از چيزي عصر آن مردم كه آورد قصصي و تواريخ قرآن
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 همه در و) 1()» قومك ال و انت تعلمها كنت ما «( بود خبر بي آنها از نيز پيامبر خود و 
 از داستانها اين در قرآن. ايم دانسته مي ما را داستانها اين كه نشد مدعي نفر يك عرب مردم
 درباره جديد عصر مورخين تحقيقات كرد اصالح را آنها بلكه و نكرد پيروي انجيل و تورات
  . كردند تاييد را قرآن نظر هم غير و ثمود  قوم ،سبا قوم

  

   آينده از خبر و قرآن
 خوشحالي  موجب و داد شكست ميالدي 615 سال در را روم ،ايران كه هنگامي قرآن
 داد خواهد شكست را ايران  روم ديگر سال ده از كمتر در گفت كامل قاطعيت با ،شد قريش

 طور همان بعد و شد بندي شرط كفار از بعضي و مسلمين بعضي ميان قضيه اين روي بر
 پيامبر كه كس آن كه داد خبر كامل قاطعيتي با همچنين قرآن ودب داده خبر قرآن كه شد
 در كه شخص آن و ،است ))ابتر " خودش خواند مي) النسل مقطوع( دنباله بي و " ابتر " را
  . شدند منقرض نسل سه دو طول در تدريجا داشت فرزنداني روز آن

 به كه دارد هم ديگر ويمعن و علمي معجزات قرآن رساند مي را كتاب اين اعجاز اينها همه
  . است مربوط تاريخي و طبيعي و فلسفي علوم

  
  : پاورقي

   49 /. هود 1. 
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   اسالم مشخصات
 آن به و اند  شده مبعوث آن براي پيامبران همه و است يگانه كه خداست دين نام اسالم
 بن محمد حضرت پيامبران  خاتم وسيله به خدا دين كامل و جامع صورت اند كرده دعوت
 همين با امروز و يافت پايان نبوت و شد ابالغ  مردم به) سلم و آله و عليه اهللا صلي( عبداهللا

  . شود مي شناخته جهان در نام
 دين جامع و كامل  صورت اينكه حكم به ،شد ابالغ انبياء خاتم وسيله به كه اسالمي تعاليم

 خاص مميزات و تمشخصا ،باشد بشر راهبر هميشه براي كه است اين براي و خداست
 دوره در توانست نمي خود مجموع در  مشخصات اين است ختميه دوره با متناسب كه دارد
  .باشد داشته وجود بود بشر كودكي هاي دوره كه قبل هاي
 هر كه مقياسها و معيارها  اين با اسالم شناخت براي است معياري مشخصات اين از يك هر

  سالميا تعليمات اصول از " اصل " يك كدام
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 معيارها اين با توان مي هم و ،آورد دست به اسالم از ،مبهم لو و سيمايي توان مي  است 
  .  نيست يا هست اسالم از تعليم فالن كه داد تشخيص

 حتي كنيم مي سعي  ولي ،آوريم گرد اينجا در را معيارها همه بتوانيم كه نيستيم مدعي ما
   .دهيم ارائه آنها از جامعي صورت المكان

 و رهايي و نجات براي طرحي كه انديشه دستگاه هر و ايدئولوژي و مكتب هر دانيم مي
 نبايد " و ها " بايد " و دارد مي عرضه ارزشها سلسله يك ،دهد مي ارائه بشر سعادت و كمال

 بايد ،بود چنين بايد كه آورد مي جامعه يا فرد  سطح در ها " نشايد " و ها " شايد " و ها "
 سو فالن به بايد ،كرد انتخاب را جهت فالن بايد ،ساخت چنان يا چنين بايد ،دش آنچنان
 بايد ،بود دلير و شجاع بايد ،زيست آزاده و آزاد بايد مثال ،كرد تعقيب را هدف  فالن و رفت
 در بايد ،ساخت عدل و قسط  اساس بر اي جامعه بايد ،شد كامل بايد ،رفت پيوسته و مدام
 خاصي فلسفه بر متكي ها " نبايد " و ها " بايد " اين ولي رفت پيش حق به قرب جهت
 عرضه فرمانها و دستورها سلسله يك مكتب يك اگر يعني ،نمايد مي توجيه را آنها كه است
 انسان و جامعه و جهان و هستي درباره بيني جهان و فلسفه نوعي بر متكي ناچار ،دارد مي

 و اينچنين بايد پس ،است چنان انسان يا جامعه و است چنين هستي چون كه  است
  . بود آنچنان
 انسان و جامعه و جهان درباره تحليلها و تفسيرها و بينشها از اي مجموعه يعني بيني جهان

 فالن ،رود مي پيش آنچنان ،دارد قانون اينچنين ،است چنان يا و است چنين جهان كه
 يا و ،اينها امثال و ندارد يا دارد غايت ،ندارد يا دارد مبدا ،كند نمي يا كند مي تعقيب را هدف
 و مختار ،نشده يا شده آفريده خاص فطرتي با مثال ،دارد طبيعتي و سرشت چنين انسان
 اصطفا " قرآن تعبير به و است طبيعت در شده  انتخاب واقعيت يك ،مجبور يا است آزاد
 يا دارد قانون افراد بر محاك قوانين از مستقل جامعه يا و ،تصادفي  واقعيت يك يا و " شده

  و جامعه بر حاكم قوانين ندارد،
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  . اينها امثال و است قوانيني چه تاريخ 
 يا زيست يا بود آنچنان يا اينچنين بايد چرا اينكه است استوار بيني جهان پايه بر ايدئولوژي

 " است چنان يا چنين انسان يا جامعه يا جهان كه است اين براي ،باشد ساخت يا رفت
 و است نهفته است استوار آن بر ايدئولوژي آن كه اي بيني  جهان در ايدئولوژي هر " چراي

    حكمت " نوع از بيني جهان و است " عملي حكمت " نوع از ايدئولوژي ،اصطالح به
 مثال ،است  نظري حكمت از خاص نوعي بر مبتني عملي حكمت از خاص نوع هر " نظري

 همان كه دارد  جهان از سقراط كه است خاصي نشبي اساس بر سقراط عملي حكمت
 و ،او نظري حكمت و اپيكور عملي حكمت رابطه است همچنين و ،اوست نظري حكمت

  . ديگران همچنين
 ايدئولوژي است  مختلف بينها جهان چون ؟است متفاوت و مختلف ايدئولوژيها چرا پس

  . بيني جهان از است تابعي
 مختلف چرا ،كرد تعبير نيز شناسي جهان را آن توان يم كه بيني جهان ،ديگر طرف از

 اينچنين يكي ؟ آنچنان ديگري و بيند مي اينچنين را جهان مكتب يك چرا ؟است
   ؟آنچنان ديگري و شناسد مي

 پايگاه پاي فورا رسند مي اينجا به تا برخي. نيست ساده چندان پرسش اين به پاسخ
 پايگاه و طبقاتي  موضع هستند مدعي ،شندك مي ميان به را طبقاتي وضع و اجتماعي
 چشمش به جهان  ديدن براي خاص عينك و دهد مي خاص ديد كس هر به طبقاتي

    چگونگي با ،شود مي توزيع و توليد جامعه در آنچه با اش جامعه با انسان رابطه ،زند مي
 و روان رد  ويژه العمل عكس ،خودش محروميت يا برخورداري نتيجه در و توزيع و توليد

 و دروني وضع خاص  شكل ،دهد مي خاص شكل او دروني وضع به و كند مي ايجاد او اعصاب
 قول به. دهد مي قرار تاثير تحت اشياء درباره را او قضاوت و ارزيابي و انديشه او ذهني
  : مولوي
   منظرت بيند گردنده را خانه   سرت برگردد و برگردي تو چون
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   دوان خودبيني چو را يم ساحل   وانر بريم روي كشتي در تو ور
   همه را دنيا جو بيني تنگ   ملحمه از تنگدل باشي تو گر
   بوستان چون بنمايدت جهان اين   دوستان كام به باشي خوش تو ور

   يقين خودبيني همچو را آن كل   مهين اي پس عالمي جزو تو چون
   بود بد گمان كريمانش بر   بود دد و دام افعال را كه هر
 زيرا ،كند  تلقي غلط را ديگري بينش و صحيح را خود بينش تواند نمي كسي نظر اين قطب

 و اوست اجتماعي و طبيعي محيط با فرد هر خاص رابطه محصول و نسبي امري ،بينش
  . بيند مي كه است صحيح همان كس هر براي
 محيط اثيرت تحت  زيادي حدود تا انسان انديشه اينكه در نيست سادگي اين به مطلب ولي
 هر از تواند مي كه دارد انديشه آزاد  پايگاه يك انسان اينكه ولي ،نيست بحثي ،گيرد مي قرار

 است شده تعبير " فطرت " به اسالم زبان در آن از كه دارد نگه مستقل را خود تاثيري
 سخن آن درباره تفصيل به بايد ديگر فرصتي و ديگر جاي در و نيست انكار و نفي قابل
  . يمبگوي
 ،بگيريم او از را او بيني واقع حقيقت در و را انسان استقالل و اصالت بخواهيم هم فرضا
 محكوم را انسان) شناسي جهان و بيني جهان  مرحله( مرحله اين در كه است زود هنوز
  . كنيم
 مسلم امروز دارند  مطالعه مسائل اين در نزديك از كه دانشمنداني و فيلسوفان براي آنچه
 شناخت در را شناسيها  جهان و بينيها جهان گونگي چند ريشه كه است اين است

 كرد جستجو بايد ،شود مي ناميده شناخت يا و معرفت نظريه امروز كه آنچه در ،شناسيها
)1(.   

  : پاورقي
 ارزش (چهارم  مقاله مخصوصا) اول جلد (رئاليسم روش و فلسفه اصول كتاب در 1. 

 است نظر در كه اي رساله در  است شده بحث تفصيل به مطالب هگون اين درباره) معلومات
  . شد خواهد بحث تر مفصل شود منتشر " شناخت " عنوان تحت
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 ،فلسفه شدند  مدعي اي عده كه آنجا تا است شده شناسي شناخت متوجه فيلسوفان همت
 آن از ،شود مي مختلف شناسيها جهان اينكه است شناسي شناخت ،نيست شناسي جهان
 عقل طريق از را جهان گويد مي يكي  است مختلف " شناختن " درباره نظريات كه است
 و اشراق و نفس تزكيه راه از گويد مي سومي و  حواس راه از گويد مي ديگري و شناخت بايد
 كاربرد ديگر اي گونه به ديگري نظر از و است اي گونه به شناخت  مراحل يكي نظر از الهام
   معيار ؟چيست شناخت منابع نامحدود برخي نظر از و است محدود برخي نظر از عقل
  . اينها امثال و ؟چيست آن
 بر است مبتني  آن بيني جهان و آن بيني جهان بر است مبتني مكتب هر ايدئولوژي پس

 بودن مترقي بهدارد بستگي  ايدئولوژيهر بودن مترقي وشناخت معرفت ارهدرب اش نظريه
 شناخت بودن مترقي بهدارد  بستگي اش بيني جهان بودن مترقيو اش بيني جهان

 و آن نظري حكمت به است وابسته  مكتب هر عملي حكمت ،حقيقت در اش اسيشن
 بايد اول درجه در مكتب هر پس. مكتب. آن منطق به است وابسته اش نظري حكمت
  . نمايد مشخص را خود منطق
   مردم با  فالسفه و فلسفه اصطالح و زبان با و نيست فلسفي مكتب يك چند هر ،اسالم

 استعداد و فهم فراخور  به طبقات عموم كه خودش مخصوص دارد زباني ،است نگفته خنس
 گفته سخن مسائل اين همه درباره خود مطالب البالي در ولي ،گيرند مي بهره آن از خود
 دستگاه كي صورت به را آن ايدئولوژي توان مي  بطوريكه است آور حيرت سخت اين و است

 باب در را نظرياتش و ،نظري حكمت يك صورت به را آن جهاني  بينشهاي و ،عملي انديشه
  . داشت عرضه منطق يك اصول صورت به شناسي شناخت و معرفت
  .بگذريم و كرده اكتفا اي اشاره به بايد ما اينجا در كه است بديهي
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 علماي  ارزنده نظريات به توجه با اسالمي شناسي شناخت و بيني جهان و ايدئولوژي  تدوين
 در شد خواهد قطور جلد چند ،صاحبنظران ساير و عرفا و حكما و فقها از اعم ،اسالمي
  . گردد تكميل ديگر فرصتي در كه باشد ،داريم مي عرضه ناقص لو و فهرستي فقط اينجا

 اسالم  مشخصات عنوان تحت اسالمي نظريات اصلي خطوط ترسيم درصدد كه اينجا در
 جهان و بيني  جهان مشخصات ،شناسي شناخت مشخصات: بخش سه در را آنها ،هستيم
  . كنيم مي فهرست ايدئولوژيكي مشخصات و شناسي

  

   شناخت نظر از
 1.    ؟است ممكن شناخت آيا

 ،انديشمندان از بسياري. هست و بوده مطرح همواره و است مساله اين در پرسش اول اين
 از نياوردن در سر و نشناختن به محكوم را  انسان و دانند مي ممكن غير را حقيقي شناخت
 مطابق ناپذير ترديد قطعي دانش( يقين و دانند مي گذرد مي يا است جهان در آنچه واقعيت

  .شمارند مي محال امري را) واقع با
 به و است كرده تاريخ و انسان و جهان و خدا شناختن به دعوت اينكه حكم به قرآن ولي
 الهي اسماء همه تعليم شايسته را او ،است انسان  داستان كه اول آدم داستان در كهاين حكم

 چيزي به احاطه نوع از را بشر علم مواردي در اينكه حكم به و است  دانسته) عالم حقايق(
   اال علمه من ء بشي يحيطون ال و «( است دانسته است حقيقت عين كه پروردگار  علم از
  . داند مي ممكن را اختنشن ،)1) (» شاء بما
   ؟چيست شناخت منابع 2. 
  
  

  : پاورقي
   255 /. بقره 1. 
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 ،انفسي آيات يا انسان ،آفاقي آيات يا طبيعت از است عبارت شناخت منابع اسالم نظر از
 يعني قلب ،فطري اوليه مبادي و اصول يا عقل ،ملل و اقوام اجتماعي سرگذشت يا تاريخ
  . گذشتگان كتبي و  علمي آثار ،تزكيه و تصفيه حد در دل

  : است كرده دعوت آسمان و زمين طبيعت در نظر به فراوان آيات در قرآن
  
  ).1(» االرض و السموات في ماذا انظروا قل 

 بنگريد بگو  . هست زمين و آسمان در چيزها چه كه كنيد دقت و
  
  : است فراخوانده آموزش براي گذشته اقوام تاريخ در تعقل به همچنين) 2( و
  . )3(» بها  يسمعون اذان او بها يعقلون قلوب لهم فتكون االرض في يسيروا فلم ا «
 بيابند دلهايي تا) كنند نمي مطالعه زمين در را گذشتگان آثار( كنند نمي سير زمين در آيا
   بشنوند؟ آنها با كه بيابند گوشهايي و بينديشند آن با كه
 آنها به خود استداللهاي در و شناسد مي معتبر را عقلي فطري مبادي و عقل نينهمچ و

  : كند مي تكيه
  :يپاورق

 101 /. يونس.1
 است، شده فراموش يانفس اتيآ اي انسان بودن شناخت منبع يبرا نمونه ذكر ظاهرا[. 2
 و: انفسكم يف و. نيللموقن اتيآ االرض يف و (اتيذار سوره 21 و 20 هيآ به توان يم يول
 ].كرد استناد) نيقي اهل يبرا است ييها نشانه خودتان در و نيزم در
   46 /. حج. 3
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  )1(» لفسدتا اهللا اال الهة فيهما كان لو «
 نظام اين ،بود مي  اهللا جز ديگر خداياني) هستي همه = زمين و آسمان( ايندو در اگر بگو

   .)تمانع برهان( بود شده تباه و نبود موجود
  
  : گويد مي يا و
  
 علي بعضهم لعلي و خلق بما اله كل لذهب اذا اله من معه كان ما و ولد نم اهللا اتخذ ما «

  . )2(» يصفون عما اهللا سبحان بعض
 مخلوقات خدايي هر بود چنين اگر كه ،نبوده ديگر خداياني هرگز او با و نگرفته فرزند خدا

 از است منزه خدا يافتند مي برتري ديگر برخي بر برخي و برد مي سويي به خود با را خويش
   .)نظام جهتي وحدت و هماهنگي  برهان( كنند مي توصيف اينان آنچه

  
 انساني هر داند مي  الهي القائات و الهامات سلسله يك كانون را دل و قلب قرآن همچنين و
 از كانون اين كردن معنوي تغذيه و كردن او سوي به و داشتن نگه پاك در كه اندازه هر به

  لهاماتا سلسله يكاز اندازه همان به ،باشد كرده كوشش عبوديت و اخالص در توجه طريق
 قرآن همچنانكه  است معرفت نوع اين شديد درجه انبياء وحي گردد مي مند بهره القائات و
: است كرده ياد سوگند اينها به  مواردي در و كرده اشاره مكرر نوشته و كتاب و قلم ارزش به
  . )3( "» يسطرون ما و القلم و ن « "
  

  : پاورقي
   22 /. انبياء1. 
   91 /. مؤمنون 2. 
   1 /. قلم 3. 
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   ؟چيست شناخت ابزار 3. 
 آثار مطالعه ،نفس تصفيه و تزكيه ،استدالل و تفكر قوه ،حواس از است عبارت شناخت ابزار

  : فرمايد مي نحل مباركه سوره در ديگران علمي
  
 االفئدش و االبصار و السمع لكم جعل و ئاشي تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم اهللا و «

  . )1(» تشكرون لعلكم
 شما براي و دانستيد نمي چيزي كه حالي در آورد بيرون مادرانتان شكم از را شما خدا

 بهره اينها از و بدانيد را نعمتها اين سپاس كه باشد ،داد قرار ضميرها و ها ديده و گوش
  . ببريد صحيح

  
 فاقد ،تولد ابتداي در )2( افالطون نظريه برخالف انسان كه شده تصريح كريمه آيه اين در

 اين به را جهان تا است كرده عنايت را حواس انسان به خداوند و است شناخت هرگونه
  راه از آنچه در كه داده تحليل و تجزيه قوه و ضمير او به و كند بررسي و مطالعه وسيله
  و اشياء  درون به گذشته ظواهر از كند، تعمق بعد مرحله در آورد، مي دست به حواس
  : پاورقي

   78.  /نحل1. 
 و داشته " مثل " عالم در قبلي وجود انسان روح كه است اين افالطون معروف نظريه 2. 

 اين در كه ديگر بار ،كرده فراموش  ولي داند مي را چيز همه ،آيد مي جهان اين به كه وقتي
 نظريه با آمده آيه اين در آنچه جديد علم نه است " تذكر " شود مي آشنا حقايق با جهان
 معني اين به قرآن اصطالح به فطري امور زيرا ،نيست منافي  آمده قرآن در كه فطرت
 كه است اين معني به بلكه ،داند مي بالفعل را امور سلسله يك تولد آغاز در  انسان كه نيست
 راه از آنچه بر عالوه زندگي سيرم در و تكامل و رشد حال در است جوهري انسان جوهر
 براي آنها تصور كه شود مي كشف  برايش اوليه اصول سلسله يك كند مي كشف حواس
 نيز " تذكر " از تعليم بر عالوه قرآن در اينكه و است، كافي آنها به الزامي و قطعي تصديق

 آيات و تذكر آيات ميان لهذا شد گفته كه معني اين به است فطرت  به تذكر است، شده ياد
  تناقضي و تضاد مضمون آن به ديگر آيات بعضي و نحل سوره آيه و طرف يك از  فطرت
  . نيست
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   . يابد راه آنها بر حاكم قوانين
 به اند حواس مهمترين  كه " بصر " و " سمع " ذكر البته كه( حواس صريحا آيه اين در

) شناخت اول مرحله و سطحي ختشنا  اصطالح به( شناختن ابزار) است آمده نمونه عنوان
 شناخت مرحله اصطالح به و( كردن پيدا علم و شناختن ابزار نيز) فؤاد( ضمير همچنين و

  . است شده  معرفي) عمقي و منطقي
 مراحل مساله  آن و شده اشاره نيز شناخت باب در ديگر مساله يك به آيه اين در ضمنا

  . است شناخت
 و تقوا و نفس تصفيه و تزكيه ،داند مي شناخت ابزار را تفكر قوه و حواس همچنانكه قرآن
 تصريح يا اشاره مطلب اين به بسياري  آيات در داند مي شناخت براي اي وسيله نيز را پاكي
  : است شده

  
   .)1(» فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان «

 ،داريد نگه ناآلوده و پاك را خود دل ،كنيد نگهداري خواهد نمي خدا آنچه از را خود اگر
  . دهد مي قرار شما براي تشخيص و تميز مايه خداوند

  
 دسيها من خاب قد و. زكيها من افلح قد. تقويها و فجورها فالهمها. سويها ما و نفس و «
«)2( .  

 پاكي و ناپاكي بخشيد الهام او به خدا كه آن اعتدال و آراستگي به و انسان جان به سوگند
 را آن كه آن و شد رستگار كرد تزكيه را جان كه كس آن دفهماني او به و چيست كه را

   و بيالود
  

  : پاورقي
   29 /. انفال 1. 
 10. - 7 / شمس 2.
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 نامناسب عناصر  . شد يانكارز ،ساخت آن وارد
  

 تعلم   تعليمات كه  است ابزارهايي و وسايل از ديگر يكي ،كتاب خواندن و يادگرفتن و
 پيامبر بر وحي كه است كافي  است شناخته رسميت به را هاآن و كرده توجه آنها به سالميا

) كتاب( متن يك از چيزي خواندن ،قرائت شود مي آغاز) بخوان( " اقرا " جمله با اكرم
  : است

  
 علم.بالقلم علم الذي. االكرم ربك و قراا. علق من االنسان خلق. خلق الذي ربك باسم اقرا «

   .)2(» يعلم لم ما االنسان
 حيواني يا( بسته  خوني از را انسان آفريد ،آفريد كه همان ،پروردگارت نام هب بخوان

 انسان به ،آموخت را گرفتن  دست به قلم كه تو تر كريم پروردگار و بخوان) زالوشكل
  . دانست نمي كه آموخت چيزهايي

  
 4.    ؟شناخت بايد و است شناختني چيزهايي چه: شناخت موضوعات

 هم ،اينها همه  است زمان و جامعه و ،است انسان ،است هانج ،خداست شناخت موضوع
  . شناخت بايد هم و است شناختني

  

  : بيني جهان نظر از
 مطلب همين  متصدي اول درجه در ،است اسالمي بيني جهان بر اي مقدمه كه كتاب اين

 رشته اينكه دليل به ولي ،آورد دست به را آنها توان مي كتاب اين مطالب البالي از و است
  تر خالصه طور به ،نگسلد اينجا در مطلب

  
  : پاورقي

   5. - 1 / علق 2. 
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  : كنيم مي بيان را مشخصات اين تر  فشرده و
 فرق است " اويي از " واقعيت جهان واقعيت يعني ،دارد " اويي از " ماهيت ،جهان 1. 

 ،باشد " اويي از " واقعيت واقعيتش  تمام اينكه بدون باشد چيزي از چيزي آنكه ميان است
 واقعيت از غير اش وجودي واقعيت ولي هست آنها از كه مادر و پدر به نسبت فرزند مانند
  تمام به يعني ،دارد " اويي از " ماهيت جهان اما است مادر و پدر  به نسبتش و اضافه

 مخلوق معني  است يكي حق به نسبتش و اضافه و واقعيتش ،است حق به انتساب واقعيتش
 اين در و) » يولد لم و يلد  لم «( تخليق نه بود توليد بود اين غير اگر ،است همين نبود

 زماني آغاز جهان اگر باشد نداشته يا باشد  داشته زماني آغاز جهان كه كند نمي فرق صورت
 از " واقعيت يك ،باشد نداشته اگر و است محدود " اويي از " واقعيت يك ،باشد داشته
 اويي از " و خلقي واقعيت در تاثيري ،زماني بودن نامحدود و بودن محدود نامحدود " اويي

  . ندارد جهان "
 حدوث آن بر عالوه ،است ذاتي حادث اصطالح به و دارد " اويي از " واقعيت كه جهان 2. 

 عين چون و ،است حركت عين بلكه  است متحرك و متغير واقعيت يك يعني ،دارد زماني
   در دائما ،است شدن خلق حال در دائما و است تمرمس حدوث يك است حركت
  . نشود فاني و خلق جهان كه نيست لحظه يك ،فناست و حدوث حال

 " كه است ديگر  جهاني واقعيات نازله مرتبه و يافته تنزل درجه ،جهان اين واقعيات 3. 
 در ،است محدود و مقدر امري  صورت به جهان اين در آنچه شود مي ناميده " غيب جهان
   و نامقدر وجودي صورت به) غيب جهان( جهان اين بر مقدم جهاني در و اي مرتبه

ن  تعبير به و امحدود
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   ) : 1( دارد وجود خزائن  صورت به قرآن
  

 «  ).2(» معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال ء شي من ان و
 فرود آنها از ما و ماست نزد آن معدنهاي و اصلها و ها خزانه آنكه مگر نيست چيزي هيچ
  . معين اندازه به مگر آوريم نمي

  
 هم او سوي به ،اوست از كه طور همان يعني ،دارد " اويي سوي به " ماهيت جهان اين 4. 

 سير يك كردن طي حال در و كرده طي نزولي سير يك خود كل در جهان پس هست
 انا و هللا انا «. (نمايند مي شتبازگ خدا  سوي به و خدايند آن از همه اوست سوي به صعودي

   .)3) (» راجعون اليه
  
   .)4(» االمور تصير اهللا الي اال «

 به همانا  . يابند مي صيرورت اشياء خدا سوي
  
   .)5(» منتهاها ربك الي «

  . توست پروردگار سوي به آنها پايان
  
 او قدر و قضا و  الهي فيض است مسببي و سببي معلولي، و علي متقن نظام داراي جهان 5. 
  اسباب و علل مسير از تنها موجودي، هر به
  

  : پاورقي
 هو اال يعلمها ال الغيب  مفاتح عنده و " كريمه آيه ذيل ،الميزان تفسير به شود رجوع 1. 
   .)59 / انعام. ("»
   21.  /حجر 2. 
   156.  /بقره 3. 

 4.    53.  /شوري
   44.  /نازعات 5. 
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   .)1( دياب مي جريان او خود خاص

 جسماني و مادي  معلوالت و علل به منحصر مسببات و اسباب و ،معلول و علت نظام 6. 
 و ملكوتي بعد در و است  مادي اش معلولي و علي نظام ،خود مادي بعد در جهان نيست
 هر ،نيست تضادي نظام دو ميان و ، است مادي غير اش معلولي و علي نظام ،خود معنوي
 و سماوي كتب ،قلم ،لوح ،روح ،مالئكه است  نموده احراز را ودخ وجودي مرتبه كدام

 جريان آنها وسيله الهي فيض ،پروردگار اذن به كه هستند  وسايلي و وسايط ،ملكوتي
  . يابد مي

 معلولي و علي  نظام الزمه كه حكمفرماست اليتخلف قوانين و سنن سلسله يك عالم بر 7. 
  . است جهان

 تمام است شده  هدايت تكامل ،جهان تكامل ،است شده دايته واقعيت يك ،جهان 8. 
 ،الهام ،عقل ،حس ،غريزه برخوردارند هدايت نور از هستند اي مرتبه هر در جهان ذرات
  :اند جهان عامه هدايت مراتب همه ،وحي

  
   .)2(» هدي ثم خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا قال «

 كه خلقتي نوع  آن چيزي هر به كه است آن ما پروردگار: گفتند فرعون به هارون و موسي
  . نمود هدايت را آن سپس و كرد عطا بود اش شايسته

  
 و است جود هم ،ناسازگاري هم و است سازگاري هم ،شر هم و است خير هم ،جهان در 9. 

 و سكون هم و است تكامل و حركت هم ظلمت، هم و است نور هم ،امساك و منع هم
   اصيل وجود آنچه اما توقف

  : پاورقي
 1.   . مؤلف از سرنوشت و انسان و الهي عدل كتابهاي به شود رجوع

   50.  /طه 2. 
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   ،شر ،است حركت ،است نور ،است جود ،است سازگاري ،است خير دارد
 تبعي امور  همين حال عين در هستند طفيلي و تبعي وجودهاي ،سكون ،ظلمت ،منع ،تضاد

 ،نورها در ،جودها در ،تالئمها و سازگاريها در و ،راتخي باب فتح در اساسي نقش طفيلي و
  . دارند تكاملها و حركتها در
 تدبير را  جهان ،شعور ذي قواي يعني ،است زنده واحد يك اينكه حكم به جهان 10. 

 العمل عكس و عمل جهان ،انسان و جهان رابطه نظر از ،)1) (» امرا فالمدبرات «( كنند مي
 و امداد ،كيفر و پاداش ،نيست تفاوت بي  انسان بد و نيك هب نسبت جهان يعني است

 يكسان كفر و شكر ،هست آمد خواهد آخرت در آنچه بر  عالوه جهان همين در ،مكافات
  . نيست

  
 شكرتم لئن «   .)2(» لشديد عذابي ان كفرتم لئن و الزيدنكم

 آنها ،نماييد برداري  بهره مطلوب نحو به و كنيد شناسي حق و قدرداني الهي مواهب از اگر
 خالف راه در و بيهوده را نعمتها  آن و كنيد ناسپاسي اگر و دهيم مي افزايش شما بر را

  . است شديد البته من عذاب ،كنيد مصرف
  

 عليه( علي  : فرمايد مي) السالم
 ،منه ء بشي  يستمتع ال من عليه يشكرك فقد ،لك يشكره ال من المعروف في يزهدنك ال «
   .)3( » المحسنين  يحب اهللا و ،الكافر اضاع مما اكثر الشاكر شكر من تدرك قد و

 به كه نگرداند،  ميل بي نيك كار به ترا نكرد، شناسي حق او و كردي نيكي كسي به اگر
  شناسي حق كسي تو از او جاي

  
  : پاورقي

   5.  /نازعات 1. 
   7.  /ابراهيم 2. 
   204. حكمت ،البالغه نهج 3. 
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 تو حق نعمت كافر كه مقدار آن از بيش تو و اي نكرده نيكي  هيچ او به تو كه كرد خواهد 
    دوست را نيكوكاران خداوند شد خواهي مند بهره بيگانه آن ناحيه از ،است  كرده ضايع را

 مي  . دارد
 انتظار تو است زنده ارگانيسم يك و مرتبط دستگاه يك خود مجموع در جهان يعني

 سر تو از نيكي نقطه  آن در كه كني دريافت نقطه همان از را يكين پاسخ كه باش نداشته
 اي نقطه از را آن پاداش و پاسخ تو و زند مي سر تو از اي نقطه در نيكي احيانا است زده

 خدا و دارد خدا جهان چون ؟چرا كرد خواهي  دريافت نداري را آن انتظار كه ديگر
  . دارد دوست را نيكوكاران

 كن مي نيكي تو   باز دهد بيابانت در ايزد كه    انداز دجله در و
 كيفر و پاداش  جهان و ابديت جهان ،جهان آن است ديگر جهاني ،جهان اين از بعد 11. 

  . است اعمال
 محشور اي زنده  صورت به قيامت در تنها نه انسان است جاودانه حقيقتي انسان روح 12. 

 حيات از و شود مي ناميده برزخي  حيات كه اتحي نوعي از قيامت و دنيا فاصله در ،شود مي
 انسان حيات به قرآن از آيه بيست حدود در است مند بهره است تر كامل و تر قوي دنيوي

  . دارد داللت قيامت و مرگ فاصله در بدن پوسيدگي حال در
 جاودانه و ثابت  اصولي ،اخالق و انسانيت اصول يعني ،زندگي اولي مبادي و اصول 13. 

 در انسانيت كه نيست چنين  اصول نه است فروع است نسبي و است متغير آنچه است
 ابوذر در انسانيت عصري در مثال ،او با مغاير بكلي ديگر عصر در و باشد چيزي عصري
 است ابوذر ابوذر آنها موجب به كه اصولي بلكه ،باشد  بودن معاويه در ديگر عصر در و ،بودن

  . است جاودانه اصولي ،فرعون  فرعون و است يموس موسي ،معاويه معاويه و
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 هميشه براي ، است حقيقت بالتمام اگر علمي حقيقت يك است جاودانه نيز حقيقت 14. 

 و است حقيقت آن از  جزئي اگر و خطاست هميشه براي ،خطاست اگر و است حقيقت
 كه جزء آن و است حقيقت  هميشه براي است حقيقت كه جزء آن ،خطاست جزئي

 واقعيتهاي آنهم ،است واقعيت است  متبدل و متغير آنچه خطاست هميشه براي خطاست
 عدم و انطباق نظر از ،بشر ذهني معتقدات و فكري  هاي انديشه يعني ،حقيقت اما مادي
  . دارد يكساني و ثابت  وضع واقعيت با انطباق

 ما و االرض و سمواتال خلقنا ما «( پاست بر عدل به و حق به آسمان و زمين ،جهان 15. 
   .)1) (» بالحق اال بينهما

 سنت 16.   . پيروزند حق اهل و حق ،است باطل بر حق نهايي پيروزي بر جهان اين در الهي
  

 «  ). 2(» الغالبون لهم جندنا ان و المنصورون لهم انهم المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت لقد و
) حق سپاه( ما سپاه و شوند مي ياري ام پيامبران كه است گذشته اين بر ما حتم و قضا

  . است پيروز و غالب
  
 امتياز خلقت حسب بر انساني هيچ. اند شده آفريده مساوي خلقت حسب به انسانها 17. 

 الذين يستوي هل « (علم: است چيز سه به فضيلت و كرامت. ندارد ديگر انسان بر حقوقي
 القاعدين علي المجاهدين اهللا فضل «( اخد راه در جهاد و )3 ( يعلمون ال الذين و يعلمون

  و تقوا سوم و ،)4 ()عظيما اجرا
  

  : پاورقي
   3 /. احقاف 1. 

 2.    173. - 171 / صافات
 3.    9 /. زمر

   95 /. نساء 4. 
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  . )1) (» اتقيكم عنداهللا اكرمكم ان «( پاكي
 جمله  آن از و فطري استعدادهاي سلسله يك داراي خلقت اصل حسب بر انسان 18. 

 موضع نه  اوست داد خدا فطرت انسان وجدان اصلي مايه است اخالقي و ديني فطرت
 انسان اكتسابي وجدان در اينها همه كه طبيعت با مبارزه و كار يا ،جمعي زندگي يا طبقاتي
 داشته يگانه ايدئولوژي ،يگانه فرهنگ تواند مي خود انساني فطرت حكم به انسان مؤثرند
 عوامل عليه ،تاريخي عوامل عليه ،اجتماعي محيط و طبيعي محيط عليه تواند مي ،باشد

  . سازد رها اينها همه اسارت از را خود و كند قيام خود وراثتي
 پليدترين لو و - انساني هر در ،شود مي متولد انسان بالفطره فردي هر اينكه حكم به 19. 

 پليدترين حتي مامورند پيامبران لهذا ،هست پندپذيري و بازگشت و توبه استعداد - انسانها
 را آنها انساني فطرت و دهند اندرز و پند اول  درجه در را خود دشمنان ترين دشمن و افراد
 اولين در عمران بن موسي به برخيزند آنها با نبرد به ،نكرد سود چنانچه ،سازند بيدار

  : كه شود مي توصيه فرعون با برخورد
  
  ).2(» فتخشي ربك الي اهديك و. تزكي ان الي لك هل فقل «
 كه باشد ؟نمايم هدايت  پروردگارت سوي به ترا آيا ؟كني مي پاك ناپاكيها اين از را خود آيا
  . بترسي او از
  
 مركبات برخالف ،است حقيقي واحد يك و حقيقي مركب يك اينكه عين در انسان 20. 

  ،تركيب حال در كه نباتي و جمادي طبيعي
  : پاورقي

   13 /. حجرات 1. 
   19. و 18 / نازعات 2. 
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 تزاحم و تضاد و دهند مي دست از را خود استقالل و هويت كننده تركيب عناصر و اجزاء 
    به او خلقت در كه متضادي عناصر هماهنگي و ماليمت به شود مي تبديل يكسره آنها
 اين از را او ، دروني كشمكش يك همواره و دهند نمي دست از بكلي را خود هويت ،رفته كار
 يا جهل و عقل تضاد ،ديني  زبان در كه است همان دروني تضاد اين كشاند مي سو آن به سو

  . شود مي ناميده بدن و روح يا نفس و عقل
 ذات حاق از اش اراده و است مستقل روحاني جوهر داراي آنكه حكم به انسان 21. 

 را اختيار و آزادي ضرورتي و ريجب هيچ ،است آزاد و مختار ،گيرد مي سرچشمه اش روحاني
  . است خويشتن  جامعه و خويشتن مسؤول لهذا ،كند نمي سلب او از
 خود از و است  حقيقي مركب يك اينكه عين در ،انسان فرد مانند نيز انسان جامعه 22. 

 خاص فردي اراده تابع تاريخ  مجموع در خود كل در جامعه و دارد نظاماتي و سنن و قوانين
 گروه يعني است رفته كار به آن ساختمان در كه متضادي عناصر ،نيست انسان ادافر از

 و جنگ دهند نمي دست از بكلي را خود هويت اقتصادي و سياسي ،صنفي ،فكري هاي
 ميان جنگ باالخره و ،اعتقادي و فكري ،اقتصادي ،سياسي  جنگ صورت به ستيز

 پست گرايشهاي ميان و رسيده انسانيت كمال به و يافته رشد انسانهاي  متعالي گرايشهاي
  . دارد ادامه ،است نرسيده  انسانيت اوج به جامعه كه مادامي ،صفت حيوان انسانهاي

 تغيير را خويشتن  مردم آن آنكه مگر دهد نمي تغيير را مردمي و قوم سرنوشت خداوند 23. 
   .)1()» نفسهمبا ما يغيروا  حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان «( نمايند عوض و دهند

   ،است انسان و جهان آورنده پديده و خالق كه متعال خداوند 24. 
  
  

  : پاورقي
   11 /. رعد 1. 

 ١١٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ،ندارد منتظره  حالت ،است مطلق كامل ،است الجهات جميع من بسيط ،است بالذات  غني
 ،اوست فعل يكسره جهان  است ذاتش عين صفاتش ،است محال او در تكامل و حركت
 هر و عاملها از عاملي هر ،ندارد رقيب او اراده ،اوست مشيت و اراده مظهر تيگي سراسر
  . آن عرض در نه اوست مشيت  طول در مشيتها از مشيتي و اراده

 باز او سوي  به هماهنگ سيري با و يافته صدور مبدا يك از اينكه حكم به جهان 25. 
 از ،دهد مي ادامه خود  حركت به مدبر و شاعر قوايي تدبير تحت آنكه حكم به و گردد مي

  . زنده موجود  ارگانيك وحدت شبيه است برخوردار وحدت نوعي
  

   ايدئولوژي نظر از
 ايدئولوژي  دامنه گستردگي و وسعت علت به ايدئولوژيكي نظر از اسالم مشخصات بيان

 اين بالخصوص  شاخه هر كه مشخصاتي نظر از چه و كلي مشخصات نظر از چه ،اسالم
 در فعال آنچه " كله يترك ال كله  يدرك ال ما " باب از ما است دشوار بسي ،دارد ولوژيايدئ
  : كنيم مي فهرست است ميسر فرصت اين

 ،تر درست تعبير به و ،است ديگر اديان به نسبت اسالم امتيازات جمله از جانبگي همه 1. 
 و جامعيت ،ابتدايي صورتهاي به  نسبت خدا دين جامع و كامل صورت ويژگيهاي جمله از

 درباره را اسالم نظر ،امت علماي كه است كافي  اسالم چهارگانه منابع است جانبگي همه
 است تكليف بال اينكه عنوان به را موضوعي هيچ اسالم علماي نمايند كشف موضوعي هر

  . كنند نمي تلقي
 است پذير اجتهاد كه است شده تنظيم اي گونه به اسالمي كليات: پذيري اجتهاد 2. 

 نحوه بر عالوه متغير و جزئي موارد بر ثابت و كلي اصول تطبيق و كشف يعني اجتهاد
  خاصيت كه اسالمي كليات تنظيم
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 اجتهاد كار اسالمي منابع شمار در عقل گرفتن قرار ،است داده آنها به پذيري اجتهاد 
  . است كرده آسان را حقيقي

 در است) 1( " سهله سمحه شريعت " اكرم رسول تعبير به اسالم: سهولت و سماحت 3. 
 وضع آميز حرج و شاق و گير پا و دست تكاليف ،است " سهله " اينكه حكم به شريعت اين

  : است نشده
  
   .)2(» حرج من الدين في عليكم جعل ما «

  . است نداده قرار تنگنايي دين در خدا
  
 در و مضيقه با توام  تكليفي انجام كه جا هر ،است) گذشت با( " سمحه " اينكه حكم به و

  . شود مي ملغي تكليف آن ،گردد شدن واقع تنگنا
 به " رهبانيت " با لهذا گريز، زندگي نه گراست زندگي دين يك اسالم: گرايي زندگي 4. 

  : است كرده مبارزه شدت
  ). 1 (» االسالم في رهبانية ال «
  . نيست رهبانيت اسالم، در
 گريزي زندگي و گرايي آخرت يا: داشت وجود چيز دو از يكي هميشه كهن هاي جامعه در
  و گرايي زندگي يا و) رهبانيت(

  : پاورقي
 ولي ،است معروف تعبير اين با حديث اين " » السهلة السمحة الشريعة علي بعثت " 1. 

) 494 ص 5 / ج( كافي در. باشم ديده جايي در تعبير اين عين به كه نيست يادم من
. " » السمحة السهلة بالحنيفية بعثني لكن و بالرهبانية اهللا يرسلني لم " است آمده چنين

 كتب از( الحقايق كنوز در و ،خطيب تاريخ از نقل) تسنن  اهل كتب از( الصغير جامع در
  . " » السمحة بالحنيفية بعثت ": آمده چنين ترمذي از  نقل) تسنن اهل

   78.  /حج 2. 
 نهاية 3.    280. ص ،2 ج اثير، ابن
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 نظر از داد قرار گرايي زندگي متن در را گرايي آخرت اسالم ) توسعه ،تمدن( گريزي آخرت
  . گذرد مي دنيايي زندگي مسؤوليتهاي و زندگي متن از آخرت  راه اسالم

 از مقررات رين  فردي در حتي ،دارد اجتماعي ماهيت ،اسالمي مقررات: بودن اجتماعي 5. 
   ،اجتماعي فراوان مقررات  است شده زده آنها در اعياجتم چاشني روزه و نماز قبيل

 از مقرراتي همچنانكه ،است خصلت اين از ناشي اسالم جزايي ،حقوقي ،اقتصادي ،ياسيس
  . شود مي ناشي اسالمي اجتماعي مسؤوليت از ،منكر از  نهي و معروف به امر و جهاد قبيل

 و انديشد مي جامعه  به و است ماعياجت ديني اينكه عين در اسالم: فرد آزادي و حقوق 6. 
 اصيل غير را فرد و گيرد نمي ناديده را فرد آزادي و حقوق ،شمارد مي جامعه مسؤول را فرد
 قضايي نظر از چه و اقتصادي نظر از چه و سياسي نظر از چه ،اسالم نظر از فرد شمارد نمي

 نظر از و انتخاب قح و مشورت حق سياسي نظر از ،دارد حقوقي ،اجتماعي نظر از چه و
 و اجاره و وقف و صدقه و مبادله و معاوضه حق و خود كار محصول بر مالكيت  حق اقتصادي
 و دعوي اقامه حق قضايي نظر از و دارد خود شرعي مايملك در غيره و مضاربه و مزارعه
 رشته انتخاب و مسكن و شغل انتخاب حق اجتماعي نظر از و ،شهادت  حق و حق احقاق

  . دارد همسر انتخاب حق خانوادگي نظر از و غيره و  تحصيلي
 ،افتد تزاحم و  تعارض فرد حق و جامعه حق ميان كه آنجا: فرد حق بر جامعه حق تقدم 7. 

 موارد اين در شرعي  حاكم يابد مي تقدم خاص حق بر عام حق و فرد حق بر جامعه حق
  . گيرد مي تصميم

 مواردي در است معتبر اصلي اسالمي نظر از ماعياجت مسائل در شورا اصل: شورا اصل 8. 
 انتخاب جمعي فكر و شورا با را خود عملي روش بايد مسلمين نشده وارد اسالم از نصي كه

  . نمايند
  آن تا ،است عام و مطلق كه اسالمي دستورهاي: ضرر بودن منتفي 9. 
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 حد     است كلي عدهقا يك ضرر قاعده نباشد زياني و ضرر مستلزم كه االجراست الزم
  . گردد ضرر به منتهي كه دارد قانوني هر مورد در " وتو " حق كه اسالم در
 اول درجه در بايد ،اجتماعي و فردي از اعم ،كار هر در اسالم نظر از: فايده اصالت 10. 

 اسالم نظر از نباشد اي فايده مفيد  كه كاري هر شود گرفته نظر در آن مفيد نتيجه و فايده
   .)1) (» معرضون اللغو عن هم  الذين و « (ممنوع و شود مي تلقي " لغو "
 نوع هر از بايد  آن انتقال و نقل و ثروت و مال گردش: مبادالت در خير اصالت 11. 

   و نقل هر مقابل در باشد مبرا بيهودگي
 و است باطل  به مال گردش وگرنه باشد كار در معنوي يا و مادي خير يك بايد انتقالي

 ،قمار طريق از ثروت انتقال و  نقل )2) (» بالباطل بينكم اموالكم تاكلوا ال و «( وعممن
  . است حرام و است باطل به مال اكل مصداق

 شد خارج نابودي و كاستي معرض و فعاليت و عملي جريان از اينكه صرف به سرمايه 12. 
 به سودي هيچ و ددگر مي سترون و نازا و عقيم ،گرفت خود به قرض و " ذمه " صورت و

   .)ربا حرمت( است مؤكد حرام و " ربا " شود  گرفته راه اين از چه هر ،گيرد نمي تعلق آن
 قبال الزم اطالعات و باشد طرفين كامل آگاهي روي از بايد ثروتي گردش و مبادله هر 13. 

 عن النبي نهي( است باطل و غرر ،ريسكي و جاهالنه معامالت گرنه و ،باشد شده كسب
  ).4 و 3) (الغرر

   باطني پيامبر را او و محترم را عقل اسالم: عقل ضد با ضديت 14. 
  : پاورقي

   3 /. مؤمنون 1. 
   188 /. بقره 2. 
  .1153ص / 3 ج مسلم، حيصح 3. 
 به حكم اجتهادي  موازين ولي است، " غرري بيع " است آمده نبوي نهي متن در آنچه 4. 

  . شمارد مي ممنوع را غررها مطلق و كند مي خصوصيت الغاي

 ١١٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 از  يكي عقل ،دين فروع در نيست پذيرفته عقالني تحقيق با جز دين اصول شمارد مي خدا
 تلقي شدن " محدث " نوعي را عقل زوال و طهارت نوعي را عقل اسالم است اجتهاد منابع
 طلبا را وضو ،خوابيدن يا  كردن بول همچون نيز مستي يا جنون عروض لهذا ،كند مي
 علت به ،مطلقا كننده مست امور استعمال  حرمت و مستي نوع هر با اسالم مبارزه سازد مي

  . است دين اين متن جزء كه عقلهاست ضد با ضديت
 براي اسالمي دستورهاي از اي پاره و است محترم عقل همچنانكه: اراده ضد با ضديت 15. 

 " دارنده باز " رو اين از ،است محترم نيز است عقل مجريه قوه كه اراده ،است عقل نگهباني
  . است ممنوع و حرام ،است شده ناميده " لهو " اسالم زبان در كه ها
 بهره جامعه از اينكه حكم به انسان است بيكارگي و بيكاري دشمن اسالم: كار 16. 
 يبيكار و اجتماع و فرد  سازنده عامل بهترين كار اينكه حكم به و ،برد مي بهره و گيرد مي

 جامعه بر " كل " و بودن انگل اسالم دهد  انجام مفيد كار بايد ،است فساد عامل بزرگترين
   .)1) (» الناس علي كله القي من ملعون «( است داده قرار  ملعنت مورد شكل هر در را بودن

 و مقدس امر يك  است تكليف يك اينكه بر عالوه حرفه و شغل: حرفه و شغل قداست 17. 
  : است جهاد شبيه ،تخداس محبوب

  
   .)2( » المحترف المؤمن يحب اهللا ان «

  . دارد مي دوست را حرفه صاحب مؤمن خداوند
   .)3( » اهللا سبيل في كالمجاهد عياله علي الكاد «

 راه در كه است كسي مانند ،افكند مي رنج به را خويشتن ،خود عائله اداره براي كه كس آن
  . كند مي جهاد خدا

  : پاورقي
 1.    18. ص ،12 ج وسائل،
 2.   .االمين المحترف يحب اهللا ان لفظ بدين ،13 ص ،12 ج وسائل،
 3.   .است آمده "الهيع يعل" ،"الهيلع" يجا آن در و ،43. ص ،12 ج وسائل،
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 هر به را ديگران كار از بالعوض كشي بهره يعني ،استثمار اسالم: استثمار ممنوعيت 18. 
 كه است كافي ،كار يك بودن  نامشروع براي شمارد مي طرودم و ناروا ،لباس هر و شكل
  . دارد استثماري ماهيت شود ثابت

 اين معني به تسلط  اين ولي ،)1( دارند تسلط خود اموال بر مردم: تبذير و اسراف 19. 
 به مال تضييع بيشتر نه و دارند  تصرف آزادي داده اجازه اسالم كه چوبي چهار در كه است
 به ،كردن مصرف نياز حد از بيش صورت به ،يختن دور صورت به ،صورت هر هب و شكل هر

 اسراف " به آنها از اسالم زبان در كه كننده فاسد تجملهاي و لوكس اشياء در صرف صورت
  . است ممنوع و حرام شده تعبير " تبذير " و "
 مادام) زندانفر و همسر( عائله رفاه براي زندگي به دادن گسترش: زندگي در توسعه 20. 
 ،نشود منتهي وظيفه و تكليف يك  ترك به يا و تبذير و اسراف به يا و حقي تضييع به كه

  . است ترغيب مورد و ممدوح بلكه مجاز
 معرفي آتش  مستحق و محكوم شدت به گيرنده رشوه و دهنده رشوه اسالم در: رشوه 21. 

  . تنارواس و حرام شود مي تحصيل راه اين از كه پولي و شده
 گران و قيمتها  رفتن باال منظور به آنها داشتن نگه و عمومي ارزاق گردآوري: احتكار 22. 
 بازار به را آنها ،مالك رضاي و ميل رغم علي شرعي حاكم ،است ممنوع و حرام ،فروختن تر

  . رساند مي  فروش به عادالنه قيمت به و ] كرده [ عرضه
 و مطلوبيت را ماليت و ارزش ريشه معموال: مطلوبيت نه مصلحت پايه بر درآمد 23. 

 خواسته جهت در كار  آن داشتن قرار ،كاري بودن مشروع براي و دانند مي مردم تمايالت
  ولي شمارند مي كافي را عموم هاي

  
  

  : پاورقي
 » اموالهم علي مسلطون الناس 1. 
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 و كار از اي  پاره اسالم در رو اين از داند نمي كافي عرضه مشروعيت براي را تقاضا وجود
  : است نوع چند  محرمه مكاسب. است شده خوانده " محرمه مكاسب " كسبها

 مردم عمال شود مي سبب  كه چيزهايي: نادانيها تثبيت و جهل به اغراء موجبات مبادله. الف
 كافي قدر به تقاضا چند هر ،است  حرام شوند تشويق اي عقيده و فكري انحراف و جهل به

 براي زنان آرايش( ماشطه تدليس ،فروشي صليب ، فروشي بت رو اين از ،باشد داشته وجود
 و است حرام غيبگويي و كهانت ،ندارد مدح استحقاق كه كسي مدح ،)خواستگاران فريب

  . است ممنوع طرق اين از درآمد  تحصيل
 به كه عملي هر يا و ،فيلمها ،كتابها فروش و خريد: اغفال و اضالل موجبات همبادل. ب

  . است نامشروع و حرام ،كند ايجاب را جامعه گمراهي و ضاللت نحوي
 تقويت موجب  كه طرقي از يكي از درآمد تحصيل: شود دشمن تقويت موجب كه كاري. ج

 اسالمي جبهه تضعيف و عاتياطال و فرهنگي يا اقتصادي يا نظامي جنبه از دشمن بنيه
 را مزبور اثر عمال كه باشد نياز مورد امور ساير فروش يا اسلحه فروش صورت به خواه ،شود

  . است قبيل اين از خطي كتب ناياب نسخ فروش  است ممنوع و حرام ،باشد داشته
 مشروب طريق از درآمد: جامعه يا فرد حال به زيانبار امور طريق از درآمد تحصيل. د

  طريق از درآمد همچنين و ،فروشي قمار آالت ،فروشي
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 هجو قيادت، ،قمار: است قبيل اين از مغشوش و تقلبي جنسهاي ،العينها نجس  فروش 
  . غيره و ستمگر دست از پست پذيرفتن ،ظلمه اعانت ،مؤمن
 به بلكه ،است كار نبودن مصلحت موافق دليل به نه كه هست حرام كسب ديگر نوعي البته

 معاوضه طرف كه است قداست از حدي در كارها برخي است آن بودن مبادله فوق يلدل
 يا افتاء طريق از درآمد تحصيل: قبيل از ، آنهاست حيثيت و حرمت ضد بر آنها شدن واقع
 پزشكي احتماال و قبيل اين از چيزهايي و اندرز و وعظ يا  دين فروع و اصول تعليم يا قضاء
    وسيله كه آنند از باالتر و اند مبادله فوق ،خاص قداست و شرافت ليلد  به كارها سلسله اين

 صورت بايد  بالعوض كه اند واجبات سلسله يك اينها گردند ثروت جمع و درآمد تحصيل
  . است مقدس شغلهاي  اين متصديان زندگي هزينه دار عهده مسلمين المال بيت و گيرند

 و - اجتماعي  حقوق و فردي حقوق از اعم - حقوق از دفاع: حقوق از دفاع قداست 24. 
  : است مقدس و واجب ،متجاوز با مبارزه

  
   .)1(» ظلم من اال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب ال «

 به نسبت مظلوم مورد در مگر را) رسواسازي( بدگويي به اعالن دارد نمي دوست خداوند
  . ظالم

  
  : فرمود) ص( اكرم رسول

  )2( » جائر امام عند عدل كلمة الجهاد افضل «
  . است ستمگر پيشوايي برابر در عدالت سخن جهادها برترين

  
  

  : پاورقي
   148 /. نساء 1. 

 2.    60. ص ،5 ج كافي،
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 - است كرده مي ادا را جمله اين مكرر كه - اكرم رسول از نقل به) السالم عليه( علي
  : فرمايد مي
  
   .)2( » متعتع غير القوي من حقه للضعيف يؤخذ حتي امة تقدس لن «

 اي مرحله به  آنكه مگر رسد نمي) داشتن ستايش ارزش( قداست مقام به ملتي و قوم هيچ
  . بازستاند قوي از را خود حق ،زبان لكنت بدون و ترس و بيم بدون ضعيف كه برسند

  
 اصلي ماسال در منكر از نهي و معروف به امر اصل: فساد با دائم مبارزه و جويي اصالح 25. 

 ،اصل اين است اسالمي فرايض ساير استوانه و پايه) السالم عليه( باقر امام تعبير به كه است
 ناآرام و پيگير مبارزه و جاودان جويي اصالح و مداوم فكري  انقالب يك حال در را مسلمان

  : دارد مي نگه تباهيها و فسادها با
  

  ).2 (المنكر عن هونتن و بالمعروف تامرون للناس اخرجت امة خير كنتم
 به شما  . كنيد مي منكر از  نهي و معروف به امر كه هستند ها جامعه ترين ارزش با دليل اين

  
  : فرمود اكرم سولر
  

 «   » عليكم اهللا يسلطن او المنكر عن لتنهن و بالمعروف لتامرن
  
  

  : پاورقي
  . نخعي اشتر مالك به عهدنامه ،البالغه نهج 1. 
   110.  /عمران آل 2. 
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 «   .)1( » لهم يستجاب فال خياركم فيدعو شراركم
 آنگاه گرداند مي مسلط را شما بدان خداوند گرنه و ،كنيد منكر از نهي و معروف به امر بايد

  . شود نمي  مستجاب و شما براي دارند برمي دعا به دست نيكانتان
  
 توحيد در را  اي دشهخ گونه هيچ ،است توحيد دين چيزي هر از بيش اسالم: توحيد 26. 

 از اسالمي كردارهاي و رفتارها و ها انديشه پذيرد نمي عملي توحيد چه و نظري توحيد چه
 كه را تكثيري يا تثليث يا ثنويت نوع هر رو اين از ،يابد مي پايان خدا به و شود مي آغاز خدا
 و خدا يا ،يطانش و خدا ثنويت قبيل از كند مي طرد شدت  به ،آورد وارد خدشه اصل اين به

    به تقرب براي ،خدا سوي به ،خدا انديشه ،خدا نام با تنها كاري هر خلق و خدا يا ،انسان
 راه همه اسالم در نيست اسالم از باشد اين جز چه هر و پذيرد انجام و شود آغاز بايد خدا
 ايانپ توحيد به و گيرد مي سرچشمه توحيد از اسالمي اخالق شود مي منتهي توحيد به ها
 اسالمي اجتماع و اقتصاد ،طور  همين اسالمي سياست ،طور همين اسالمي تربيت ،يابد مي

  . طور همين
 با و) الرحيم الرحمن  اهللا بسم( شود مي آغاز او از استعانت و خدا نام با كاري هر اسالم در
 به اتكاي و تماداع و خدا نام با و) العالمين  رب هللا الحمد( يابد مي پايان او سپاس و خدا نام
   .)2) (» المؤمنون فليتوكل اهللا علي و « ،اهللا علي  توكلت( يابد مي جريان او

 ذات كه طور همان نيست خشك عقيده و انديشه يك صرفا ،واقعي مسلمان يك توحيد
 او از چيز همه است، محيط همه بر و هست همه با ،نيست جدا خود مخلوقات از احديت

  پايان او به و شود مي آغاز
  

  : پاورقي
  .اختالف ياندك با 56 ص ،5 ج ،كافي 1. 
  . عمران آل سوره 122 آيه و ،هود سوره 56 آيه از اقتباس 2. 
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 انديشه همه بر ،دارد احاطه واقعي موحد يك وجود سراسر بر نيز توحيد انديشه ،يابد مي  
 يك كه است اين خشدب مي جهت آنها همه به و كند مي پيدا سيطره او رفتاريها ،ملكات ،ها

  . دهد نمي قرار خدا شريك را چيز هيچ و خداست  كارش وسط و آخر و اول ،واقعي مسلمان
 را معلول و علت نظام و پذيرد مي فيض نزول در را وسايط اسالم اينكه با: وسايط الغاي 27. 

 و پرستش مقام در ،شمارد مي  واقعي و حقيقي معنوي امور در چه و مادي امور در چه
 ارزش فرد ،شده تحريف مذاهب در دانيم مي  چنانكه سازد مي ملغي را وسايط همه ،عبادت
 ،است شده فرض جدايي انسان و خدا ميان ،است داده دست از را خدا با مستقيم ارتباط
 به را  ديگران پيام بايد او و ،باشد نياز و راز حال در مستقيما تواند مي روحاني يا كاهن تنها
: گويد مي صراحت با كريم قرآن شود مي تلقي شرك نوعي كار اين اسالم در كند غابال خدا
 اجابت را كننده دعا دعاي ،نزديكم  من بگو ،كنند پرسش تو از من درباره من بندگان اگر
   ...كنم مي

 خود كشور داخل در توانند مي مسلمانان اسالم نظر از: توحيد اهل با همزيستي امكان 28. 
 چند هر ،مجوس و نصاري و يهود قبيل از دارند توحيدي ريشه كه ديگري اديان پيروان با

 توانند مين ولي ،باشند داشته همزيستي معيني شرايط تحت ،باشند منحرفتوحيد از بالفعل
 مصالح اساس بر توانند مي مسلمانان كنند همزيستي  مشرك با اسالمي كشور داخل در

 موضوع در يا و نمايند منعقد تعرض عدم و صلح اردادقر مشرك  كشورهاي با اسالمي عاليه
  . ببندند  پيمان خاصي

 از است تبعيض  نفي و مساوات اصل اسالمي ايدئولوژي اركان و اصول از يكي: مساوات 29. 
 گونه چند يا گونه دو نظر اين از مردم ،برابرند ذات و گوهر حسب به انسانها اسالم نظر

   سياه و قرشي سيد ،نيست تفوق و برتري مالك قوميت ،نژاد ،خون ،رنگ ،اند نشده آفريده
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  .انسانهاست مساوات و برابري زاده اسالم در عدالت و دموكراسي ،آزادي برابرند حبشي
 خود براي  كه مصالح سلسله يك خاطر به ،معيني و محدود شرايط در تنها اسالم نظر از 

 افراد از حقوق برخي  سلب موقت طور به ،است ضروري اسالمي جامعه براي و افراد آن
 بردگي موقت دوره ندارد افراد نژاد و خون و ذات و گوهر به ربطي هيچ وضع اين و شود مي

 اقتصادي مقوله نه است پرورشي و آموزشي و فرهنگي  مقوله داخل اسالم نظر از كه بردگان
  . است قبيل اين از اسالمي تربيت براي است موقتي  داالن و ،كشي بهره و
 در زن و مرد همچنانكه  يعني ،است جنسي دو ،اسالم در مجازاتها و تكاليف و حقوق 30. 

 دو صورت به را آنها ،آنها جنسيت ولي دارند نوعي اصيل مشتركات و اند مشترك انسانيت
 به كه آنجا تا مجازاتها و تكاليف و حقوق ،است درآورده  خاص فرعي مختصات با جنس

 تحصيل حق ازقبيل است جنسي ويك ومتساوي مشترك ،است مربوط جنس دو مشتركات
 امثال و مايملكدر تصرف حق ،مالكيت حق ،همسر انتخاب حق ،پرستشو عبادت حق ، علم
 ولي متساوي و برابر وضع ،است مربوط آنها فرعي مختصات و جنسيت به كه آنجا و ،اينها

   .)1(است جنسي دو و دارد نامتشابهي و ناهمسان
  

پا  : ورقي
 1.   . مؤلف از اسالم در زن حقوق نظام به شود رجوع
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 پيغمبر   اآرم
 از بعد 570 سال در ، يافت پايان او به نبوت كه) ص( عبداهللا بن محمد حضرت اكرم پيغمبر
 به را مردم مكه در سال سيزده ، گشت مبعوث نبوت به سالگي چهل در ،شد متولد ميالد
 زبده گروهي مدت اين در و شد متحمل  فراوان شكالتم و سختيها و كرد دعوت اسالم
 مدينه در سال ده داد قرار مركز را آنجا و نمود مهاجرت  مدينه به آن از پس و كرد تربيت
    ده از پس ساخت مقهور را همه و كرد نبرد عرب سركشان با و نمود تبليغ و دعوت آزادانه
 سه و  بيست مدت در تدريجا رآنق كريمه آيات شدند مسلمان العرب جزيزش همه سال
 به نسبت  هم و قرآن به نسبت عجيبي شيفتگي مسلمين شد نازل حضرت آن بر سال

 يازدهمين يعني ،هجري يازدهم سال در اكرم رسول دادند مي نشان اكرم رسول شخصيت
 سال سومين و شصت و او  پيامبري سال سومين و بيست كه ،مدينه به مكه از هجرت سال

  و بنياد نو اي جامعه كه حالي در ،درگذشت بود عمرش از

 ١٢٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 جهاني مسؤوليت احساس كه سازنده ايدئولوژي يك به مؤمن و روحي نشاط از مملو 
  . بود گذاشته باقي و كرده  تاسيس كرد مي

 كه كريم قرآن : بود چيز دو ،بود داده نشاط و وحدت و روح بنياد نو جامعه اين به آنچه
 كه اكرم رسول نافذ و  عظيم شخصيت ديگر و ،بخشيد مي الهام و شد مي تالوت همواره
 اكرم رسول شخصيت درباره  اكنون داشت مي نگه شيفته و مشغول خود به را خاطرها
  : كنيم مي بحث اندكي

  

   آودآي دوران
 جدش  درگذشت مدينه در شام بازرگاني سفر در پدرش كه بود مادر رحم در هنوز

 و چهره از العادگي  فوق و عظمت آثار كودكي از گرفت عهده بر را او كفالت عبدالمطلب
 درخشان اي آينده اش نوه بود دريافته  فراست به عبدالمطلب بود پيدا گفتارش و رفتار
  . دارد

 بزرگش عموي  ابوطالب او وصيت طبق و درگذشت عبدالمطلب جدش كه بود ساله هشت
 شباهت كودكان ساير با كه كودك  اين عجيب رفتار از نيز ابوطالب شد او كفالت دار عهده

  .ماند مي شگفت در نداشت
 به ،بدهد نشان عالقه و حرص غذا به نسبت همسالش كودكان مانند نشد ديده هرگز 

 و همسالش  كودكان برخالف .)1( ورزيد مي امتناع روي زياده از و كرد مي اكتفا اندك  غذاي
 تميز را خود صورت و سر و كرد مي مرتب را شخوي موهاي ،روز آن تربيت و عادت برخالف

  . داشت مي نگه
 اين او رود بستر  به و بكند را هايش جامه او حضور در كه خواست او از روزي ابوطالب
  از خواست نمي چون و كرد تلقي كراهت با را دستور
  : پاورقي

 در اكرم  رسول شخصي خوي و خلق و سيره از است اي خالصه آيد مي ذيل در آنچه 1. 
 در زنجاني مجتهد  ابوالفضل سيد حاج آقاي معاصر بزرگ عالمه مقاله از مخصوصا اينجا
  . است شده استفاده ارشاد  حسينيه اسالمي مؤسسه نشريه پيامبران خاتم محمد اول جلد

 را ام جامه بتوانم تا برگردان را خويش روي: گفت عمو به كند تمرد خويش عموي دستور 
 بزرگ مردان  حتي روز آن عرب در زيرا ،شد شگفت در كودك سخن اين از ابوطالب. بكنم
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 رغبت ها بچه بازيهاي به ،نديدم بيجا خنده و ناشايسته كار ،نشنيدم دروغ او از هرگز من
  . بود متواضع حال همه در و داشت مي دوست را خلوت و تنهايي ،كرد نمي

  

   بطالت و بيكاري از تنفر
  : گفت مي ،بود متنفر بطالت و بيكاري از
  

   ).1(برم مي پناه تو به زبوني و عجز از و تنبلي و سستي از ،نشاطي بي و كسالت از! خدايا
  

 جزء بهترين و دارد جزء هفتاد عبادت: گفت مي و كرد مي تشويق كردن كار به را مسلمانان
   ).2( است حالل كسب آن
  

   امانت
 انجام شام به  تجارتي سفر يك ،آمد در اش همسري به بعد كه خديجه براي بعثت از پيش
  استعداد و لياقت پيش از بيش سفر آن در داد

  :يپاورق
  .58ص / 1 ج ر،يالصغ الجامع. 1
.78 ص / 5 ج ،يكاف. 2
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   ظلم با مبارزه
 مظلومان از دفاع  براي بردند مي رنج ستم و ظلم از نيز آنها كه گروهي با جاهليت دوران در
 از عان جد بن عبداهللا خانه در مانيپ نيا. شد مانيهمپ ستمگران بربرا در مقاومت و

 دوره در بعدها او. شد دهينام "الفضول حلف " نام به و شد بسته مكه مهم يتهايشخص
 زين اكنون و بشكند مانيپ آن ستمين حاضر گفت يم و كرد يم ادي مانيپ آن از رسالت
  . كنم شركت يمانيپ نيچن در حاضرم

  

  يخانوادگ اخالق
 خالف بر نيا كردو ينم يخشونت گونه چيه خود همسران به نسبت. بود مهربان خانواده در

 كه آنجا تا كرد يم تحمل را شيخو همسران از يبرخ يزبان بد. بود انيمك يخو و خلق
 يم ديتاك و هيتوص زنان با معاشرت حسن به او. بردند يم رنج تحمل همه نيا از گرانيد

 يها جنبه تنها دينبا مرد هستند؛ بد و كين يخصلتها يدارا مردم همه: گفت يم و كرد
 او خصلت كي از گاه هر كند؛ ترك را خود همسر و رديبگ نظر در را شيخو همسر ناپسند
  .آورد حساب به هم با ديبا را دو نيا و اوست يخشنود هيما گرشيد خصلت شود ناراحت

  بود، مهربان و عطوف العاده فوق خود فرزندزادگان با و فرزندان با او
  
  
 ،كرد مي سوار خويش دوش بر نشاند، يم شيخو دامن يرو را آنها كرد، يم محبت آنها به 

 يكي حضور در روزي بود زمان آن رايج خوي و خلق برخالف همه اينها و بوسيد مي را آنها
 من: گفت مرد آن ،بوسيد مي را) ع( مجتبي حضرت خويش  زادگان فرزند از يكي ،اشراف از
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   .)1( » يرحم ال يرحم ال من «

 نكند مهرباني كه كسي  . شود نمي حالش شامل خدا رحمت
  

 دست ،نشانده  خويش زانوي روي را آنها كرد مي مهرباني نيز مسلمين فرزندان به نسبت
 براي كه دادند مي او به را  خويش خردسال كودكان ،مادران گاه كشيد مي آنها سر بر محبت

 مادران كردند مي ادرار اش جامه روي كودكان  آن احيانا كه افتاد مي اتفاق كند دعا آنها
 اين از را آنها او شوند بچه ادرار ادامه مانع خواستند مي و شدند مي شرمنده و شده ناراحت

    نجس من جامه اينكه ،نشويد كودك ادرار ادامه مانع: گفت مي و كرد مي  منع شدت به كار
  . كنم مي تطهير ،ندارد اهميت بشود

  

   بردگان با
 غذا هر از ،شمايند  برادران اينها: گفت مي مردم به بود مهربان العاده فوق بردگان به نسبت

 طاقت كار ،بپوشانيد را آنها پوشيد مي  كه جامه نوع هر از و بخوارنيد آنها به خوريد مي كه
 عنوان به را آنها: گفت مي كنيد كمك آنها به كارها در  خودتان ،مكنيد تحميل آنها به فرسا

 و خداييم مملوك همه زيرا ،نكنيد خطاب) رساند مي را مملوكيت كه( كنيز يا و " بنده "
  مالك

  
  : پاورقي

  .272ص / 4ج ه،يالفق 1. 
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 خطاب) جوانزن( " فتاش " يا) جوانمرد( " فتي " عنوان به را آنها بلكه ،خداست حقيقي 
  . كنيد

 آنها كلي  آزادي به منتهي كه بردگان اديآز براي ممكن تسهيالت تمام اسالم شريعت در
 و دانست مي شغلها  بدترين را فروشي برده يعني " نخاسي " شغل او شد فراهم شد مي
  : گفت مي
  

 بدترين  . )1(اند فروشان آدم خدا نزد مردم
  

   خوش بوي و نظافت
 ديگران  به هم و كرد مي رعايت خودش هم ،داشت شديد عالقه خوش بوي و نظافت به

 و پاكيزه را خويش  خانه و تن كه نمود مي تاكيد خود پيروان و ياران به داد مي دستور
 معطر را خود و كنند غسل كرد مي وادارشان جمعه روزهاي بخصوص دارند نگه خوشبو
  . يابند حضور جمعه نماز در آنگاه ،نشود استشمام آنها از بد بوي كه سازند

  

   معاشرت و برخورد
 بردگان و  كودكان حتي همه به سالم در بود رو گشاده و مهربان ،دممر با معاشرت در

 تكيه كسي حضور در و كرد نمي دراز كس هيچ جلوي را خود پاي گرفت مي پيشي
 پاييني و باال ،مجلس تا  نشست مي وار دايره ،مجالس در نشست مي زانو دو غالبا نمود نمي

 يكي روز سه اگر ،كرد مي تفقد اصحابش از باشند داشته مساوي جايگاه همه و باشد نداشته
 يگرفتار اگر و كرد يم ادتيع بود ضيمر اگر ،گرفت مي را سراغش ديد نمي را اصحاب از

   كي به تنها مجالس، در. نمود يم كمكش داشت
  

  :يپاورق
                                                                   .97 ص / 12 ج وسائل، .١
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 انيم در را خود ينگاهها بلكه داد، ينم قرار خطاب طرف را فرد كي و كرد ينم نگاه فرد
 يم بر جا از داشت؛ تنفر كنند خدمت گرانيد و نديبنش نكهيا از. كرد يم ميتقس جمع

  :گفت يم. كرد يم شركت كارها در و خاست
  

 شده قائل يازيامت گرانيد به نسبت خود يبرا كه نديبب را بنده كه دارد كراهت خداوند
  ).1(است

  

   صالبت نيع در ينرم
 گذشت با و ميمال و نرم بود خودش شخص به مربوط آنچه و يشخص و يفرد مسائل در

 و ياصول مسائل در اما بود؛ شرفتشيپ علل از يكي اش يخيتار و بزرگ يگذشتها بود؛
 ينم گذشت يجا گريد و داد يم نشان صالبت و يسخت بود، قانون ميحر كه آنجا ،يعموم

 سال ستيب طول در شيقر كه ييهايبد تمام ش،يقر بر يروزيپ و مكه فتح از پس. دانست
 يعمو قاتل توبه د؛يبخش جا كي را همه و گرفت دهيناد بود شده مرتكب او خود به نسبت

 و بود شده سرقت مرتكب مخزوم بني از زني ،مكه فتح همان در اما پذيرفت را محبوبش
 را سرقت حد اجراي و بودند قريش اشراف از كه زن آن اندانخ گرديد محرز جرمش
 صرف حد اجراي از خدا  رسول كه افتادند تكاپو به سخت ،كردند مي تلقي خود به توهيني

 خشم از خدا رسول رنگ ولي ،برانگيختند  شفاعت به را صحابه محترمين از بعضي كند نظر
 افراد خاطر به توان مي را خدا قانون مگر! ؟است شفاعت  جاي چه: گفت و شد برافروخته

  : گفت و كرد سخنراني جمع ميان در روز آن عصر هنگام ؟كرد تعطيل
  

  :يپاورق
  .68 ص ،البصر كحل 1. 
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 خدا قانون  اجراي در كه شدند منقرض و كردند سقوط جهت آن از پيشين ملل و اقوام

 اگر و شد مي معاف شد مي  مجر مرتكب زبردستان و اقويا از يكي هرگاه ،كردند مي تبعيض
 دست در جانم كه خدايي به سوگند گشت مي مجازات شد مي مرتكب زيردستي و ضعيف
 نزديكترين از چند هر ،كنم نمي  سستي كس هيچ درباره عدل اجراي در ،اوست

   .)1( " باشد خودم ويشاوندانخ
  

   عبادت
 با پرداخت مي عبادت  به را شب ثلث دو گاهي و ثلث گاهي ،نصف گاهي ،شب از اي پاره

 عبادتش وقت از ،بود تالش در مدينه در توقف اوقات در خصوصا روزش تمام اينكه
 به عبادتش يافت مي حق با نياز و راز و  عبادت در را خويش كامل آرامش او كاست نمي

 از يكي روزي بود سپاسگزارانه و عاشقانه ،نبود جهنم از ترس يا و بهشت طمع منظور
 آيا: داد جواب! اي آمرزيده كه تو ؟كني مي عبادت همه آن چرا ديگر تو: گفت همسرانش

   ؟نباشم سپاسگزار بنده  يك
 روزه ميان در روز يك ،شعبان از قسمتي و رمضان ماه بر عالوه. گرفت مي روزه بسيار
 و گشت مي معتكف مسجد در و شد مي جمع بكلي بسترش رمضان ماه آخر دهه گرفت مي

 روزه روز سه ماه هر در است كافي: گفت مي ديگران به ولي ،پرداخت مي بادتع به يكسره
   بيش ،كنيد  عبادت طاقت اندازه به: گفت مي بگيريد

 گيري گوشه و انزوا و رهبانيت با. دارد معكوس اثر كه نكنيد تحميل خود بر خود ظرفيت از
 مورد بودند گرفته تصميمي چنين كه اصحاب از  بعضي ،بود مخالف عيال و اهل ترك و

  فرزند و زن ،شما بدن: فرمود مي گرفتند قرار مالمت و انكار
  

  : پاورقي
   114. ص ،5 ج مسلم، صحيح 1. 
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 ،انفراد حال در. كنيد رعايت را آنها بايد مي و دارند شما بر حقوقي همه شما ياران و شما 
 اختصار به جماعت در ماا ،بود  سرگرم ساعتها تهجد حال در گاهي ،داد مي طول را عبادت

  . كرد مي توصيه آن به و شمرد مي الزم را مامومين اضعف حال رعايت ،كوشيد مي
  

   زيستي ساده و زهد
 و پوشيد مي  لباس ساده ،خورد مي غذا ساده بود او زندگي اصول از زيستي ساده و زهد
 از خود دست با ،نشست مي  زمين روي بر ،بود حصير غالبا زيراندازش كرد مي حركت ساده

 ركابش در كسي اينكه از و شد مي سوار پاالن و زين بي مركب بر و دوشيد مي شير بز
 جامه و كفش بود خرما و جوين نان غالبش  قوت كرد مي جلوگيري شدت به كند حركت

 ثروت و مال ،نبود فقر فلسفه طرفدار سادگي عين در كرد مي وصله خويش دست با را اش
  : گفت مي ،شمرد مي الزم مشروع هاي راه در صرف براي و جامعه سود به را
  
   .)1( » الصالح للرجل الصالح المال نعم «

 ثروت داشتن  شايسته كه آدمي براي آيد دست به مشروع راه از كه ثروتي نيكوست چه
  . كند صرف چگونه بداند و باشد

  
  : فرمود مي هم و
  
   .)2( » الغني اهللا تقوي علي العون نعم 

  . تقوا براي است خوبي كمك ثروت و مال
  

  : پاورقي
   44. ص ،6 ج البيضاء، محجة 1. 

 2.    16. ص ،12 ج وسائل،
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   استقامت و اراده
 ساله سه و بيست  دوره بود كرده سرايت يارانش به او از ،بود نظير بي استقامتش و اراده

 قرار شرايطي در مكرر اش زندگي  تاريخ در او است استقامت و اراده درس يكسره بعثتش
 اش مخيله در را شكست تصور لحظه يك او  ولي ،شد مي قطع جا همه از اميدها كه گرفت

  . نشد متزلزل لحظه يك موفقيت  به نيرومندش ايمان ،نداد راه
  

   مشورت و مديريت و رهبري
 ايمان تو به چون گفتند مي مكرر آنها و شد مي اجرا درنگ بي اصحاب ميان فرمانش اينكه با

 ،كنيم مي بيفكنيم آتش در يا و  كنيم غرق دريا در را خود كه دهي فرمان اگر ،داريم قاطع
 ،بود نرسيده دستور خدا طرف از كه كارهايي در كرد نمي رفتار مستبدان روش به هرگز او
 داد مي شخصيت آنها به راه اين از و شمرد مي محرم را آنها نظر و كرد مي مشورت اصحاب با
   را جنگي اسراي با رفتار نحوه و اردوگاه محل تعيين همچنين ،جنگ به اقدام  مساله درب در
 به را اردو يا و دهند قرار اردوگاه را مدينه شهر اينكه به راجع نيز احد در. گذاشت شور به

  . پرداخت شور به  اصحاب با نيز تبوك در و احزاب در پرداخت مشورت به ،ببرند خارج
 براي اش بيتابي و اصحاب براي استغفارهايش ،گذشتش و عفو ،پيغمبر يمهربان و نرمي

 دادن قرار شور طرف ،را ياران و اصحاب آوردنش حساب به همچنين ،امت گناه بخشش
. بود اصحابش جمع در او نظير بي و عظيم نفوذ  عمده علل از آنها به دادن شخصيت و آنها

  : فرمايد مي كه اآنج كند مي اشاره  مطلب اين به كريم قرآن
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 دهي مي نشان نرمش  خويش ياران با تو داده قرار تو دل در خدا كه اي مهرباني موجب به 
 بخشايش و عفو پس شدند مي  پراكنده دورت از بودي مي دل سخت و درشتخو تو اگر

 عزمت هرگاه ،كن مشورت كارها در آنها با و  كن استغفار خداوند نزد آنها براي و باش داشته
   .)1( " مده راه خود به ترديد و  كن توكل خدا بر ديگر شد جزم

  
   انضباط و نظم
 عمل اين به و كرد مي تقسيم را خويش اوقات بود حكمفرما كارهايش بر انضباط و نظم

 برخي كردند مي رعايت را انضباط دقيقا او نفوذ تاثير تحت اصحابش نمود مي وصيهت
 گردد آگاه آن از دشمن كه مبادا ،كرد نمي و كندن آشكار شمرد مي الزم را تصميمات

 آماده كه داد مي فرمان مثال ،بستند مي كار به چرا و چون بدون را تصميماتش ارانشي
 بدون ،شدند مي روانه همراهش داد مي فرمان او كه طرفي  به همه ،كنيم حركت فردا ،اشيدب

 داد مي دستور اي عده به گاه شدند يم آگاه آخر لحظات در ،باشند آگاه  نهايي مقصد از آنكه
 كه روز چند از بعد: گفت مي و داد مي آنها فرمانده به اي نامه و كنند حركت  طرفي به كه
 از پيش و كردند مي  چنين آنها كن اجرا را دستور و كن باز را نامه رسيدي نقطه فالن به

 و ،روند مي ماموريتي چه  براي و كجاست نهايي مقصد دانستند نمي نقطه آن به رسيدن
 غافلگير را آنها احيانا و گذاشت مي خبر بي را دشمن جاسوسهاي و دشمن ترتيب بدين
  . كرد مي

  : پاورقي
 عنهم فاعف حولك  من النفضوا القلب غليظ فظا كنت لو و لهم لنت اهللا من رحمة فبما 1. 
). 159 / عمران آل. (» اهللا  علي فتوكل عزمت فاذا االمر في شاورهم و لهم استغفر و
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 به را نظرشان كند درشتي آنكه بدون اما ،شد مي مواجه ياران برخي اعتراضات با گاهي او
  . كرد مي موافق و جلب بود گرفته تصميم خود آنچه

  :گفت مي ،بود بيزار چاپلوسي و مداحي شنيدن از
  
   ).1(بپاشيد خاك پلوسانچا و مداحان چهره به 

  
 آنجا تا باشد  محكم و متقن دهد مي انجام كه كاري بود مايل ،داشت دوست را كاري محكم

 خويش دست با او ،نهادند قبر در را او و رفت دنيا از معاذ بن سعد مخلصش يار وقتي كه
  : گفت آنگاه و كرد محكم و جابجا را او خشتهاي و سنگها

  
 كه دارد مي  دوست خداوند اما ،شود مي خراب اينها همه كشد نمي يطول كه دانم مي من "

   .)2( " دهد انجام متقن و محكم را آن دهد مي انجام كاري اي بنده هرگاه
  

   ضعف نقاط با مبارزه
 مبارزه ضعف نقاط  آن با ،برعكس ،كرد نمي استفاده آنان جهالتهاي و مردم ضعف نقاط از او

 از اش ماهه هيجده پسر ابراهيم  كه روزي ساخت مي واقف لتشانجها به را مردم و كرد مي
 است مصيبتي شد كسوف اينكه علت: گفتند مردم  گرفت خورشيد روز آن قضا از ،رفت دنيا
  نكرد سكوت مردم جاهالنه خيال اين مقابل در او شد وارد خدا پيغمبر بر كه
  

  : پاورقي
  .294ص / 73ج بحاراالنوار، 1. 
   107. ص ،22 ج وار،االن بحار 2. 
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 دو خورشيد و ماه! الناس ايها: گفت و رفت منبر به بلكه ،نكرد  استفاده ضعف نقطه اين از و 
  . گيرند نمي كسي مردن براي و هستند خدا آيات از  آيت

  

   رهبري شرايط بودن واجد
 بيم و اقدام ،شهامت ،دلي دو و ترديد عدم ،قاطعيت ،تشخيص حس از رهبري شرايط

 شناخت ،انتقادات تحمل  ظرفيت ،انديشي دور و بيني پيش ،احتمالي عواقب از شتنندا
 صالبت و فردي مسائل در نرمي ،تواناييها خور در اختيارات تفويض و آنان تواناييهاي و افراد
 استعدادهاي پرورش و آنان آوردن حساب به و پيروان به دادن  شخصيت ،اصولي مسائل در

   و تواضع ،كوركورانه اطاعت به ميل از و استبداد از پرهيز ،آنها يعمل و  عاطفي و عقلي
 شكل براي تشكيالت و سازمان به شديد عالقه ،متانت و وقار ،درويشي و سادگي ،فروتني
  : گفت مي ،داشت كمال حد در - را همه - انساني نيروهاي به دادن انتظام و دادن

  
 انتخاب فرمانده و رئيس عنوان به را رتاننف يك ،كنيد مي مسافرت هم با نفر سه اگر "

  . " كنيد
  
 وجود به دبير  جمعي جمله آن از ،داد ترتيب خاص تشكيالت مدينه در خود دستگاه در

 ،نوشتند مي را قرآن و بودند  وحي كتاب برخي: داشتند مخصوصي كار اي دسته هر و آورد
 ،كردند مي ثبت را مردم تمعامال و  عقول برخي ،بودند خصوصي هاي نامه متصدي برخي
 بودند ها نامه پيمان و ها عهدنامه مسؤول برخي نوشتند مي را ماليات و صدقات دفاتر برخي

 بالذري البلدان معجم و مسعودي االشراف و التنبيه و يعقوبي تاريخ قبيل از تواريخ كتب در
  . است شده ضبط اينها همه ،سعد ابن طبقات و
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   تبليغ روش
 و ترس بر تا كرد مي  تكيه اميد و بشارت بر بيشتر ،سختگير نه بود سهلگير ماسال تبليغ در

  : كه داد دستور فرستاد  يمن به اسالم تبليغ براي كه اصحابش از يكي به تهديد
  
   .)1( » تنفر ال و بشر و تعسر ال يسرو «

  ! نساز متنفر را مردم و) كن تحريك را ميلها( بده نويد ،نگير سخت و بگير آسان
  
 و گشت مي قبايل  ميان در حج ايام در ،كرد سفر طائف به داشت تحرك اسالم تبليغ كار در

 تبليغ براي يمن به را جبل معاذبن ديگر بار و) السالم عليه( علي بار يك ،كرد مي تبليغ
  مدينه به مدينه مردم تبليغ براي خودش آمدن از پيش را عمير بن مصعب ،فرستاد

 را اسالم ،مكيان آزار از نجات ضمن آنها فرستاد حبشه به را يارانش از وانيفرا گروه ،رستادف
 در كردند فراهم را حبشه مردم از  نيمي و حبشه پادشاه نجاشي اسالم زمينه و كردند تبليغ
 آنها به را خويش رسالت و نبوت و نوشت  نامه جهان كشورهاي سران به هجري ششم سال
  . است نوشته مختلف شخصيتهاي به كه است باقي او از نامه صد حدود در كرد اعالم

  

   علم به تشويق
 از برخي ،بياموزند سواد كه كرد وادار را اصحابش كودكان ،كرد مي تشويق سواد و علم به

  : گفت مي. بياموزند سرياني زبان داد فرمان را يارانش
  : پاورقي

  .401ص / 5 ج النبوه، دالئل 1. 

 ١٤٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
   .)1( است واجب و فرض نمسلما هر بر دانشجويي

  
  : فرمود هم و
  
 " كنيد اقتباس او از ،يافتيد منافق يا مشرك لو و كس هر نزد در و كجا هر در را حكمت "
)2(.   
  
  : فرمود هم و
  
  . )3( " كنيد سفر چين تا كه باشد آن مستلزم لو و كنيد جستجو را علم "
  

 به نظيري بي  سرعت و همت با مسلمين شدكه سبب علم هدربار تشويقهاتاكيدو اين
 ترجمه و آوردند دست به ديافتن كجاراهر آثارعلمي ،پرداختند جهان همهدر علم جستجوي

 تمدنهاي ميانشدند ارتباطي حلقه براينكه الوهع راه ازاين و پرداخته  تحقيق به خودكردندو
 از يكي خود ،ياروپاي جديد تمدن و ،غيره و هندي و مصري و ايراني و رومي و يوناني  قديم

 اسالمي فرهنگ و تمدن نام  به كهراآفريدند بشريت تاريخ تمدنهاوفرهنگهاي شكوهمندترين
 جانبه همه و جامع دينش مانند و سخنش مانند خويش و خلق. شود مي و شده شناخته

 و كمال حد در انساني ابعاد همه در كه ندارد ياد را او مانند شخصيتي هرگز ،تاريخ بود
  . بود كامل انسان راستي به او باشد هبود تمام

  : پاورقي
   177. ص ،1 ج بحاراالنوار، 1. 
  ). اختالف اندكي با (99 و 97 ص ،2 ج بحاراالنوار، 2. 
   177. ص ،1 ج بحاراالنوار، 3. 
  

 ١٤١


	هدايت عامه 
	اختصاصات پيامبران 
	1 اعجاز 
	2. عصمت 
	تفاوت پيامبران و نوابغ 
	3. رهبري 
	4 خلوص نيت 
	5 سازندگي 
	6. درگيري و مبارزه 
	جنبه بشري 
	پيامبران صاحب شريعت 

	نقش تاريخي پيامبران 
	هدف نبوتها و بعثتها 
	.1 پيامبران از نظر هدف ثنوي بوده اند
	. 2 هدف اصلي، توحيد اجتماعي است
	. 3 هدف اصلي، شناختن خدا و نزديك شدن و رسيدن به اوست،
	.4نظريه صحيح

	دين يا اديان 
	ختم نبوت 
	علل تجديد نبوت ها 

	معجزه ختميه 
	معجزه اي غير از قرآن 
	ارزش و كاربرد اعجاز 
	جهت هدايت پيامبر 

	قرآن 
	اهتمام عظيم مسلمين نسبت به قرآن 
	اعجاز قرآن 
	جنبه هاي اعجاز قرآن 
	معاني قرآن 
	موضوعات قرآني 
	گستردگي معاني 
	خدا در قرآن 
	پيوند انسان با خدا 
	قرآن، تورات، انجيل 
	تواريخ و قصص 
	قرآن و خبر از آينده 


	مشخصات اسلام 
	از نظر شناخت 
	از نظر جهان بيني: 
	از نظر ايدئولوژي 

	پيغمبر اكرم 
	دوران كودكي 
	تنفر از بيكاري و بطالت 
	امانت 
	مبارزه با ظلم 
	اخلاق خانوادگي
	با بردگان 
	نظافت و بوي خوش 
	برخورد و معاشرت 
	نرمي در عين صلابت 
	عبادت 
	زهد و ساده زيستي 
	اراده و استقامت 
	رهبري و مديريت و مشورت 
	مبارزه با نقاط ضعف 
	واجد بودن شرايط رهبري 
	روش تبليغ 
	تشويق به علم 




