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  مقدمه
 

  تعالي باسمه
 سال در كه زشكانپ اسالمي انجمن انتقاد و بحث جلسه چهارده بر مشتمل است اي مجموعه " نبوت "

 يك بحث سبك. اند بوده مطهري اهللا آية هيدش استاد آن سخنران و شده ايراد شمسي هجري 1348
 استاد بلكه ،گيرد نمي جاي فالسفه يا متكلمين قالب مثال خاص قالب يك در و است ابتكاري سبك
 انساني علوم برخي به توجه با و باب اين در فالسفه و متكلمين نظرات بر خود احاطه به توجه با شهيد
 كرده طي را مخصوص طريق يك ،هست باب اين در كه هاتيشب به عنايت با و روانشناسي مانند جديد

 . است بوده مؤثر بحث سير خط تعيين در است شده مطرح جلسات پايان در كه سؤاالتي البته و اند
 " بخش چهار در را خود مطالب شهيد استاد

 " ماهيت ارهدرب و ندا كرده بندي دسته " قرآن اعجاز " و " معجزه " ،" وحي " ،" نبوت اثبات راههاي 
 . اند رانده سخن تفصيل به ،شود مي بحث كمتر معموال كه " معجزه " ماهيت و " وحي
) است رسيده چاپ به قبال كه توحيد بحث ادامه در بحث اين ،است مطلع محترم خواننده كه طور همان
 قبال يزن آن كه (است شده مطرح جلسات آن در " رهبري و امامت " بحث ،آن دنبال به و شده مطرح
 " نبوت " با همزمان كه (است گرفته قرار بحث مورد معاد مسأله آن از پس و است گرديده منتشر
 و سؤاالت با استاد برخورد شيوه ميكند توجه جلب بسيار كه آنچه بحثها اين همه در). ميگردد منتشر

  آنكه بدون و منطقي طور به و صدر سعه با كه است مستمعين تند بعضا انتقادات

 ٩
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 و كرده تحصيل قشر مستمعين اينكه به توجه با و اند گفته پاسخ گيرند قرار احساسات تأثير تحت
 در را قشر اين با برخورد صحيح نحوه ،آنان با استاد برخورد نحوه ،اند بوده دانشگاهي و روشنفكر
 حال نعي در و نشود آنان طرد موجب كه اي گونه به اسالمي مسائل درباب آنها اظهارات خصوص
 العين نصب استاد روش اين كه است اميد. دهد مي نشان خوبي به ،گردد عرضه آنها به مطلب حقيقت

 . گيرد قرار ما
 تحصيل قشر به مطلب تفهيم در ايشان بيان شيوه شود مي آشكار بحثها سلسله اين از كه ديگري نكته
 فني اصطالحات و عبارات بردن كار هب و فضل اظهار از خالي كه است اسالمي معارف با آشنا كم و كرده
 . است شده داده توضيح بالفاصله است ميرفته كار به اصطالحات اين چنانچه و است
 نشر در بيشتر توفيق متعال خداي از. باشد نيز ما توجه مورد شهيد استاد حسنه سنتهاي اين است اميد
 . نماييم مي مسألت را بزرگمرد آن آثار

  73 بهمن 12                                            
  مطهري شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي                                   

 

 ١٠
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 نبوت اثبات يراهها

 ١١
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  نبوت اثبات اههاير
                         )1 ( 

 دين اصول از اصل سومين ديگر اعتبار به و اصل دومين اعتبار يك به كه است نبوت درباره ما بحث
 چيز دو چون شيعيان ديده از ولي ،معاد و نبوت ،توحيد از است عبارت اعتبار يك به دين اصول. است
 و امامت نبوت، ،عدل ،توحيد: است پنج دين اصول كه شود مي گفته ،است دين اصول جزء هم ديگر
 عجالتا ما كه هست زيادي هايبحث نبوت به راجع. است دين اصول اركان از يكي نبوت حال هر به. معاد

 هم آقايان كه است ممكن و كنيم مي عرض رسيده نظرمان به فعال كه اي اندازه آن را بحثها فهرست
 از مردم همه كه اي عمومي مفهوم. شود بحث آنها اطراف در باشد الزم كه باشند داشته موضوعاتي

 نحو اين به ،بشر افراد ساير و خداوند انمي هستند واسطه بشر افراد از بعضي كه است اين دارند نبوت
 قبول نبوت تعريف در همه را حد اين تا. ميكنند ابالغ مردم به و گيرند مي خدا از خدارا دستورهاي كه

 خداوند ناحيه از را خدا دستورهاي كه بشر افراد از گروهي: نيست همراهش تفسيري ديگر اين. دارند
 اساسا كه است اين مسائل از يكي. هست زيادي مسائل اينجا در نگاهآ. ميكنند ابالغ مردم به و ميگيرند

 به نياز مردم اصال ،برسد مردم به خدا ناحيه از دستورهايي كه هست كار اين به عالم در نيازي چه
 چنين اگر تازه و ؟نيست نيازي چنين ،نه يا ،برسد دستور آنها به خدا ناحيه از كه دارند چيزي نينچ

  برآورده راه حتما ] ياآ [ هست نيازي

 ١٣
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 ؟ندارد وجود ديگري راه ،بشود ابالغ دستورها اين بشر از افرادي وسيله به كه است اين نياز اين شدن
 دستور يك آنكه بدون بشر اجتماعي زندگي آيا ؟است قسمت چه از نياز اين ،هست نياز اين گفتيم اگر

[ جهت آن از ،ندارد نيازي بشر جهت اين از ،نه يا ؟پذيرد نمي نظام و نظم باشد حكمفرما آن در الهي
 آن و دارد وجود هم دنيايي ماوراء زندگي يك ،نيست دنيا زندگي به محدود بشر زندگي كه] دارد نياز

 چگونه دنيا اين در اينكه به دارد بستگي باشد سعادتمند آنجا در بشر اينكه نظر از دنيا ماوراء زندگي
 اعمالي جور چه و باشد داشته خلقياتي جور چه ،باشد داشته افكاري و معتقدات جور چه ،كند زندگي
 معتقدات و افكار به دارد بستگي دنيا آن در بشر سعادت چون. ميشود گفته صالح اعمال كه باشد داشته

 و فكر كه اند آورده بشر براي خدا ناحيه از دستورهايي پيغمبران ،دنيا اين در اعمالش و اخالقيات و
 زندگي هم يعني ،دو هر يا و. باشد سعادتمند دنيا آن در كه كند تنظيم طوري را خودش قاخال و عمل

 هم و بشود اجرا خدايي دستورهاي آن كه دارد احتياج باشد سعادتمندانه بخواهد اگر بشر اجتماعي
 هآنچ كه باشند يكديگر ضد اينكه نه اند وابسته و پيوسته يكديگر به دو اين و ،بشر اخروي زندگي
. دارد نيازي چنين بشر ،دو هر در ،نه ،بالعكس و كند خراب را دنيا آن ميكند صالح را اجتماعي زندگي

 . انبياست به نياز مسأله نبوت درباب بحث يك پس
 را اين گيرند مي خدا ناحيه از را دستورها گوييم مي ما كه انبياء كه است اين نبوت درباب ديگر بحث

 را تعبير اين انبياء يعني ،است وحي مسأله در بحث ،است " وحي " نامش اين كه ؟يرندگ مي چگونه
 فرشتگان نام ،وحي درباب آنگاه. ميشود وحي ما به خدا ناحيه از اند گفته و برده كار به خودشان درباره

 عنوان به آسماني ديگر كتابهاي در و قرآن خود در است شده برده نامش مخصوصا يليجبرئ آوردهاند، را
 " وحي " اسم خودشان كه خدا دستورهاي كردن تلقي ،دستور گرفتن اين حال هر به و ،وحي طهواس

  ؟است شكل چه به و چگونه اند گذاشته رويش
 و داشتند معجزه) 1 (]انبياء كه است اين [است نبوت درباب اساسي مسأله يك باز كه ديگر مسأله
. است مرموزي مسأله يك وحي مسأله اندازه به هم معجزه خود ؟چيست معجزه. آوردند مي اييه معجزه

 علم ضد يا است علم ضد معجزه آيا ؟باشد داشته وجود ند ميتوا و است داشته وجود معجزه اصال آيا
  هم با آيا معجزه و علم ؟نيست

 
 

 : پاورقي
 ]. است نشده ضبط نوار روي استاد البمط از دقيقه يك حدود [ 1. 
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  ؟ستندني ناسازگار يا ناسازگارند
 به [ نياز ] آيا كهاين[ يكي: است بحث سه همين نبوت درباب اساسي بحثهاي كه آيد مي من نظر به

 كيفيتي چگونه ارتباط كيفيت اين اينكه ديگر ؟راه چه از هست اگر و نيست يا هست] الهي دستورات
  ماهيت و است بوده چگونه و چيست است پيغمبران آيت و دليل كه معجزات اينكه سوم و ؟است

  ؟است اي رابطه چه علم با اش رابطه ،چيست معجزه
 آنها حال هر به ولي نيست اساسي ،مسائل اين اندازه به اينكه گو هست اينجا در هم ديگري مسائل البته
 . است مهمي مسائل هم

 
  " رسول " و " نبي "

 " نبي " تعبير هم ،قرآن در كه است اين است بحث قابل خيلي قرآني نظر از كه مسائل از يكي مثال
 يعني ،كند مي فرق رسالت با نبوت آيا ،رسل و نبيين ،رسول و نبي ،" رسول " تعبير هم و است آمده
 از " نبي " كلمه ؟است شده تعبير اسم دو با كه است چيز يك ،نه يا ؟است خصوصيت دو و مقام دو

 را خبري هر اينكه مثل. صادق خبرهاي و عظيم و مهم خبرهاي البته ،خبر يعني نبأ. است " نبأ " ماده
 اهميت يك " نبأ " كلمه ولي بگويند است ممكن را " خبر " يا " حديث " كلمه ،گويند نمي نبأ

 اعتبار اين به ،اند داده مردم به و آورده خبرهايي خدا از انبياء چون ،دهنده خبر يعني نبي. دارد ديگري
 در است رهايي معنايش اصل كه است " رسالت " ماده از " رسول " كلمه. " نبي " اند گفته آنها به

 همين را مويي اگر مثال. " شده قيد در " مقابل در ،شده رها يعني عرب زبان در " مرسل ". قيد مقابل
 اين ببندند سنجاقي با را مو اگر اما ،كرد رهايش يعني " ارسله " گويند مي ،پايين به كنند رها طور
 ،كسي كه وقتي ]. ميبرند كار به [ فرستادن مورد مطلق در را كلمه اين ولي. ستا ارسال مقابل نقطه
 فرستاده يعني " رسول " و " ارسال " گويند مي آن به ،فرستد مي جايي به جايي از را چيزي يا كسي

 اينها فرستد مي ديگر نفر نزديك خودش پيش از پادشاه يك ،امير يك مثال كه نمايندگاني. كلي طور به
 اي فرستاده ،فرستاد اي نماينده يعني فرستاد رسولي ،گويند مي " رسول " عربي زبان در معموال ار

 . اش لغوي معني اين. فرستاد
  كسي به وقتي قرآن كه هست فرقي " رسول " و " نبي " ميان قرآن اصطالح در آيا
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 كه است ديگري عنايت به " رسول " گويد مي وقتي و گويد مي خاصي عنايت يك به " نبي " ميگويد
 هست چيزي چنين ،نباشد نبي باشد رسول برعكس يا ،نباشد رسول باشد نبي كسي است ممكن احيانا

 روي بود الزم اگر ،نميشويم آن وارد فعال ما نيست لزوم اول درجه در چون كه است بحثي هم اين ؟نه يا
 جهت اين از مخصوصا اين ؟نيست قفر يا و هست فرق دو اين ميان آيا كه كنيم مي بحث هم جهت اين

 من احد ابا محمد كان ما « ": كه داريم تعبير اين به ما ،نبوت ختم آيه در كه كند مي پيدا ضرورت
 ،حسابي آدمهاي نه و اخير عصرهاي در البته (بعضيها). 1 ("" النبيين خاتم و اهللا رسول لكن و رجالكم
 ،است شده ختم رسالت نفرموده كه قرآن اينجا در اند گفته) گردند مي ] بهانه [ دنبال كه افرادي
 ؟باشد نشده ختم هنوز رسالت و باشد شده ختم نبوت كه دارد مانعي چه ،است شده ختم نبوت فرموده

 مي كساني به فقط انبياء گويند مي ؟نشده ختم رسالت و شده ختم كه چيست مگر نبوت بگوييم اگر
 آن كه است ديگري مطلب رسالت اما ،ديدند مي را چيزهايي خواب معال در ،رؤيا عالم در مثال كه گفتند
 بحث سه آن ما. كردم عرض باشيم داده مطلب اهميت به توجه اينكه براي فقط را اين. نشده ختم

 . بكنيم عرض را خودمان اصولي و اساسي
 

  رسالت به نياز
 كه كنيم قبول اگر يعني بپذيريم را آخرت مسأله ما اگر شك بدون. بود رسالت به نياز مسأله اول مسأله
 و دارد وجود هم دنيا نشئه ماوراء ديگري نشئه و پذيرد نمي پايان دنيا اين در مردنش با بشر زندگي

 ": دارد شقاوتي ،دارد سعادتي ،است مرزوق نوعي به هم آنجا در و دارد زندگي و حيات نشئه آن در بشر
 من اهللا اتيهم بما فرحين .يرزقون ربهم عند احياء بل امواتا اهللا سبيل في قتلوا الذين تحسبن ال و «

 اند داده و آورده پيغمبران كه است خبرهايي جزو اين ()2 ("" بهم يلحقوا لم بالذين يستبشرون و فضله
 و آخرت و برزخ (بپذيريم را آخرت مسأله تنها ما اگر) شده بحثهايي هم فلسفي و علمي هاي جنبه از و

  تشخيص و آخرت مسائل در تحقيق براي نيست كافي بشر عقل و علم شك بدون) اينها
 

 : پاورقي
  40 /. احزاب 1. 

 2.  . 170 و 169  /عمران آل
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 اصال خودش عقل و علم با بشر حتي. مضر چيز چه و است نافع اخروي سعادت براي چيز چه اينكه
 بعد ما هنوز است رفته پيش همه اين بشر علم كه هم امروز تا. اي نشئه يك وجود به ببرد پي نميتواند

  كلي نظر از اگر ،فكري هر از نظر قطع واقعا هم هنوز ،ميكند تجلي بشر براي مجهول يك عنوان به مرگ
 صد در صد علمي نظر از را اين نميتواند يعني ،بشر براي است مجهول يك صورت به ،ببينيم بخواهيم

 قطعي ،علم نظر از كه امري يك اما هست دالئلي و قرائن يك البته (هست چيزي چنين كه كند اثبات
 كشف علم ،نه بگويد كند نفي صد در صد را اين نميتواند علم نظر از اينكه كما) نيست باشد شده تلقي
 . است بشر مجهوالت جزء. نيست چيزي چنين كه كرده
 راه و اند داده خبر را آن وجود اصل كه هستند پيغمبران خود باز كه را آخرت عالم مسأله اگر پس

 و است قطعي صد در صد انبياء به نياز بگيريم نظر در اند داده نشان را آنجا در شقاوت راه و سعادت
 . نيست آن در بحثي جاي
 دنيايي زندگي اين واقعا آيا كه است اجتماعي زندگي مسأله كرد بحث رويش بايد بيشتر كه چيزي آن
 مسأله اين به قرآن در آيا ؟گويد مي چه قرآن خود ببينيم اوال ؟داردن يا دارد پيغمبران به نيازي بشر

 بيان را آخرت عالم مسأله تنها قرآن بينيم مي ما ؟دارد آخرت عالم به توجه فقط قرآن يا هست عنايتي
 آيه آن در ،صريح و واضح هم خيلي ،ميكند مطرح انبياء هدف نظر از هم را دنيا زندگي مسأله ،كند نمي

  1 ("" بالقسط الناس ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد « " :معروف
 مردم ميان در تا فرستاديم آنها همراه مقياس و كتاب ،فرستاديم بينات و داليل با را خودمان پيامبران) 

 شده قائل اصالتي اين براي و است دانسته نيازي يك را اين قرآن ميشود معلوم پس. بشود پا بر عدالت
 ديگر جاهاي در ،نميكند ذكر هيچ را ] خداوند شناخت يعني [ ديگر هدف آن حتي اينجا در و ،است
 دارد اصالتي هم اين كه بدهد نشان اينكه براي شايد نميكند ذكر را هدف اين اينجا در ولي ميكند ذكر

 بشر زندگي ضرورتهاي از كه است داده ظرن كه قرآن پس. باشد بايد و است نياز مورد جهت اين واقعا و
 . داند مي ضروري و الزم عدالت برقراري براي را پيغمبران وجود است عدالت وجود

 اين به راجع ؟نه يا هست ضرورتي چنين آيا ؟چطور اجتماعي مطالعات نظر از ؟چطور علمي نظر از
  عرض مختصري بحث يك ما ،كرد بحث ميشود خيلي

 
 

 : پاورقي
  25 /. يدحد 1. 
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كنيم مي . كنيم بحث بيشتر كه است ممكن باشد نياز باز اگر ،
 يكديگر با اينكه بدون يعني باشد اجتماعي زندگي بايد اش زندگي كه است خاصي موجود يك بشر

 ولي ،نيست پذير امكان باشند داشته تعاوني زندگي و باشند داشته ارتباط يكديگر با و كنند زندگي
 غريزه حكم به ،هست اجتماعي زندگيشان اجبار و غريزه حكم به كه اجتماعي دارهايجان ساير برخالف

 خود طرف از اجتماعي حيوانهاي كه است جهت اين مقصودم. باشد اجتماعي اش زندگي نداردكه اجبار
 در طبيعت و خلقت خود را كار تقسيم ،كنند زندگي اجتماعي كه مجبورند و مسخر طبيعت و خلقت
  طور به هم آنها و است كرده وضع آنها براي جبرا خلقت خود را اجتماعيشان قانون ،داده نجاما آنها ميان

 و تكليف كه بينيم مي و خوانيم مي داريم ما ،عسل زنبور مثال. دهند مي انجام را خودشان كار ،خودكار
 بفهمد تا كند ششكو و ردبگي ياد تربيت و تعليم با نيست لزومي يعني ،ميداند اجبارا را خودش وظيفه

 ،نميشود عوض هم پستها. ميداند اجبارا را خودش راه و وظيفه. است شده داده او به اجبارا ،چيست راه
 است مهندس ،است مهندس كه آن و است كارگر ،است كارگر كه آن ،دارند معلومي مقام يك كدام هر
 برعكس ،است متفاوت هم با نهااي ساختمانهاي حتي. است ملكه ،است ملكه و حكمران و حاكم كه آن و

 آفريده آزادي و عاقل و مختار موجود يك اينكه حكم به و باشد اجتماعي زندگي زندگياش بايد كه بشر
  برود) 1 ( ]و كند [ فكر بايد خودش ،خودش اختيار به دهد انجام بايد خودش را اينها تمام است شده
 داده غريزه اين او به كه معنا اين به هست بشر در غريزي نظر از نقصها اين. كند انتخاب خودش براي
 نشده داده چرا اند گفته كه دارد ديگري حساب يك خودش آن ،است نشده داده چرا حاال. است نشده
 هميشه وظيفه از تخلف امكان است شده آفريده آزاد و مختار كه همين موجب به بشر وقت نآ. است

 دنبال و شده آفريده جو نفع ،بكند زندگي خواهد مي و دارد حيات غريزه اينكه حكم به و ،هست برايش
 در كه است اين ميكند فكر آن درباره ابتدائا كه چيزي آن فردي هر كه است اين ،هست خودش منفعت
 كه چيزي آن يعني ،اجتماع مصلحت دنبال نه برود خودش فرد و خودش شخص هدفهاي دنبال اجتماع

 نه را اجتماع مصلحت ،اجتماع مصلحت نه است فرد منفعت است طرحم بشر فكر براي و بشر براي اول
  به نه و دهد مي تشخيص خوب

 
 

 : پاورقي
 ثانيه چند [ 1.   ]. است نشده ضبط نوار روي
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 ميدهد تشخيص را اجتماع مصلحت غريزه حكم به اجتماعي حيوان. ميكند رعايت دادن تشخيص فرض
 به دارد نياز ،دارد را نياز اين ناحيه دو هر در بشر و ،ميكند اجرا ار آن هم غريزه حكم به و دنبالش ميرود
 يك به است نيازمند و ،كند رهبري و هدايت اجتماعياش مصالح سوي به را او كه رهبري و هدايت يك
. فرستد اجتماعي مصالح دنبال را او وجودش بر حاكم قوه آن كه باشد وجودش بر حاكم كه قدرتي و قوه
  اين كه هم و ميكنند رهنمايي اجتماعي مصالح به را او هم ،آمدند كار دو اين براي غمبرانپي گويند مي

 كه " ايمان " نام به كنند مي مسلط وجودش بر قدرتي يك ،ميكنند موظف را او است باالتر شايد دومي
 تشخيص اجتماعي مصلحت كه آنچه دنبال ،ميكند اجرا را اجتماعي مصالح آن قدرت اين حكم به

  حكومت و دين حكومت اگر و ميرود) نميكند فرق ،علم و عقل حكم به يا وحي حكم به يا حاال (ميدهد
 بشري امروز اصال يعني ،نبود بشريتي اصال اينها عقيده به ،نبود حال و گذشته در بشر ميان در انبياء
 زمين روي در را ودشخ بقاي بشر. بود شده فاني بشر اصال ،بود خورده را خودش بشر ،نبود زمين روي

 هم و كردند رهبري را او هم ،آنها. است پيغمبران مديون دارد زمين روي در امروز كه را تمدني همين و
 كامل بشر عقل و رفته پيش علم اينهمه كه هم امروز حتي و ،كردند نگهداري خودش شر از را خودش

 ارث ،دارد كه اي انساني تربيتهاي شرب هم االن همين يعني ،است محفوظ انبياء نقش هم باز است شده
 همان بقاياي از هم باز دارد كه انسانيتي مقدار و ،اند بوده پيغمبران منشأش سر كه است اي گذشته از

 يك با را آسماني كتابهاي تأثير االن همين كنيم فرض اگر كه است آسماني كتابهاي و ديني تعليمات
  بين از با يعني بشريت فناي با بود خواهد مساوي اين ،كشيمب بيرون كلي به بشر روح از قدرتي و قوه

 خواهد در اي درنده موجودات يك صورت به بشر ،بشريت فناي قهرا و كلي طور به انسانيت روح رفتن
 شيرها مجموع نه ولي باشند همديگر با باشند مجبور همه و باشند نداشته اجتماعي روح هيچ كه آمد

  بود خواهد [ جنگلي يك مثل ،بشر افراد ميان است تفاوت خيلي چون ،دكنن زندگي هم با بخواهند
 اي عده ،ببر اي عده ،شير اي عده ،شغال اي عده ،گرگ اي عده ،باشد گوسفند اي عده آن در كه] 

 . كرد خواهد پايمال را ضعيف قوي و بيفتند يكديگر جان به اينها ،اسب اي عده و شتر اي عده ،پلنگ
 ما هست الزم كه نميدانم خودم چون ،كنم عرض باره اين در ميخواستم كه بود خالصهاي يك اين

  همان ديگر عبارت به اين. نه يا كنيم بحث زياد مطلب اين درباره
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 بود همين مطلب روح. دارد نياز دين به خودش اجتماعي زندگي در بشر كه است " دين به نياز " بحث
 . كنيم مي بحث آن روي بعد باشد نياز اين از بيش اگر كه ،كردم عرض كه

 و اجتماعي زندگي مسأله ،آخرت مسأله: دوتاست است شده ذكر نبوت به نياز جنبه از كه راهي پس
 . فردي

 
  وحي
 چگونه ،گرفتند مي دستور خدا از پيغمبران اينكه مسأله ،وحي مسأله: بشويم دوم مسأله وارد بياييم حاال

 طور همان كه بگوييم توانيم مي را مطلب اين مقدمتا ؟است بوده چگونه كيفيتش ؟گرفتند مي دستور
 كسي اگر. بكنم تشريح را كار اين حقيقت توانم مي من كه بكند ادعا تواند نمي كس هيچ اند گفته كه

 اي رابطه يك ،است حالتي يك اين اينكه براي ،هستند پيغمبران همان خود بكند ادعايي چنين بتواند
  اشياء با بشر عادي افراد يا دارند يكديگر با بشر افراد كه ارتباطاتي نوع از نه ستا ارتباطي يك ،است

 تشريح ميتواند را مطلب اين ماهيت و كنه كه است نكرده ادعا وقت هيچ كسي. دارند خدا از غير ديگري
 راه از الاقل ،كرد بحث مطلب اين درباره شود مي حدودي تا كه شد مأيوس نبايد هم اين از ولي ،بكند
 اند گفته پيغمبران خود كه قرائني روي از چيزهايي يك درباره و كرد نفي ميشود را چيزهايي يك اينكه
 . است نظريه سه كلي طور به اينجا در. كرد بحث شود مي

 
  عوامانه نظريه
 يمببين خوانديم را قرآن آيات كه بعد ،نادرست يا درست گويم نمي من. است عاميانه نظريه نظريه يك
 " گويند مي تا كه است اين آن و دارند الناس عوام نظري يك. كند مي تطبيق كداميك با قرآن كه

 خيلي نقطه در ،مثال هفتم آسمان باالي ،است آسمان در خداوند كه ميرسد فكرشان به اينجور " وحي
 كه خدا ،دارد وجود پيغمبر و خدا ميان زيادي فاصله بنابراين ،است زمين روي پيغمبر و ،دوري خيلي
  را فاصله اين بتواند كه موجودي يك به دارد نياز برساند پيغمبرش به را دستورهايش خواهد مي
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 و عقل بايد هم طرفي از و كند، طي را فاصله اين تا باشد داشته بال و پر بايد قهرا موجود آن و كند طي
 طرف يك از بايد موجود اين پس. كند القاء پيغمبر به خدا از را دستوري بتواند كه باشد داشته شعور
 چون بياورد پيغمبر براي را خدا دستور بتواند تا باشد انسان بايد. مرغ جنبه يك از و باشد انسان جنبه

 اگر (كند طي ميخواهد را بعيد فاصله اين چون ديگر طرف از ولي ،كند سخن نقل و كالم نقل ميخواهد
 فاصله اين تا باشد داشته بالي و پر يك بايد) ميگشت بر و فتمير پيغمبر خود كه ميتوانست انساني هر

 ها فرشته عكس. ميشود ناميده " فرشته " اسم به كه است همان او و ،كند طي را آسمان و زمين ميان
 بيني ،دارد لب ،دارد چشم ،دارد سر ،است انسان يك ميبيند ميكند نگاه انسان و ميكشند كه هم را

 فقط ،كبوتر بال نظير بال تا دو اضافه به دارد چيز همه و دارد كمر ،دارد پا ،دارد دست ،دارد گردن ،دارد
 اند شنيده مردم اينكه " بود گفته حكيم بزرگ آقا. كشند مي هم را شلوارش بي حتي كه ندارد لباس
  از خالي يعني است مجرد ،)مشهدي زبان همان به (كردهاند رضف تنبان از مجرد اينها ،مجردند مالئكه
 . نيست پايش شلوار ،است تنبان
 خبر پيغمبرش براي خواهد مي وقتي است گرفته قرار باال باالي آن در چون خدا ،است تصور يك اين
 با ،ميزند حرف پيغمبر با هم بعد ،پايين آيد مي باال از ،ميزند بال و پر هم او ،ميگويد فرشته آن به دهد

. رفت و زد را حرفش شد وارد در از ،بال با آمد انساني يك دميبين پيغمبر ،چشم همين با و گوش همين
 تفاوت اين با ،ميكند تلقي را ما حرف كه طريق همين از ؟ميكند تلقي را خدا حرف طريق چه از پيغمبر

 در چون را خدا حرف ولي ،شنود مي را ما حرف و بيند مي را ما خود ،شنود مي بالواسطه را ما حرف كه
 آيد مي ،شنود مي راه همين از اما شنود مي بالدار انسان يك وسيله به است گرفته قرار دوري فاصله
 تصوري چنين وحي درباب مردم عامه. است تصور نوع يك اين. ميرود و كند مي گفتگو و زند مي حرف
 . دارند

 
 نظريه  روشنفكرانه

 نمي زند مي را حرف اين هك كسي ،نيست نبوت انكار هم اين كه دارد وجود بلي مقا نقطه تفسير اينجا
 هندي احمدخان سيد. است كرده و كند تفسير خواسته جور اين خودش پيش ولي كند انكار خواسته

  فكري چنين تقريبا نوشته تفسير خاصي سبك يك كه
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 نزول و خدا جانب از وحي ،تعبيرات اين تمام كه اند خواسته افراد از بعضي. ديگر افراد بعضي و ،دارد
 مردم با كه مجازي تعبيرات ،بدانند تعبيرات نوع يك را اينها همه و آسماني قانون و خدا سخن و فرشته
 نابغه يك ولي است اجتماعي نابغه يك پيغمبر گويند مي. كرد صحبت نميشد تعبيرات اين با جز عوام
 اوضاع ،شود مي پيدا اي جامعه در است داده او به خداوند را نبوغ اين كه اجتماعي نابغه يك. خواه خير

  كند مي درك را اينها همه ،بيند مي را فسادها ،بيند مي را مردم بدبختيهاي ،بيند مي را خودش جامعه
 صحيح راه يك دارد كه نبوغي با. بدهد تغيير را مردم اين اوضاع كه كند مي فكر بعد و شود مي متأثر و

 ؟چه يعني القدس روح و االمين وحر ؟چه يعني وحي پس ميگوييم. كند مي بيان مردم براي جديدي
  از ،كند مي الهام او به كه است خودش روح عمق ،است خودش باطن روح همان القدس روح گويد مي

 ،روحش سطح به آيد مي ها انديشه اين روحش عمق از چون. ديگري جاي از نه ميگيرد الهام خود باطن
 دست به چيز همه و خداست كارها همه لهسلس سر چون و آورده را اينها االمين روح پس گوييم مي

 از كه است اين وحي معني پس. شود نمي كه نخواهد تاخدا كاري هر چون ،فرستاده خدا پس ،خداست
 ؟چه يعني مالئكه ميگوييم. اش انديشه سطح به آيد مي و گيرد مي سرچشمه پيغمبر خود انديشه عمق
 و ،دارد وجود طبيعت در كه قوايي از است ارتعب مالئكه ،طبيعت قواي همين يعني مالئكه گويد مي

 ميگويد ؟چه يعني دين پس. هستند او اختيار در مالئكه بنابراين كند مي استخدام را قوا اين خدا چون
 مفيد اجتماع سعادت براي و است صالحي و صحيح قوانين واقعا است كرده وضع او كه قوانيني اين چون
 رابطه درباب كه آنچه تمام خالصه. نميخواهيم ديگري چيز ما و خداست جانب از ،است دين پس است

  را اينها تمام شود مي گفته چيزها جور اين و فرشته نزول ،وحي ،خدا از دستور گرفتن ،خدا با پيغمبر
 و استثنايي افراد منتها ،هست بشر افراد در كه عادياي جريانهاي همين به ميكنند تأويل و توجيه تقريبا
 كرده تلقي ماوراء آن از او و باشد حقيقتي انسان روح و مغز و فكر ماوراء اينكه واقع در. بشري هنابغ افراد
 را عادي غير جنبه هيچ اصال و كنند قبول خواهند نمي را اينها - شكل هر به و نحو هر به حاال - باشد
 . است نظريه جور يك هم اين. بپذيرند خواهند نمي
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  سوم نظريه
 

 را وحي كه (كند مي قبول عاميانه شكل آن به را وحي مسأله نه كه دارد وجود اينجا رد سومي نظريه
 او ،آيد مي انسان يك مثل هم فرشته يك و ميشنود گوشش راه از را حرفها آدم اينكه جز نداند چيزي

 ،بشري غنواب سطح در منتها كند مي تلقي عادي امر يك را آن نه و) پايين آيد مي ميزند پرپر باال از هم
 يك و ديگر شعور يك) 1 (حس و عقل از غير - تفاوت به ولي - بشر افراد همه در كه معتقدند بلكه
 دنياي با كه شود مي قوي قدر آن و است قوي افراد از بعضي در اين و دارد وجود هم ديگر باطني حس
 دنياي از دري واقعا كه ريطو به) دانيم نمي ما ،است چگونه ديگر دنياي (ميكند پيدا اتصال واقعا ديگر

 فقط ،نيست خودش نبوغ ،نيست خودش وجود فعاليت تنها يعني ،شود مي باز او روي به ديگري
 - تشبيه بال - اينكه مثل درست ،هست خودش وجود از خارج با ارتباط استعداد دارد كه استعدادي

 ارتباط ايران خارج با چون يكي ولي باشند همديگر مثل فردي نبوغ نظر از كه باشند نفر دو است ممكن
 از وسيله اين داشتند واسطه به ،دارد تلفن و تلگراف مانند ارتباطي وسيله مثال يا آيد مي و رود مي ،دارد
. است بيخبر قضايا اين از دارد فردي نبوع او اندازه به كه رفيقش اين كه كند مي تلقي را خبرهايي آنجا
 به اين و. دارد ديگر دنياي با كه است ارتباطي ،است حسي ،است اي وسيله ،دارد زيادت او بر اين آنچه
 ذكر نيز پيغمبران غير براي را اين هم قرآن خود اينكه براي ،ندارد هم پيغمبران به اختصاص قرآن نص
 . نيرومندي و قوي بسيار حد يك به است كرده

 را موسي مادر همچنانكه است نكرده ذكر پيغمبران زمره در خداوند را عيسي مادر مريم كه ميدانيم ما
 به را ديگر جهان با اتصال و ارتباط گونه اين حال عين در ولي ،است نكرده ذكر پيغمبران زمره در هم
  فرشتگان كه است كرده ذكر - مريم حضرت عيسي مادر براي مخصوصا - عالي و شديد بسيار نحو يك
  با و شدند مي ظاهر او بر
 

 : پاورقي
 همين با كه همينهايي ،تا ده يا باشد تا پنج تعدادش خواه ،ميشناسيم كه است همينهايي ام حواس 1. 

 و تجريد و تركيب و تجزيه قوه كه هم عقل. حواس گوييم مي آنها به ما ميگيرند تماس خارجي طبيعت
 . شود مي برده كار به علوم در كه استداللي قوه همين ،هست انسان در كه است تعميمي
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 اقنتي مريم يا .العالمين نساء علي اصطفيك و طهرك و اصطفيك اهللا ان مريم يا « (:ميگفتند سخن او
 يم غذا غيب از او براي - كريم قرآن نص به - حتي ،)1 ()غ الراكعين مع اركعي و اسجدي و لربك
 : گفت مي و ماند مي شگفت در بود پيغمبر كه زكريايي كه حدي آن تا ،آوردند

 
 ). 2(» حساب بغير يشاء من يرزق اهللا ان اهللا عند من هو قالت هذا لك اني مريم يا «
 

 محدث ،نيستند هم رسول ،نيستند نبي ميگويند ،ميگويند " محدث " را اينها ما حديث اصطالح در
 غير كه است اسالم مسلمات از گفت شود مي تقريبا اين و ،شود مي گفته سخن اينها با يعني ،هستند

  پيغمبر را امير حضرت از كمتر خيلي و را امير حضرت ما. باشند محدث توانند مي هم پيغمبران
 واسطه بدون كرده مي تلقي غيب از را حقايقي ] امير حضرت [ مسلم ولي نبودهاند پيغمبر و دانيم نمي

 رد اين حتي و ،كرده يم تلقي را مطالب مقدار اين ولي كرده پيدا پرورش پيغمبر دست به البته. پيغمبر
  حرا در پيغمبر با من " » بحراء اهللا رسول مع كنت لقد و « ": فرمايد مي كه هست البالغه نهج
 نور اري « ") سالگي دوازده اند نوشته بعضي و ،سالگي ده سنين حدود در ،بوده بچه وقت آن (بودم

 است معلوم (دمكريم استشمام را نبوت بوي و ديدم مي را رسالت نور " » النبوش بريح اشم و الرسالة
 ": گويد مي كه آنجا تا) كردم مي حس پيغمبر در وقت همان را چيزهايي يعني ،است خاصي تعبير يك

 كه وقتي را شيطان دردناك ناله آن من كه " » اليه الوحي نزول حين الشيطان رنة سمعت لقد و «
 تسمع انك علي يا « ": دفرمو من به ،شنيدم من كه گفتم پيغمبر به ،شنيدم شد نازل پيغمبر بر وحي

 " كه است معلوم. شنوم مي من آنچه شنوي مي تو) 3 (" » بنبي لست لكنك و اري ما تري و اسمع ما
 شكل يعني ،شنيديم مي بوديم آنجا هم ما اگر كه نبوده صدايي يك " شنوم مي من آنچه شنوي مي تو

 مي را صدا اين بود مي آنجا اگر يانسان هر و حيواني هر ،گوشي صاحب هر كه نبوده جور اين شنيدن
 مي تو شنوم مي من كه آنهايي " » اري ما تري و اسمع ما تسمع انك « ": گويد مي چون ،شنيد
 . نيستي پيغمبر تو حال عين در بيني، مي هم تو بينم مي من كه آنهايي ،شنوي
  » جالء الذكر جعل تعالي و سبحانه اهللا ان « ": فرمايند مي ،دارند هايي جمله ايشان خود

 
 : پاورقي
 1.   43. و 42 / عمران آل
 2.   37 /. عمران آل

 نهج 3.   190. خطبه ،البالغه
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 االئه عزت هللا برح ما و المعاندش بعد به تنقاد و العشوش بعد به تبصر و الوقرش بعد به تسمع للقلوب «
 خدا) 1 (" » عقولهم ذات في كلمهم و فكرهم في ناجاهم عباد الفترات ازمان في و البرهة بعد البرهة في
 است) 2 (بودن او ياد همين وسيله به ،است داده قرار دلها روشني مايه - را خودش ياد يعني - را ذكر
 آنكه از بعد بيند مي ،شنيد نمي اينكه از بعد ميشنود ،ميشود برطرف اش سنگيني انسان گوش كه

 آنكه از بعد ميشنود " اينكه يكي: كرد معني ميشود جور دو را اين ،تعبير اين و باشيم ما اگر (نميديد
 اين از بعد ولي نميگذاشت اثر او در ولي ميشنيد را حق سخنان اينكه از است كنايه مقصود " نميشنيد

 بيشتر احتمال ولي. ميدهد اثر ترتيب اين از بعد ،نميداد اثر ترتيب ميديد را عبرتها ،گذارد مي اثر او در
 چيزهايي واقعا شنيد، نمي قبال كه ميشنود چيزهايي كه است اين است مقصود من نظر به هم همان كه

 قبال كه بيند مي چيزهايي واقعا و شنيد نمي قبال كه ميشنود چيزهايي واقعا ،نميشنيد قبال كه ميشنود
  ،قرينه. حق مقابل در خاضع ،منقاد ،عبد واقعا ميشود بعد " » المعاندش بعد به تنقاد و « ") نميديد

 در ،بوده اينچنين جهان در دائما " » البرهة بعد البرهة في االئه عزت اهللا برح ما و « ": است بعد ما اين
 بندگاني خداوند هميشه) » الفترات ازمان في و « (اند نبوده پيغمبراني كه وقتي در ،متعدد فواصل
 فكر در خداوند ،)گويند مي را ريس سخن مناجات (ردهميك مناجات فكرشان در آنها با كه است داشته
 سخن آنها با آنها عقل در " » عقولهم ذات في كلمهم و « " است گفته مي سري سخن آنها با آنها

 را حق سخن كه نيستند پيامبران تنها كه بفهماند ميخواهد حضرت جمله اين صد در صد. است ميگفته
 جهان در اشخاصي چنين و بودهاند هميشه ديگري افراد ،ميشود آنها به حق ناحيه از الهامي و ميشنوند
 . نيستند هم پيغمبر حال عين در ،بود خواهند

 اش خالصه ،است شناسي انسان نوع يك ،است اساس اين بر مبتني است سوم نظريه كه نظريه اين پس
 در كه است چيزي آن حداقلش ،هست استعداد اين بيش و كم بشري هر در كه ،است انسانشناسي

  هم حديث در. اند كرده ذكر باب همين از را اين هم فالسفه حتي. كند مي ظهور خوابها از بعضي
 كوچكي خيلي برق يك و شعله يك يعني ،است نبوت جزء هفتاد از جزء يك صادق رؤياي كه هست
  خيلي آن كه است اين مقصود. شود مي آورده كثرت براي كه است عددي هميشه هفتاد. است

 
 

 : پاورقي
 نهج 1.   220. خطبه ،البالغه

 . دارد مراتب خيلي بودن خدا ياد خود البته 2. 
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 خورشيد نوع از هم اين كه بگوييد را ضعيفي خيلي نور اينكه مثل ،ضعيف خيلي اين و است شديد
 اين است آن قواي آن ولي است نور نور باالخره ،ضعيف اين و است قوي آن كه است اين مقصود. است

 در كه است چيزي آن قويترش و دارد وجود بيش و كم افراد همه در حس اين يندگو مي. ضعيفش
 . دارد وجود پيغمبران

 را استعداد اين ند ميكرد صحبت " نفس " درباب كه قديم فالسفه يعني است بوده قديم در نظريه اين
 را اين امروز اسهايروانشن اكابر از اي عده كه بكنم عرض ميتوانم من قدر اين هم امروز ،اند هپذيرفت

 اين) جلدسوم (دراروپا حكمت سير كتاب در فروغي مرحوم كه است جيمز ويليام جمله از ،اند پذيرفته
 روانشناسي اش روانشناسي ،گذاشته آزمايش پايه بر را روانشناسي او. است كرده نقل او از را مطلب

 بشر افراد از بعضي كه ام رسيده لبمط اين به خودم آزمايشهاي در من كه است معتقد و است آزمايشي
 او خود قول به و كنند مي پيدا ديگر جاي به راهي يك ،باطن از گاهي كه دارد وجود آنها در حس اين
 زير از كه آبهايي ،باشند كنده زمين از كه است چاههايي مثل) ايشان من و شما من و من من (منها اين

 جدا همديگر از اينها ،چشمه يك آن و چشمه يك آن تاس چشمه يك اين ،زمين روي به آيد مي زمين
 جدا هم از رو از اينكه با بشوند متصل همديگر به توانند مي اعماق آن در ،زمين زير آن در ولي هستند
 ميشوند متصل همديگر به كه باشند داشته ارتباطي و پيوستگي يك زير آن از است ممكن منها. هستند

 به آگاهي يا و شويد آگاه من ضمير از شما ،شوم آگاه شما ضمير از من تاس ممكن كه است راه آن از و
 . بشود آگاه همه ضمير از نفر يك كه باشد كامل قدري

 مخصوص استعداد يك و مخصوص شعور يك و مخصوص حس يك را وحي كه نظريه اين ،حال هر به
 باز شخص روي به - است معتقد هم ديگر جهان به كه - ديگر جهان از دري گويد مي ميدهد تشخيص

 هماني فرشته ميگويند ؟چه يعني شود مي نازل فرشته ؟شود مي چه فرشته مسأله بگوييم اگر. شود مي
 روح ولي يابد مي باطن در را او اين كه است حقيقتي همان اين ،كند مي پيدا اتصال او به اين كه است
 هر در را چيزي هر ،است درجه به درجه و طبقه به طبقه اصطالح به كه دارد را خاصيت اين انسان
 وجود يك اين دارد وجود طبيعت در كه عادي امر گويند مي مثال. ميكند ادراك خاصي نوع به اي درجه
 يم بعد است، وجود از يگريد خاص مرتبه كي كند يم ادراك را آن ديآ يم كه انسان حس به ،است
  بعد ،كند مي پيدا يگريد شكل آنجا ال،يخ عالم در رود
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 داشته ديگري شكل عقل ماوراء در است ممكن بعد و ،كند مي پيدا ديگري شكل عقل عالم در رود مي
 خيال از ،خيال به رود مي حس از ،حس به آيد مي طبيعت از ،كند مي ادراك انسان كه را اشيائي. باشد
  همان. پايين آيد مي طرف آن از كه هست وقت يك. عقل ماوراء به رود مي عقل از ،عقل به رود مي

 به بيايد كند تنزل كه وقتي ،كرده درك آنجا در انسان باطن حس كه اي ماده و طبيعت ماوراء موجود
 ميكند فرشته كه نزولي پس. بيند مي را او و شود مي مجسم فرشته يك صورت به او براي ،حس مرتبه
  ،هست هم حركت ، ]طبيعت [ لمعا در بيايد باال مثال كره از كه طبيعت در نزول نه اما است نزول
 تا آمده او خود باطن از ،است آمده او خود باطن مراتب از كه است سيري اما ،هست هم سير واقعا

 نزول نه ولي هست نزول پس. است آمده در بيرون در محسوس امر يك صورت به و شده متمثل
 و اند گفته الهي حكماي يمقد از كه است حرفي همين اين. باطني و معنوي نزول ،مادي و جسماني

 را نظري فعال هم من .است چنان ،است چنين ،است وحي انكار ،است نبوت انكار اين اند گفته اي عده
 انسان در كه اين يكي: است نكته دو اين - كردم عرض كه طور همين - نظر اين اساس. كنم مي ذكر
 به راجع است روانشناسي فلسفي فكر طرز اين آن سوم پايه و ،است قائل طبيعتي ماوراء شعوري يك
 و هستند پيغمبران آنها كه است قوي خيلي افراد از بعضي در كه دهند مي تشخيص حس و عقل روح

 سوم پايه و ،است قائل طبيعتي ماوراء جهان ] به [ كه است اين نظريه اين ديگر پايه. پيغمبران مادون
. ميكنند ترقي طبيعت مرتبه از اشياء كه انسان نفس و روح به راجع روانشناسي فلسفي فكر طرز اين آن
 طرف به بيايد كه وقتي باال از. باال به ميرسد تا دارد شكلي يك اي مرتبه هر يعني " ميكنند ترقي "

 قرار كه ظرفي هر در يعني ،كند مي پيدا را رنگها ] همين[  ،ميكند طي را شكلها طور همين باز حس
 آن در ،است االمين روح ،است القدس روح ،است جبرئيل كه هماني ،دارد خاصي شكل يك گيرد مي

 يك صورت به بيايد جهان اين به وقتي همو ،دارد خاصي وضع ،دارد خاصي شكل يك هست كه جهان
 جا هر ديدم يم اش واقعي صورت به را جبرئيل وقتي من كه فرمود پيغمبر لهذا و ،شود مي متمثل بشر
 در فقط كه مجسمي موجود يك صورت به من براي ديگر وقت آن يعني دمدي مي را او كردم مي نگاه

 و هست من مقابل در فقط كه مجسمي موجود يك صورت به من براي ديگر جاي در و هست من مقابل
 را او كردم مي نگاه كه را هرجا ديدم مي اش واقعي صورت به را او وقتي ،نبود نيست ديگر جاي در

 نظريه سه اين. دارد اينچنيني شده متمثل صورت و واقعي صورت هم او شود مي معلوم پس. ميديدم
 . كرديم ذكر وحي باب در اجمال طور به باز كه
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 سه از هيچيك با منطبق شايد كه ندا كرده ذكر وحي مسأله در بازرگان مهندس آقاي اي نظريه يك
 صد در صد كه هم دوم نظريه با. ندميكن ورد انكار صد در صد كه را عاميانه اول نظريه آن. نباشد نظريه
 منطبق هم حرف اين با. نيست منطبق ميداند بشري نبوغ همان و مادي و طبيعي امر يك را وحي
 بيشتري بحث به احتياج اينها همه و ميكنيم بحثي يك هم آن روي بدانند مصلحت آقايان اگر. نيست
 كه نم ميدا الزم بيشتر را آن خودم نظر از ييعن است الزم ما براي بيشتر من نظر به كه چيزي آن. دارد
 كه است همين ،كنند مطالعه رويش است ممكن دارند اطالعاتي و مدارك اگر هم آقايان و بكنيم بحث
 گريد امروز رد؟يپذ ينم اي رديپذ يم گفتند مي علما قدماي كه را حسي چنين امروز روانشناسي آيا

 .ندارم يعرض
 چرا و شده فرستاده رسول اي و غمبريپ ينامشخص اي و مشخص تعداد چرا نبوت مساله به راجع: پرسش

 امبرانيپ چرا شدند؟ يم انتخاب تا داشتند يم ديبا ياتيخصوص چه اند، شده انتخاب خاص افراد نيا
 داشته يوضع چه اقوام ريسا نكهيا گريد و اند؟ كرده ظهور يخاص نيسرزم از ميشناس يم ما كه يبزرگ
 از يبعض كه بوده صورت چه به اند داشته اگر و اند داشته غمبريپ شده گفته كه آنطور گريد اقوام ايآ اند،
 يغمبريپ نكهيا از يآثار ظاهرا دهد يم نشان حاضر حال در مشاهده يحت و خيتار گه يآنطور اقوام
 يشكل به قيحقا ديبا حال هر به و دارند كه يتيمسوول لحاظ از نهايا و ستين باشد كرده ظهور آنها يبرا
 چه به وضعشان اند نداشته گريد جهان با يارتباط ياديز مدت تا آنها و باشد شده ارسال آنها يبرا

 غمبريپ نيآخر توانست يم و كرد ظهور اسالم امبريپ يطيشرا چه تحت نكهيا آخر نكته و بوده؟ صورت
 يبرا ايشود ينم تكرار گريد ازهاين و ها خواسته آن يعني شود ينم تكرار گريد طيشرا آن و باشد
 است؟ شده گفته جواب شهيهم

 
 :جواب

 جزء نيا نشود؟ يكي شود غمبريپ يكي كه بوده كار در يازيامت چه كه بود نيا دكتر يآقا سوال كي
 يبرا كه يافراد ايآ كه است نيا سوال واقع در. ام كرده ادداشتي من كه است يفرع مسائل همان

 مثل است، گتره و گزاف طور نيهم اي دارند گرانيد به نسبت يازيتام كي شوند يم انتخاب يغمبريپ
يكس كي بكشند قرعه نكهيا
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 مسأله يكي ،]بود مطلب يك [تقريبا ايندو كه كرديد تكرار هم آخر در و كرديد سؤال كه دومي مسأله
 در ،نيامده چيزي قرآن در ،هبود چقدر كه انبياء عدد مسأله. نبوت ختم مسأله ديگر و بود انبياء عدد

 چهار و بيست و صد پيغمبران مثال كه باشيم معتقد بايد حتما ما كه نيست مسائلي جزو و آمده حديث
 و بيست و صد كه فرمود ابوذر به كه پيغمبر از هست هم حديثي يك. كمتر يا و بيشتر يا بودند هزار
 . نيست مهم مسأله اينها. بودند پيغمبر هزار چهار
 بعد و بيايد پيغمبري كه ميكرده پيدا ضرورت شرايطي چه در كه بود اين كرديد ذكر كه ديگري ألهمس
 نبوت ختم مسأله بيشتر اين ؟شده ختم نبوت هم بعد و آمد الزمان آخر پيغمبر كه بود شرايطي چه

 در ،يما كرده بحث آن روي " نبوت ختم " مقاله همان در ما كه ،نبوت ختم بحث مقدمه هم آن ،است
 . كنيم مي بحث هم اين روي باشد الزم اگر حال عين
 اهللا « " همان به ميكند پيدا بستگي اين ،بوده زياد پيغمبر خاصي سرزمين در چرا كه اين مسأله اما

 در كه مخصوصي استعدادهاي به باشد داشته بستگي اين كه وقتي يعني "» رسالته يجعل حيث اعلم
 سرزمين ،شرق كه ميگويند هم امروز. دارد تأثير استعدادها پرورش در هم سرزمينها مسلما ،هست افراد

 و ميپردازند محسوسات به بيشتر غربيها مثال كه نيست گتره و گزاف امر يك اين. است اشراق و عرفان
  محيط. سو آن به آنها شوند مي كشانده سو اين به بيشتر اينها يعني ،نامحسوسات به بيشتر شرقيها

 
 

 : پاورقي
  247 /. بقره 1. 
  124 /. انعام 2. 
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 هم جسم وضع و است ديمف انسان جسم پرورش در نهايا و آفتاب يگرم و احوال و اوضاع و ييايجغراف
 داشته يشتريب يآمادگ نهايسرزم از يبعض كه ندارد يمانع نيا. دارد ريتاث روح مخصوص يپرورشها در

 يكل به نهايسرزم يبعض ايآ نكهيا اما. دارند الهام و اشراق عداداست اجماال كه يافراد پروراندن يبرا باشد
 نهايا و حجاز و نيفلسط نيسرزم همان كه بوده] امبرانيپ ظهور محل [ايدن نقطه كي فقط و بوده يعار

 كه ميكن اثبات ميتوان ينم خيتار با ما را نيا نداده؟ پرورش چيه غمبريپ ايدن گريد يها نيسرزمباشد،
 هايف خال اال امه من ان و«: دييگو يم قرآن. نبوده قطعا جاها كه ميكن اثبات ميتوان ينم و هبود جا همه
 قرآن يول. نبوده حتما كه كند ثابت تواند ينم هم خيتار. داشته وجود يرينذ ملتها تمام در) 1 (»رينذ
 ظهور يغمبريپ ايآ نيمسرز فالن در كه ميكن اثبات ميتوان ينم خيتار با ما منتها. بوده جا همه ديگو يم

 امه من ان و«: دييگو يم يكل طور به هم قرآن نبوده كه ميبكن هم ينف ميتوان ينم اما نكرده، اي كرده
  »رينذ هايف خال اال
 
 و ميكن نگاه انسان سرنوشت به يديد چه با و انسان به يديد چه با ما اصوال كه نبوت مساله به راجع -

 هم انسان ميكن فكر ما كه است نيا ديد كي نبوده؟ اي بوده يضرور ايآ شده؟ يضرور و الزم چرا نبوت
 كه آنطور ايدن نيا در يزندگ نيا از هدف و هست يتر يعال مرحله در حال هر در دگر، موجودات مثل
 مرحله يك از گذشتن با هم انسان كه است نيا اند معتقد هم ها يبعض و دهد يم نشان شواهد يبعض
 و برسد عاليتري مرحله يك به - تاريخ عمر هم و فرد يك عمر هم - دو هر ،تاريخ از يا و عمر از اي

  نوع شايد كه آنهايي ،بشوند برگزيده ميناميم " معاد " ما كه بعدي زندگي براي اينها از عدهاي
 از كه بوده الزم كار اين براي. ميشناسيم االن ما كه فعلي انسان از برتري نوع حتي ،باشند جديدي
 و است مجهز كه هم قدرتهايي و ضعف به ،نيروها به انسان و بيايند بيرون زيادي آزمايشات و تجربيات

  چنين يك خواسته خداوند يعني ،خدا نفي با نه منتها ،ميدهيم طبيعي صد در صد جنبه آن به ما
 غريزه انسان نوع از اگر منتها ،باشند هم بعدي جهان در كه برگزيده را اي عده و بشود طي تكاملي سير
 كار به بهتر را عقل بتوانند كه آنهايي پس. بدهد تشخيص كه داده عقلي بجايش گرفته قدرتش آن به را

 جزو ناخواه خواه ،ميكنند انتخاب عاليتري زندگي يك و ميدهند تكامل را خود زندگي مسلم بيندازند
  جزو ،شد خواهند برگزيدهها

 
 

 : پاورقي
  .24 / فاطر 1. 
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 برگزيده جزو نيندازند كار به را عقل كه آنهايي و ،باشند داشته ميتوانند هم را بعدي زندگي كه يكسان
 قبول را تكامل مسأله. ميمانند بود خواهد تر پست بعدي نوع نسبت به كه فعلي نوع در يا و نميشوند ها

 نوع به اند توانسته كه اند بوده خاصي عده يك ،اند مانده معموليشان زندگي در پستتر انواع آن. كنيم
 بجاي [ هم انسان ،كنيم نگاه ديد اين با اگر. اند داشته كه خاصي استعدادهاي علت به برسند عاليتري

 ديگر اينجا. باشد رها خود حال به بايد و شده داده او به عقل ] است حيوانات در كه شكلي به غريزه
 بايد هستند عقل داراي همه چون ،)است فرض رب همه(باشد اضافي رويني يك به احتياج نبايد قاعدتا

 حقايق درك ميتواند ،داده رشد را استعدادش ،است انداخته كار به را عقل اين واقعا كه آن ،بشوند رها
 نوع بهترين غريزه كمك به فقط پستتر موجودات آن كه همانطور. بدهد تشخيص را راهش و بكند

 را خود زندگي نوع بهترين بتواند عقل كمك به هم انسان ،خودشان شرايط لحاظ از ميكنند را زندگي
 و ميرسند عالي مرحله به دارند بيشتري استعداد كه آنهايي منتها ،برسد عالي مرحله به ،باشد داشته
 كار به يا ندارند كه آنهايي ،بشوند تبديل عاليتري نوع يك به بعدا توانند مي كه ميشوند كساني جزو

 اين انسان اينكه ضمن بيايد پيغمبري داشته لزومي چه اينجا حاال. بايدبمانند واهناخ خواه ازند نمياند
 بيايد پيغمبري بايد چرا ،شده اش غريزه كمبود جبران يعني بدهد تشخيص را راهش كه دارد را عقل
 كه كساني و اندازند مي كار به را عقلشان كه كساني بين بايد يا بالنتيجه اينجا ؟بدهد نشان راه كه

 عامل يك چرا. نشود طي اش طبيعي شكل به تكاملي سير اين يا نشود حاصل اختالفي نمياندازند
 چقدر عقل مسأله بيايد اضافي عامل اين باشد قرار اگر ولي ؟بدهد هشدار بخواهد يايدب مرتب اضافي
 عامل اين است ممكن اي عده كه ،هست انسان در كه نيروهايي تضادهاي به توجه با باشد مؤثر ميتواند
  ...نكنند يا بكنند استفاده پيغمبران راهنماييهاي از ،نكنند اي عده ،كنند درك را اضافي
 به و مختصر خيلي من منتها ،كرديم طي ما كه بود راه همان فرموديد آخر قسمت در كه آنچه: جواب
 جانشين يعني بشود راكد مردم عقل نيروي كه است اين براي نه پيغمبران آمدن. كردم عرض اجمال
  جزء واين است عقول ساختن آزاد براي و عقل انداختن كار به براي ،است برعكس بلكه ،بشوند عقل

 ،" يعقلون لعلهم « " مسأله كه بينيد مي قرآن خود در شما اوال. آمده اسالم خود در كه است نصوصي
 پاره بر و عقل كردن بيدار و كردن زنده بر قرآن بناي اصال كه هست چيزها اين و "» تتفكرون لعلكم"

  اناو امة علي ابائنا وجدنا انا « (تقليد قبيل از كشد مي بند در را عقل كه است زنجيرهايي كردن
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 غمبرانيپ همه مشتركات جزء دميد كردم مطالعه قرآن در وقت كي من كه) 1) (مقتدون هم آثار يعل
 امدهين غمبرانيپ اگر كه است نيا ما حرف. ندا كرده مبارزه مردم ديتقل حس نيا با كه است نيهم يكي

. بود دهينرس حد نيا به بشر و بود مانده يكودك حد همان در عقل نيا اصال بودند، نكرده يرهبر و بودند
 هم غمبرانيپ اگر ميكن يم اليخ ماه، كره به روديم مييگو يم مينيب يم ميدار را شده آزاد بشر االن ما
 بودند نارغمبيپ نيا كه يصورت در ماه، كره به رفت يم امروز بشر بودند دهامين شيپ سال هزار چند در
 آخر. دادند تيشخص او به و كردند پاره و كردند پاره بشر عقل از را رهايزنج و آمدند و آمدند كه

 يم پرستش را خاك كرده، يم پرستش را آتش كرده، يم ميتعظ خودش ساخته مقابل در كه يموجود
) كرده ييخدا يمدت نكهيا اال ستين ايدن در يموجود چيه نديگو يم(كرده يم رستشپ را سنگ كرده،

 گاه هيتك كي و كنند يم آزاد گانهي يجزءخدا يزيچ هر عبادت از را او نديآ يم يغمبرانيپ يوقت
 مخلوقات اشرف تو نديگو يم او به و رنديگ يم او از را ها گاه هينك نكهيا تا دهند يم او به يگريد

 يم يحت است، شده دهيآفر تو يبرا نهايا ،)2)(البحر و البر يف هم حملنا و آدم يبن كرمنا لقد و(يهست
 كه است وقت آن ،يهست مخلوقات اشرف تو و توست يبرا و توست مسخر ستاره و ماه و ديخورش ديگو
 .شود يم آزاد شيپا و دست بشر نيا

 اءهيانب هميال واتر و رسله هميف فبعث«: ديفرما يم غمبرانيپ آمدن فلسفه باب در ريام حضرت
 آنها از مردم فطرت در كه را يمانيپ آن تا فرستاد هم سر پشت را امبرانيپ »فطرته ثاقيم ستادوهميل

 ندازند،يب عتشانيطب و فطرت جاده بر را آنها يعني!) است يبيعج ريتعب يليخ(بخواهند شانيا از گرفته
 كرده فراموش و داده آنها به كه نعمتهايي » نعمته يمنس روهمذكي و«كنند طرف بر را فطرتشان موانع
 نعمتهايي اين ،ام داده تو به نعمتهايي چه و هستي چه تو كه آنها به بشناسانند ،بياورند يادشان به اند
 )3( » العقول دفائن لهم يثيروا و «. باشد تو خدمت در او ،ميدهي قرار او خدمت در را خودت تو كه

 از آدم گرفته را رويش خاك و است خاك زير در چون ،است خاك زير در كه ميگويند را گنج ،دفائن(
  " هاثار ". است گنج پايش زير كه نميفهمد ولي ميرود راه رويش
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 . بردارند عقلها هاي گنجينه روي از را خاكها تا) خاكهاست كردن برطرف
 براي است كمك فوق ما ،عقل براي باشد كمك حتي كه نيامده ،ميگوييد شما كه اي اضافي نيروي اين
 . كنيم مي كار ما باش نداشته كار برو تو بگويند را عقل كه اند آمده بگوييم كه رسد چه تا ،عقل
 به دارد نياز هم بشر ختمانسا اين بينيم مي ،بشر ساختمان اين و باشيم ما اگر كنيم عرض خواستيم ما

 اينكه به دارد نياز هم و ،)كند كمك را عقلش كه ميكنيد تعبير آن از شما كه همان (هدايت و رهبري
 مسائل متوجه يعني بدهد تعالي را آن فرويد قول به يا كند رام را او فردي جويي منفعت غريزه آن

 چرا بگويد بيايد كسي اينكه اما. بشود ظيمتن اساس همين بر هم اجتماعياش مصالح تا بكند باالتري
 در چراها اين ،نشد داده نبوت افراد همه به چرا ،نشد آفريده آنطور چرا ،شد آفريده اينطور بشر اصال
 را نظام اين كه ميكند حركت يتخلفي ال نظام يك روي خلقت يعني ،نيست صحيح اصال خلقت متن

 اين معنايش - ميگويد كه كسي هر و - " نبوت به نياز " كردم عرض من كه هم اين. داد تغيير نميشود
 را پيغمبران شد واجب خداوند بر و دانست مكلف را خودش خداوند ،است نيازمند بشر چون كه نيست
 آقاي از كند مي نقل هميشه بازرگان مهندس آقاي. بشود طرف بر خلقت نقص اين تا كند خلق

 ،بله " كه) نميفهميده را چيزها اين هيچ فروغي خان والحسناب ميشود معلوم كه (فروغي ابوالحسنخان
  مسأله ما اگر كه است اين صحبت ،نيست آييننامه صحبت. " اند كرده معين نامه آيين خدا براي اينها
 بيايد وجود به هم اگر نباشد نياز مورد چيزي چنانچه خلقت در كه است اين براي ميكنيم مطرح را نياز

 و باشد داشته هماهنگي نيازها ساير با اينكه اال بماند باقي خلقت در نميتواند چيزي يعني ،ميشود حذف
 در را چيزي هر و) نيست حرفها اين و تكليف و نامه آيين صحبت (است كاملي طرح خلقت طرح البته
 باشد پذيرشي امكان و استعداد و باشد نيازي خلقت در اگر يعني ] است آورده وجود به [ خودش جاي

 . كند مي افاضه ،است مطلق خداوند فيض) نباشد پذيرش امكان و باشد نياز است ممكن(
 بگوييم نميتوانيم ما. است ] نبوت [پيدايش از ركن يك ] اينكه [ واسطه به ،ميگوييم را نياز مسأله پس
 دهش موجود كه خودش مرتبه در موجودي هر ،دارد منظمي نظام خلقت ؟نيستند اينجور بشر افراد چرا

 نقصها همين با ،نيازهايش اين با ،هست كه اي مرحله اين در بشر. هست كه باشد اين از غير نميتوانسته
  ،كمالهايش و
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 ديگر وقت يك من. باشد كاملتر نميتوانسته و باشد ناقصتر اين از نميتوانسته ،باشد اين از غير نميتواند
 يك كه كند مي فرض انسان كه اين. است اعداد مثال خلقت نظام درباب مثال بهترين ،كردم عرض

  االغ انسان چرا نشد انسان االغ چرا ،نشد آن اين چرا ،باشد ديگري موجود مرتبه در موجودي
 ،نشد ابوجهل پيغمبر چرا نشد پيغمبر ابوجهل چرا ،نشد زيد و عمر چرا نشد و عمر زيد چرا حتي ،نشد

 اين در كه است همين به 4 بودن 4 اصال. نشد 4 ،5 چرا نشد 5 ،4 چرا بگوييم كه است اين مثل درست
  4 آن اصال ،ايم كرده 7 ما را 4 كه است اين نه برداريم اينجا از را 4 اگر ،باشد هست كه جايي
 عوض را 7 جاي كه است اين نه ،4 جاي بياوريم برداريم خودش جاي از هم را 7. است 7 آن ،نيست
 به عالم اين در موجودات. نيست خودش خودش بشود عوض جايش 7 اصال ،است 7 ،7 ولي ايم كرده

 آن [ دارد وجود كه اي مرتبه هر در موجودي هر يعني ،است مقومشان شان مرتبه فالسفه اصطالح
 موجود آن و شود عوض آن مرتبه كه است محال امر فرض ،است محال اصال ،است ذاتش جزء] مرتبه
 ،8 چرا نشد 8 ،7 چرا بگوييد كه نميكنيد فكر اصال ندسهه و حساب در شما كه همينطور ]. باشد همان

  را نياز مسئله اين ] كه [ هم من. آيد نمي چراها اين اساسا ،است اينطور هم خلقت نظام در ،نشد 7
 خداوند بر پيامبران ارسال عدم پس [ است اينچنين نياز چون كه نياوردم دنبالش ديديد ،كردم عرض
 بود قبيح خداوند بر بود نياز چنين چون: ميگفتند اينطور كه بودند متكلمين بعضي البته ]. است قبيح
 اگر ،نه. بود شده مرتكب را زشتي كار فقط فرستاد نمي را پيغمبران خداوند اگر ،نياورد را پيغمبران كه
 كي نباشد نياز اگر. شود مي قطعا ،فيض افاضه امكان هم و بود نياز هم ،بود هم استعداد و بود نياز

. كند مي حذفش طبيعت خود كه است اضافي انگشت مثل ،ماند نمي باقي خلقت در كه است موجودي
 حذف كند پيدا وجود هم ] فرضا [ باشد نداشته تالزم امور ساير با و نباشد نياز مورد كه را امري خلقت،

 . كند مي طرد و
 
 پنج گويند مي شيعه مذهب در و تاست سه دين اصول فرموديد كه بود دين اصول مسأله اول مسأله -

 همديگر از منشعب كه ميگوييم را آن ،اصول چون دوتاست دين اصول بنده نظر به كه حالي در تاست
  و بپذيرد را توحيد كسي اگر يعني ايندوست زاييده معاد و است نبوت يك و است توحيد يكي ،نباشد
 توحيد البته. باشد نپذيرفته را دومي مگر ميپذيرد را معاد ناخواه خواه و اتوماتيكمان بپذيرد هم را نبوت
  اينها به هيچ
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 از بسياري اينكه كما نكند قبول را انبياء و باشد خداپرست ميتواند كسي يك يعني ندارد ارتباط
 را خدا كه كسي ولي داشتند قبول را خدا و نداشتند قبول را انبياء كه بودند و هستند دنيا دانشمندان

  يعني نيست طبيعي سومي كه بخصوص نكند قبول نميتواند را سومي كند قبول را نبياءا و كند قبول
 به نياز احساس شايد ،ميكند حس آدم خود را خداپرستي. كند حس را آن آدم خود كه نيست چيزي

 و سرپرستي به نياز احساس شايد ،ميكند حس آدم خود را پرستي خدا. ميكند هم هدايت و سرپرستي
  كه نكنند تكليف و نكنند تلقين و نگويند اگر خودش انسان كه نيست چيزي معاد اما ،يكندم هم هدايت
 . شوم مي زنده دوباره مردم من اينكه از بعد كند فكر خودش پيش ،كن فكر و كن مطالعه اين به راجع

 
 در يا قرآن در كه نيست چيزي يك ،تا پنج يا تاست سه دين اصول گفتيد كه مسأله اين اوال: استاد
 .اند كرده اسالم علماي كه است استنباطي ،اين. بپذيريم را اين بايد ما كه ،باشد آمده معتبري حديث

 اگر كه كنيد مي قبول را مطلب اين شما. كند نمي فرق نتيجه در ،دوتاست دين اصول] ييمبگو گرا[
 اصل آن در پس. است نبوت انكار معاد انكار اينكه اعتبار به ولي نيست مسلمان باشد معاد منكر كسي
 من اما. نيست ها پايه جزء يا و هاست پايه جزء اين بگوييد ميخواهيد شما حاال ،هستيد شريك مطلب

 آن و نگفتند هم بيحساب ،گفتند حسابي يك روي گفتند را حرف اين كه هم آنها كه بگويم ميخواهم
 هم نماز پس بگوييد شما است ممكن ):ميدهم جواب بعد ميكنم تكميل اول را شما حرف من (است اين
 ،است نماز يكي هم نبوت ضروريات از يعني ،است نماز دين ضروريات از اينكه براي است دين اصول از

 در هم معاد. داريم ما ديگر ضروريات خيلي و ،نيست مسلمان مسلم كند انكار كسي اگر هم را نماز چون
 با كند انكار را آن كسي اگر و است گفته يغمبرپ كه است قطعي و گفته پيغمبر چون آنهاست رديف
  است اين علتش ،نه ولي. " ضروري " ميگوييم را اينها جهت اين از .نيست سازگار نبوت قبول
 و خدا به بياوريد ايمان گفتهاند ما به ،اند خواسته ايمان ،توحيد و نبوت نظير معاد به راجع قرآن در كه

 هم رسل و كتب. شده شناخته ايماني موضوعات از ،قيامت به بياوريد نايما و پيغمبر به بياوريد ايمان
 نزل الذي الكتاب و رسوله و باهللا امنوا « ": ميگويد قرآن. است پيغمبر توابع از رسل و كتب ولي هست
  من" و) 1 ("» رسوله علي
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 مسأله و ،هستند وحي واسطه اينكه عنوان به هست هم همالئك گاهي). 1 ("... » االخر اليوم و باهللا منا
 مطرح[چيزي يك عنوان به شده مطرح كه جا هر قرآن در قيامت حال هر به. است مطرح هم مالئكه
 ايمان آنها به بايد ما كه چيزهايي يعني " دين اصول " گفتند كه آنها. بياوريم ايمان آن به كه] شده

 اتفاقا و ،قيامت به و پيغمبر به و بياوريد ايمان خدا به گفتند ولي بياوريد ايمان نماز به نگفتند ،بياوريم
 ايماني موضوع يك] معاد[ ،نيست درست بكنيد رد خواستيد و كرديد اشاره آخر در خودتان كه مطلبي

 همين هم نبوت و انبياء و دارد اي پايه يك انسان روح و فطرت در خدا كه همينطور يعني ،هست هم
. انسان در است چيزي يك بقا به تمايل همين يعني ،دارد اي پايه يك انسان روح در هم ادمع ،جور

 الاقل: بپذيرد، را خودش نيستي و فنا تواند نمي كه است اي گونه به ادراكش و شعورش و فكرش انسان
 در يمبگو ميخواهم ،پذيرد مي " بقايي " صورت يك به ،يادگارش بقاي ،نامش بقاي صورت به را معادش

 بخواهيد شما: است اين اساسي حرف حال هر به. هست معاد به نسبت ايمان از اي مايه انسان روح
 اساس گفتند را حرف اين كه متكلمين. زند نمي ضرر جايي به ،تا سه يا بدانيد تا دو را دين اصول

 حال عين در شما حاال. شده شناخته ايماني موضوعات جزء معاد قرآن در كه بوده اين حرفشان
 . نميزند ضرر جايي به نكنيد هم قبول ،نكنيد قبول ميخواهيد بكنيد قبول يخواهيدم
 
 در ،علمي مطالعات ،دليل ،استدالل ،عالئم يعني ميپذيريم استدالل و عقل طريق از را اصل دو آن ما -

 . است اين ايندو فرق. بپذيريم نميتوانيم طريق اين از را معاد كه حالي
 
 بحث ميشود هم معاد در ،]آورد [عقلي دليل ] و [ كرد بحث ميشود نبوت در كه اندازهاي به: ستادا
 . ردك
 
 بشر آيا كه است اين مسائل از يكي كه فرموديد جنابعالي كه بود نبوت مسأله طرح درباره مطلب اما -

. كردند ...دكتر آقاي را شبيهش سؤال كه ،نه يا بيايد برايش انبيائي اينكه به داشت ضرورتي و احتياج
 به سؤال طرح اصوال اينكه آن و داشتم شما خود صحبت به بنده كه بود اعتراضي ،داديد كه جوابي اتفاقا
 . نيست درست شكل اين

 
 

 : پاورقي
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 اينكه ضمن بكنيم درست فرض بخواهيم خلقت به راجع اينجور اگر. بكنيم درست ،فرض بياييم نبايد ما
 زمين اگر ،بود اينطور آسمان اگر كه ميĤيد پيش فرض هزار است غلط علمي نظر از كردن بحث طرز اين
 طرح نبايد وقت هيچ را اينها كه حالي در ،نبود ناقص اگر ،بود شده خلق اينجور بشر اگر ،بود گونه اين
 به اين قطف هست هم ما اختيار از خارج و شده خلق و دارد وجود كه را موجود وضع بايد بلكه ،كرد

 كه دالئلي چه با ،آمدند چگونه انبياء ،موجود وضع اين در ببينيم بعد بشود پذيرفته ما فرض عنوان
 مطرح ايشان سؤال همان اال و ،اجتماع در داشته اثري چه وجودشان ،كردند بازي را نقشي چه ،مدندآ

  ...كه شود مي
 

 ...دكتر آقاي جواب در يا داديد را خودتان جواب خودتان خودم نظر به ،كرديد كه اولي سؤال: استاد
 ). 1... (است توأم هم با ايندو اصال ،فايده و نياز مسأله. كردم رضع
 

 : پاورقي
  ]. است نشده ضبط مطلب ادامه [ 1. 
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                      نبوت اثبات راههاي
                         )2 ( 

 اساسي مسائل كه كرديم فكر و كرديم گذاري پايه و شروع جور اين گذشته جلسه در را خودمان بحث
 درباره دوم مسأله ،نبوت به بشريت نياز مسأله يكي: است مسأله سه بشود بحث بايد كه نبوت درباب
 كه مرموز ارتباط اين. اند داشته تعالي و تبارك خداوند با كه كردهاند ادعا پيغمبران كه ارتباطي و وحي

 به ؟كرد توجيه را آن توان مي چگونه يعني چيست اند داشته كه هستند مدعي اآنه و ندارند ديگران
 چنين يك از بشويم بحثش وارد ميخواهيم كه ما و بوده خاص عده مخصوص كنيم قبول اينكه فرض

 ناممكن نگوييم اگر بود خواهد مشكل العاده فوق ما براي هم تفسيرش قهرا ،هستيم بهره بي ارتباطي
 و اي نمونه يك آيا ؟است ممكن بگوييم ميتوانيم چطور بگوييم بايد ،است ممكن گفتيم اگر حاال. است
 آن قوي درجه بگوييم بعد كه ،را آن از ضعيفي درجه يك ،كنيم پيدا ميتوانيم ما را آن از شباهتي يك
 ،اند گفته اي عده كه طوري همين باشيم تسليم بايد فقط جهت اين مقابل در ،نه يا ؟است پيغمبران در

 از هم آنها و است بوده خدا و پيغمبران ميان مرموزي رابطه يك كه كنيم اعتراف و اقرار بايد قدر همين
 هم امكان و نميدانيم ما است نحو چه و چگونه ارتباط اين اينكه اما و ،اند كرده " وحي " به تعبير او

 . بدانيم و بفهميم بتوانيم كه ندارد
 مسأله  بر انبياء دالئل ديگر عبارت به ،است انبياء جزاتمع و آيات مسأله سوم
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 و قرينه چه روي ،هستند اهللا جانب من اينها كه بكند تصديق بخواهد اگر بشر كه ،خودشان گفتار صدق
 اصطالح در بعدها و است كرده " آيات " به تعبير آنها از كريم قرآن كه ،بكند تصديق بايد دليلي

 را علتش ،است كالمي اصطالح يك " معجزه " كلمه كه است شده الحاصط " معجزه " كلمه متكلمين
 علماء بعد كه است اصطالحي يك حال هر به ولي ،شده پيدا اصطالح اين چرا كه ميكنيم عرض بعد هم
 ملزوم هم را خودمان و نيستيم قائل معجزه كلمه براي خاصي احترام يك ما. آوردند وجود به را اين

 . بدانيم صادق را كلمه ناي حتما كه نميدانيم
 ،نبوت به نياز مسأله در بود رفقا از بعضي ايراد مورد كه كردم بحثي اول قسمت در من گذشته هفته در
 كه اي مسأله اين كه بود نحو اين به ايرادشان رفقا از بعضي ؟ندارد يا دارد نبوت به نياز بشريت آيا كه
 به نيازي بشر واقعا كه كرد ثابت شود نمي ،ندارد بشر اصال نيازي چنين ،كرديم ذكر نياز عنوان به من

 ديگر بعضي و. دارد بياورند خدا ناحيه از آنها كه ديني قهرا و پيغمبران وجود به و انبياء دستگاه و نبوت
 نياز راه از يعني استدالل سبك اين اصال كلي طور به كه داشتند اعتراض استدالل سبك اين اصل در

 جهان در بايد انبيائي بنابراين است نبوت به نيازمند بشر چون كه نيست يحيصح سبك ،شدن وارد
 اثبات ما كه هم اين فرض به يعني ،باشد بشر ميان در بايد كلي طور به نبوتي ،عامهاي نبوت ،باشند
 و نياز چنين يك براي كنيم پيدا قاطعي دليل يك ،هست چيزي چنين به نيازمند بشر واقعا كه كنيم

 جهان در بايد ،دارد احتياج هم واقعا و دارد احتياج آن به بشر كه چيزي هر كه نميشود دليل ،احتياجي
 ولي ،باشد واقعي هم احتياجش ،باشد داشته احتياج چيزي يك به بشر است ممكن ،باشد داشته وجود

 هم بعد ؟ددار نياز آن به بشر چون باشد داشته وجود بايد چيزي چنين كه بگوييم ميتوانيم كجا از ما
 درست استدالل سبك اين اصال كه شده طي راه كتاب در بازرگان مهندس آقاي نوشته به كردند استناد
 . نيست
 طي سريع خيلي ديديد گذشته جلسه در كه طور همان را نبوت بحث اين خواستم مي ابتدا من البته
 جايي به بحث جور اين اسااس ،نه كه فهميديم بعد ،بگذريم و كنيم تمام جلسه چهار سه در ،بكنيم

  بحث واقعا هم بعد و ،است مبهم و ناقص خيلي و ميماند باقي آن در اشكال و ايراد جور هزار ،نميرسد
 . برسيم روشنتري مطالب به است ممكن بكنيم فكر بيشتر چه هر ،هست مفيدي و الزم
  بيان براي توجيهي يك بعد و بدهم خودم عرض درباره بايد توضيحي يك اوال من
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 . اند كرده بحث چگونه ديگران كه ببينيم هم بعد و بكنيم ايشان
 به بكنيم بحث بخواهيم اگر - كرديم عرض احتياج و نياز تعبير به ما كه - را احتياج و نياز مسأله همين

 فالسفه كه ،كالمي سبك گويند مي اسالمي علماي اصطالح در را شكل يك. كرد بحث ميشود شكل دو
  اساس آن روي هم ما كه ،فلسفي سبك گويند مي را ديگر سبك يك. ندارند قبول و كرندمن را اين

 . كنيم صحبت خواستيم
 

  نبوت اثبات در كالمي سبك
 

 مسببي و سببي نظام و معلول و علت قانون اساسا - كالمي سبك ميگويند را سبكشان كه - متكلمين
 فكر گويند و دانند مي تشريفاتي امر يك تقريبا يشودم ديده كه هم را آنچه و ندارند قبول جهان در را

 علت يك از بگوييم كه خداست براي شدن قائل محدوديت نوعي معلول و علت نظام به تقيد ميكنند
 در حرفها اين ،نه ايم، كرده منعزل خودش كار از را خدا كانه هم بعد و ميشود پيدا معين معلول معين
 چون هم خداوند ميگويند بعد. دهيم نسبت خدا به بايد بالواسطه و ممستقي ما را چيزي هر ،نيست كار

 حكمتش مقتضاي به و ميكند هست خوب كه كاري ،ميدهد انجام مصلحت طبق بر را كارها است حكيم
 چنين [ هستند قبح و حسن به قائل كه آنهايي تازه (ميزند ضربه حكمتش به نكند اگر ،بكند هم بايد

 به باز بكند اگر ،بكند نبايد هم را بد كار ،)نميگويند مه را مقدار اين نيستند كه آنهايي ، ]ميگويند
  " اهللا علي يحب " كه ميكنند تعبير را خوب كارهاي كه است اين. ميزند ضربه حكمتش و خدايي

 - مثال - ميگويند را بد كار و ،بكند را كاري چنين است واجب او بر است نيك چون ،است واجب خدا بر
 . بكند چنين كه خدا بر است حقبي
 چه و است معلول و علت نظام انكار كه جهتي آن از چه ،نيست صحيحي سبك البته استدالل سبك اين
 كند مي را كار اين خدا كه باشد كرده قانون و قاعده يك محكوم را خداوند بخواهد انسان اينكه نظر از
 خالف نكند را كار اين اگر ،ميكند را كار اين نگيزها اين تحت يعني ،است خالف نكند اگر اينكه دليل به

 را انگيزه حكم معنايش كه " براي " اصال ]. ميكند را كار اين [ نكند خالف اينكه براي ،است كرده
  نداشته قرار علتي هيچ تأثير تحت خودش اينكه با ،بودن الوجود واجب با يعني خدايي با ،باشد داشته
  به را اينها ،كنيم مي درك ما كه هايي قبح و حسن اين وهبعال و. دارد منافات باشد
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 بشر زندگي در فقط كه است چيزهايي يك اينها يعني ،است بشري اعتباري امور گويند مي اصطالح
 نيك كار اين چون: ]است اين [ اساسش كه است سبك يك اين. نيست صادق آن غير در ،است صادق
 نخواستيم اينطور ما. است فكر سبك يك اين. باشد نبايد تاس بد كار اين چون ،باشد بايد است

 مفيد وجودشان ميكنيم فرض ما اگر چون ،است مفيد وجودشان باشند اگر پيغمبران كه كنيم استدالل
 . باشد كرده را كار اين خدا بايد پس ،است خوب است مفيد كه هم چيزي هر ميگوييم است

 
  فلسفي سبك

 
 كه ] است [ احتياج مسأله - كرديم عرض ما كه تعبيري به - آن كه تهس ديگري استدالل سبك يك
 : هست هم طبيعي قانون ،است قانوني يك خودش اين

 
 چه هر  جست كه چيزي طالبي بيابد تا  رست محتاج پي از روييد

 
 مسير در ،خودش حيات در ،خودش طبيعي جريان در موجودي يك اگر كه است اين احتياج مسأله

 آن دوم شرط اين (باشد داشته امكان او براي هم چيز آن پيدايش و باشد نيازمند چيزي به ،خودش
 قابليت و باشد محتاج چيزي به شيئي ،)باشد ناممكن ولي باشد داشته نيازي است ممكن چون ،است
 قابليت كه است اين معنايش نشود داده اگر وقت آن ،باشد داشته وجود شود داده او به چيز آن اينكه

 عدم و امكان عدم علت به نميشود واقع جهان در چه هر فالسفه نظر از و ،ندارد وجود فاعليت و سته
  و انبياء مسأله در آنها. كند مي پيدا وجود او باشد داشته قابليت و امكان كه چيزي هر و است قابليت
 بحث وحي يقتحق خود در كه حسابهايي روي - است ممكن نبوت كه شدند بحث اين وارد اول ،نبوت
 روي و كردند فرض را اين اول ،باشد داشته ديگر جهان با اتصال انسان يك اينكه يعني ،كنيم مي
 بعد مرحله در آنوقت - نيست ناممكن و است ممكني امر يك اين كه كردند ثابت خودشان سابهايح

 يك و خير يك بشر زندگي براي نبوت يعني ،است نيازمند نبوت به بشريت كه اند گفته اند آمده
 اتصال بشري اينكه معني به نبوت اصل امكان يكي ،اصل دو اين كمك به. است كمال يك و سعادت
  زندگي در آنها نبودن با اينكه ديگر و ،بشود او به القائاتي و الهاماتي آنجا از و ديگر جهان با باشد داشته
  بشر زندگي كلي اختالل به منجر كه ميكند پيدا وجود خالي بشر
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 مي . باشد داشته وجود نبوتي كه) 1 (دارد ضرورت جهان نظام در پس اند گفته ،شود
 ،ميشود معين خدا براي تكليف گويند مي اصطالح به كه است بياني طرز آن از غير بيان طرز اين پس
 اينكه. است ديگري امر صحبت ،نيست تكليف صحبت. دهد انجام را كاري بايد است مكلف خدا چون
 ،ندارد وجود او ذات در بخل ،ندارد امكان فيض منع او ناحيه از و است تام فاعل خداوند گويند مي آنها
 ،ميشود افاضه او طرف از باشد داشته وجود ادامه امكان و] وجود [امكان ،وجود نظام در شيئي اگر پس
 . دهد انجام بايد است اين خدا تكليف چون بگوييم كه است اين از غير
 ،اند كرده ما به ايراد دو رفقا از بعضي گفتيم كه داشتيم نياز اصل به راجع ما كه مختصري نبيا آن اما

 فرض به اينكه دوم ،دارد و داشته انبياء به نيازي بشريت كه كنيد اثبات نميتوانيد شما اصال اينكه يكي
 چنين ببينيد كنيد رفك شما حاال (كرديم عرض نياز مسأله اصل درباره. شود نمي دليل شود اثبات اينكه
 است مختار موجود يك زندگي او زندگي كند مي زندگي كه سطحي در بشر) نيست يا هست نيازي
 از مرحله اين به يعني ،كند كار بايد خودش تصميم و انتخاب با و خودش اراده با كه موجودي يك يعني
 مي فرق هم حيوانات با ،دميكن فرق نباتات با ،كند مي فرق جمادات با كه است رسيده وجودي كمال
 يك ،بدهد انجام را كارها بايد خودش اراده و تصميم و انتخاب با كه است حياتي يك او حيات كه كند

  اند گفته كه همين ،است اجتماعي زندگي يك هم زندگيش مختار آزاد موجود اين. مختار آزاد وجودم
 كه است همين به او بقاي ،بماند باقي ميتواندن كند زندگي انفرادي بخواهد اگر يعني ،است بالطبع مدني

 از چه ،كنند زندگي يكديگر كمك با بايد كه است اي گونه به ساختمانش اصال ،كند زندگي اجتماعي
 اجتماعي زندگي آنگاه ،دارد كه اي معنوي و روحي استعدادهاي نظر از چه و جسمي استعدادهاي نظر
 فردي هر كه دارد خودش كه يا غريزي و طبيعي حالت نآ يعني ،است ايمان يك وجود به مشروط اش
 قادر ،ميدارد مقدم ] جمع [ مصلحت بر را خودش منفعت و ،بس و خواهد مي را خودش منفعت فقط

 آن موجب به كه كند حكومت وجودش بر ايماني يك بايد ،كند اداره را او اجتماعي زندگي كه نيست
 جانب از يا اهللا جانب من يا حاال (است شده وضع اجتماعي الحمص خاطر به كه مقرراتي و قوانين ،ايمان
  ،)باشد اهللا جانب من بايد اصولش الاقل البته كه ،مردم خود

 
 

 : پاورقي
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 و كند پيدا تراماح) نميشود قانون بدون كه اجتماعي زندگي چون (است اجتماع كننده اداره كه قوانيني
 " اخالق " را آنها اسم كه چيزهايي همين را بشر زندگي هم عمال كرديم عرض و ،شود اداره بشر زندگي

  نه ،ايمان روي از پايبنديهاي ،راستي به پايبنديها همين: ، ]است كرده اداره [ گذارند مي
 خواهند دروغ هم ديگران ويمبگ دروغ اگر اينكه براي ،منفعت دقيق حساب روي بگويم راست من اينكه
 به باشد داشته امانت ،راستي به ايمان خاطر به بگويد راست ،بود خواهد بيشتر من ضرر آنگاه و گفت
 به بشر زندگي گذشته بقاي. كند دزدي نبايد اينكه به ايمان خاطر به نكند دزدي ،امانت به ايمان خاطر
 " عدالت " و " اخالق " را اسمش كه همينهايي ،هبود درستي و راستي و قانون به احترام اصول همين

 و ايمان همين به دارد بستگي زيادي حد تا ،دارد كه اي زندگي همين بشر باز هم االن و ،ميگذارند
 به را او و بگيريم او از را احترام و ايمان اين اگر. دارد خودش اجتماعي زندگي اصول به كه احترامي

 از كه (را اصول اين اجتماعي زندگي در بخواهد و بگذاريم خودش شخصي خواهي منفعت حالت همان
 است اين مدار دائر ،بشمارد محترم خودش شخص خاطر به را قانون ،)است اجتماعي زندگي ضروريات

 و قوت كه قدر همين ،ميگذارد احترام ،ندارد زوري و قوت يعني ،ميترسد آن از تخطي از كه وقتي تا كه
 ما مثال كه طور همين ،باشد فشار يك تحت كه كند مي همكاري وقتي تا ،هن كرد پيدا شخصي زور

 در خودشان با ،دادهاند تشكيل را جمعيتي يك و ميكنند دزدي كه مدتي در هم دزد عده يك ميبينيم
 خودشان از قويتر و بيشتر دشمنهاي مقابل در را خودشان چون كنند مي رفتار امانت و صداقت نهايت

 فردا كنند اختالف اگر امروز همين دانند مي يعني ،بينند مي نقد و قريب را اختالف سوء راث و بينند مي
 را دروغ اثر وقتي يعني ،كند مي پايبند را خودش بشر شرايطي چنين يك در. اند رفته بين از همهشان
 اجتماع به ] خالف كار [اثر كه باشد صورت اين به اگر اما. ميكند پايبند را خودش ببيند نقد و مستقيم
 به هرگز و ،شود پيدا خواهد مي ديگر سال چند اثرش و ،بشود فاسد ميخواهد اجتماع و برسد ميخواهد

  قانوني ،است نيازمند قانون به ،است نيازمند اجتماعي زندگي به بشريت. دهد نمي اهميتي مطلب آن
 به كه . است نيازمند ايمان خود به و ،باشد داشته ايمان آن

 ترقي عصر كه هم امروز تا و. ندارد وجود نيازي چنين گفت و كرد انكار شود نمي را نيازمندي اصل پس
 به ايمان به احتياج بشريت كه هم اين ،نيامده ندارد قانون به نيازي بشريت كه ] نظريه [ اين ،است بشر

  كه مطلبي فقط ،نيامده هم باز ندارد قانون
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 ؟نه يا آورد وجود به نبوت طريق غير از را قانون اين و را انايم اين شود مي آيا كه است اين هست
 از ،آن به واقعي ايمان يك با توأم را قانون ميشود] آيا [كه است اين است مطرح امروز عصر كه بحثي
 نبوده قادر بشر گذشته در اگر ؟آورد وجود به حاضر عصر در الاقل و ،آورد وجود به انبياء طريق غير
 كه همينطور ؟ ]است قادر حاضر عصر در آيا آورد پديد [ قوانيني به ايمان چنين و نيقواني چنين است

 ايمان هم و ميĤورند وجود به قانون هم كه كنند مي را كار اين تاحدودي تربيتها اثر در مسلكها و احزاب
 امر يك هست كه هم چيزي اين ،نه بگوييم توانستيم ما اگر كه ،قانون راه در فداكاري و قانون به

 كرده ثابت عصرها همه در را نبوت به احتياج ،كنيم ثابت توانستيم هم را مطلب اين اگر ،نيست پايداري
 . نه نتوانستيم اگر و ايم

 
  نبوت اثبات در ديگر راه

 
 نشده طي مبنا اين روي راه ،شده طي راه كتاب در هم باز كه - دارم قبول را آن من و هست مطلب يك

 كوتاه خيلي را راه كه (بشود وارد طريق اين از نبوت درباب اساسا كسي است ممكن كه است اين آن و -
 عالم نياز نتوانيم ما هم فرضا ،ايم گرفته قرار واقعي امر يك قبال در ما بگويد) باشد كرده نزديك و

 - معلول بر علت راه از يعني - لمي برهان راه از نتوانيم اصطالح به و آوريم دست به نبوت به را خلقت
 يك به خارج در گاهي ما. است روشنتر ] كه [ كنيم مي استدالل علت بر معلول راه از ،كنيم استدالل
 وجود كه امري اين و ،دارد وجود كه است امري يك اين كه نداريم شك كه كنيم مي برخورد اشيائي

 اين ،باشد عادي و مادي امر يك نميتواند آن منبع كه بينيم مي ميكنيم تحليلش و تجزيه وقتي دارد
 الهي منبع بگوييم بايد خصائص اين موجب به كه است خصائص سلسله يك داراي دارد وجود كه امري
 . دارد الطبيعي ماوراء منبع ما تعبيرهاي به يا دارد خدايي منبع دارد،
 ابكت - امروز عصر در مخصوصا - دربارهاش هم خيلي كه مهم مسائل از يكي. ميكنم عرض مثالي
 عسل زنبور روي فقط قديم اگر. است حشرات غرائز ويژه به حيوانات غرائز مسأله نويسند مي و نوشته

  از بسياري روي اكنون - است نبوده امروز مطالعات اندازه به حتما هم آن كه - بودند كرده مطالعاتي
 اند نتوانسته هيچگونه كه اند كرده برخورد آنها از غرائزي يك به و اند كرده مطالعه حشرات و حيوانات

  اين منشأ
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 نيست واقعي معني يك مبين " غريزه " كلمه خود. كردهاند كشف اينجور يعني ،كنند توجيه را غرائز
 حشراتي روي ؟چطور. " غريزي " ميگوييم " اكتسابي " مقابل در ،نيست حقيقتي يك مبين يعني

  مصالح اينكه بدون شدند متولد و تكونم اينكه از پس حشرات اين اند ديده اند كرده آزمايش
 يريگ نشانه – آزمايش طريق از چه و تعلم طريق از چه - باشند كرده اكتساب را خودشان زندگي
 بار اولين براي حيوان اين اينكه براي اند نكرده آزمايش اما. ميكنند پيدا را خودشان هدفهاي و ميكنند

 راه آزمايش از قبل ،ميرود خودش مقصد و هدف دنبال ميشود پيدا كه باري اولين همان ،شده پيدا
 از تعلمي و تعليم كه ميدهد نشان شواهد اينكه براي ] اند نداشته [ تعلم و تعليم اما و. ميداند را خودش
: باشد گفته عالمي يك نيست الزم و است عادي خيلي آن مثال. ندارد وجود مثال حيوان آن مادر طرف
 جا از ميكند كوشش) ام ديده مكرر خودم من (ميشود متولد مادر از وقتي اسب بچه يا گوسفند بچه
 آن يعني گردد مي مادر پستان دنبال و ميكند كج را اش پوزه شود مي بلند تا. ميشود بلند و شود بلند

 هيچ. يابد مي و كند مي جستجو ،دارد اي گمشده يك ،است نچشيده آن از هم بار يك هنوز كه پستاني
 بگويد آدم كه بكند كمكي و اعانت كوچكترين را او كشد مي درد كه حالي در مادرش كه بيند نمي آدم
 ،اين از گذشته. نيست هم معقول چندان اين و ،اينجا برو كه دهد مي خبر او به مرموزي طريق از اين

 را خودش گذشته نسل اصال جديد نسل كه هستند حيوانات اين از بعضي كه اند كرده ثابت علماء
 تعلم و تعليم با پس. ميدهد انجام را خودش حيرتانگيز عمل آن معذلك نميبيند را او كه اين با ،نميبيند

 تأييد علم هم را اين. شده منتقل وراثي طريق از علم اين شايد كه وراثت مسأله ميماند. نيست هم
 بايد العالم ولد انسانها خود در ،است وراثت طريق از اگر. بشود منتقل وراثت طريق از علمي كه نكرده
 بايد او فرزند - شدند عالم متوالي نسلهاي اگر مخصوصا - شد عالم كه هركسي ،بيايد دنيا به العالم تمام
 مواردي رفته يادم من حاال كه - قديمي نسلهاي آن در آيد مي اشكال اساسا بعالوه و ،بيايد دنيا به عالم
 با نه هم سابق سابق نسلهاي آن در كه - اند كرده مطالعه زمينه اين در كه علمايي اند كرده ذكر كه

 حيوانات غرائز در كه شكلي به راهيابي و هدايت چنين. آزمايش با نه و است توجيه قابل تعلم و تعليم
  منشأهاي از غير منشئي بگويد انسان اينكه جز ،الهي الهام جز باشد داشته نميتواند منشئي دارد وجود
 اوحي و « (ميكند " وحي " به تعبير عسل زنبور مسأله از هم كريم قرآن كه طوريهمان ،دارد عادي
 مما و الشجر « من و بيوتا الجبال من اتخذي ان النحل الي ربك
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  ). 1 ()» يعرشون
 مطالعه را حيوانات غرائز كه شكلي همان به انبياء درباب ما اگر. است خوبي راه بسيار البته راه اين

  ،نيست سازگار محيط يا معلم از اكتساب و تعليم و تعليم با آثار آن كه ببينيم را آثاري نهاآ در و ميكنيم
 مادي تركيبات كه هم خودش درون از (اند نگرفته بيرون از را اين خالصه و نيست دو اين از يك هيچ
 الهام و ءالقا نوعي به قائل بايد صورت اين در) باشد داشته خاصيتي چنين نميتواند خود خودي به

 طور همين (كند قبول را غيب از اخبار يعني پيشگوييها نوعي انبياء تعليمات در كسي اگر مثال. بشويم
 واقع آينده آن و دهند خبر آيندهاي از پيغمبران اگر ،)ميكند ادعا را اين قرآن يعني هست قرآن در كه

 ،ميدانند صحيح معذلك و اند اموختهني ديگران از را گذشته آن كه] دهند خبر [اي گذشته از اگر ،شود
 از حكاياتي قصصي، وقتي كه ميكند تكيه مطلب همين به هم قرآن باز اينكه كما (حكايات و قصص مثل

 كنت ما « ": ميدهيم خبر است تو به غيب از ما كه است خبرهايي اينها ميگويد ميكند ذكر گذشتگان
  تعليماتي انبياء تعليمات در اگر يا و) دانيد نمي ار اينها قومت و تو) 2 ("» قومك ال و انت تعلمها
 ادوار در كه فالسفه و علماء كه است بشريت شؤون جميع با و بشريت مصالح با منطبق آنقدر كه ببينيم
 تعليمات تعليماتشان بشناسند نميتوانستند را بشر زندگي شؤون همه اينكه علت به ،آمدهاند گذشته
 كمال از حدي به اند داده ديگران كه تعليماتي با مقايسه در و اند داده ينهاا كه تعليماتي و بوده ناقص
 و تجربه طريق از يا تعلم و تعليم طريق از يا كه باشد عادي فرد يك مال ندارد امكان باز كه بوده

 فكر و عقل حدود از يعني ،دارد ديگر افراد از امتيازكي يك فردي يك كه - نبوغ طريق از يا و آزمايش
 اين از كسي اگر]. شويم الهام و القاء به قائل بايد صورت اين در ،باشد آورده دست به [- باشد خارج بشر
 كه ماست سوم فصل همان م،يكن ذكر ميخواه يم آينده در كه است آيات راه همان اين ،شود وارد راه
 ).ستين كردن دهاژا را عصا تنها كه معجزه نهاست؛يهم م،ييگو يم ما كه معجزات (است معجزه راه

 
 

 :يپاورق
  .68 / نحل. 1

. 2           .49 / هود
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  بازرگان مهندس نظر نقد
 

 ،نيست مطلب اثبات براي كاملي مقدماتي يك ،است شده طي كه ديگري راههاي اين بينم مي من ولي
 است ممكن بيش و كم را ديگران حرف كه گفت ميشود تقريبا كه هست ناقصي و ضعيف مقدمات يك
  از مقداري من حاال كه ،باشد شده گذاشته آن بجاي تمامي حرف يك اينكه بدون بگيرد دستشان از

 زمينه اين در هم ديگران كه حرفهايي كمك با ،باشد تمام بيان اگر واقعا ]. ميكنم ذكر را [ مقدمات
 كردم طالعهم شده طي راه و دينداري درس كتاب دو در من كه آنچه خالصه. ميكنم عرض من گفتهاند

 : شده ذكر مقدمه چند ، ]است شرح اين به[ )1(
 اين حالشان هميشه. " اند كرده قيام خود اجتماعات بر حاكم جريان برخالف هميشه پيغمبران " 1. 

 درستي مطلب مطلب اين البته. اند كرده قيام خودشان اجتماع در عادي جريان يك برخالف كه بوده
 اصال. اند بوده خيلي هم پيامبران غير ،ندارد پيامبران به اختصاص انيمميد ولي ،است طور همين ،است
 اينكه علت به مگر نشد كشته سقراط. اند بوده جور اين انقالبات آورندگان پديد و كنندگان قيام همه

 . بود كرده قيام خودش اجتماع بر حاكم جريان برخالف
 ،است طور همين ،است درست هم اين. " اند ردهك فداكاري و مجاهده خود هدف راه در پيغمبران " 2. 

 پيغمبران مختصات از گفت شود نمي باز هم اين كه ،اند كرده فداكاري و مجاهده خودشان راه در اينها
  اينكه كما ،اند نكرده فداكاري و مجاهده خودشان هدفهاي راه در پيغمبران غير يعني است

 آيا مثال ،بوده پيغمبر است كرده فداكاري و مجاهده دشخو هدف راه در كه كسي هر بگوييم نميتوانيم
 .اند بوده زياد كه اخير عصر در ؟او نظير ديگر هركس و ؟نكرد فداكاري خودش راه در واقعا مزدك

 است كرده نمي حمايت آنها از طبقهاي ،سياستي ،قدرتي يك ،اند بوده تنها و منفرد هميشه آنها " 3. 
 . است داشته هميشه يادن در مشابه باز هم اين. "
 ما كه است مطلبي البته اين ." اند نبوده قدرت كسب و مال جمع پي در ،دان نبوده طلب منفعت " 4. 

  اثبات را نبوت او براي خواهيم مي ما كه نفري يك ولي داريم قبول
 
 

 : پاورقي
 هر در تفصيلش و بيشتر مطالبش اصول يعني است جامعتر و مفصلتر اندكي شايد دينداري درس 1. 

 . است كمتر يك
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 آنهايي. اند خواسته نمي چيزي و اند نبوده قدرت كسب پي در آنها كه ندارد قبول را مطلب اين او كنيم
 ميشود قانع چيز يك به يعني خواهد مي چيزي يك دنيا در كسي هر ميگويند هستند نبوت منكر كه

  معنوي حكومت هست آنها در كه شوري آن سااسا اي عده ،)ميگويند و اند گفته كه است حرفي اين(
 به دارند عالقه خيلي كه افرادي بعضي درباره هم زشتي تعبير يك گاهي حتي. است كردن مردم بر

 قصودشانم. " دارند پيغمبري جنون " كه ميكنند باشند داشته عقيده آنها به مردم اينكه به و سالوس
  مردم كه است اين به فقط و فقط تمايلشان و شور اساسا اينها كه هستند دنيا در عده يك كه است اين
 بگوييد صد در صد نميتوانيد شما را اين. است منفعت نوع يك خودش اين. باشند داشته اعتقاد آنها به
 اند داشته سالطين كه قدرتي نوع از البته ،نميخواستهاند هم قدرت اند نميخواسته مال چون انبياء كه

 جمع ثروت و مال ميخواهند كه دارند سالطين كه قدرتي جور آن]. اند واستهنميخ كه [داريم قبول
 اينها هيچكس. نبوده مسلم كنند اشباع را جنسيشان غريزه و شكم كه است اين آخرشان هدف و كنند

 ،هستند سالطين و ملوك نظير پيغمبران كه نميگويد كسي يعني است ندانسته پادشاهان سنخ از را
 ديگري تيپ هركس حال هر به. نشمرده هم فالسفه و علماء رديف در را اينها كسي كه همينطور
 . بدانند اهللا جانب من را اينها كه است اين از غير بشمارند ديگر تيپ اما ،است شمرده

 . است درست هم اين. " داشتهاند بينظير و عظيم موفقيت " 5. 
 هم اين. " بوده متفاوت سبك ،بوده متفاوت) نداندانشم و فالسفه (ديگران تعليمات با تعليماتشان " 6. 

 نه و شمارند مي خودشان سلسله رديف در را پيامبران دانشمندان و علماء نه ،است درستي حرف
 فالسفه و علماء اينكه به اند داده هم توضيح. است متفاوت سبك ،خودشان رديف در را آنها پيامبران
 يك از ،است استداللي و فكري سبك خالصه ،است تنرف نتيجه به مقدمه از منظم سبك سبكشان
 و ميدهند قرار مقدمه را نتيجه آن بعد ،ميرسند نتيجهاي يك به بعد ،ميروند جلو قدم به قدم مقدماتي

 كه ،نيست حرفها اين و منطقي و استداللي سبك سبكشان پيامبران اصال. ميرسند ديگري نتيجه به بعد
 به قائل [ قرآن درباره ايشان خود هم بعد. باشد درست كامال اينكه نه است درست اي اندازه تا اين البته

  در كه قرآن ولي بوده جور اين بوده بشر صباوت عصر در آسماني كتب ساير چون كه اند شده استثناء] 
  استداللهاي اساسا قرآن در چون است كرده توأم راه اين با را منطق و عقل راه است بشريت بلوغ دوره
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 "" لفسدتا اهللا اال الهة فيهما كان لو « " مثل ،تجربي عقلي فقط نه دارد وجود فلسفي عقلي صد در صد
 . هست بحثهايي آن درباره كه اند گذاشته " تمانع برهان " را اسمش كه) 1(
 تقديممع را اين البته. " اند شده نائل تمدن و پيشرفت به اند كرده پيروي آنها تعليمات از كه مللي " 7. 
 مظاهر اغلب را اينها بلكه ،نيستند قائل را حرفي چنين نبودند منكر كه آنهايي ولي ،كنيم اثبات بايد و

 . اند ندانسته مفيد و مؤثر ديگر جنبه از اند دانسته مفيد و مؤثر جنبه يك از اگر. اند دانسته ارتجاع
 

 نتيجه پس " . " اند داشته ايمان انخودش به خودشان ،نبودهاند جو استفاده آنها اينكه
 

 انبياء واقعا كه دارند انكار را اين اساسا بعضيها ،نه يا اند داشته ايمان خودشان گفته به انبياء اينكه مسأله
  ندا بوده طلب رياست و جو منفعت اينها ميگويند كه آنهايي (اند ميدانسته صادق را خودشان خودشان

 مجموعا ،آنها فداكاريهاي ،انبياء وضع كه است اين مطلب واقع ليو) اند داشته ايمان نميگويند البته كه
 الاقل. اند داشته ايمان اند ميگفته آنچه به اينها كه ميدهند نشان واقعا كه است روشن آنقدر آنها سيره

 امير حضرت روش و سيره كه است چگونه نميدانم من. نيست ترديد مورد قضيه اين من شخص نظر از
 از جستنش پرهيز مسأله آن علتش هم شايد و (ميداد خرج به كه سادگياي و تبساط آن ،خصوصا
 نشان روشن قدري به) ايم گذاشته " سياست " را اسمش امروز ما كه است بازي سياست هرگونه
 عده ولي. نيست ترديد قابل هيچ من براي كه دارد ايمان صد در صد ميگويد آنچه به مرد اين كه ميدهد

 كافي هيچ ،نه ؟نه يا است كافي اند داشته ايمان خودشان به اينها اينكه آيا اما. ندارند قبول را اين اي
 اين به نه بودند نبوت منكر كه كساني از بسياري - طور همين هم ديروز و - امروز اينكه براي ،نيست
 حالتي يك اينها كه دميگفتن بلكه ،ميگويند دروغ دانسته و شيادند اينها باهللا العياذ ميگفتند كه بود معنا
]. ميشود وحي آنها به[كه ميكنند خيال ،آيد مي پديد آنها براي تجسماتي يك بعد ،ميشود پيدا ايشان بر
 " پيش سال چند هم كتابي يك (رضا رشيد محمد سيد كتاب مثل اعراب كتابهاي هاي ترجمه در

 خودشان به خودشان درون از نييع " نفسي وحي " اند گذاشته را حالت اين اسم) كرد ترجمه " خليلي
  وحي آنها به خارج از كه كنند مي خيال اينها بعد و ميشود القاء

 
 

 : قيپاور
  22 /. انبياء 1. 
 

 يم . باشد چيزي تنهايي به نميتواند ،اند داشته ايمان خودشان اينكه ،هم ايمان مسأله بنابراين. شود
 
 . "اند نبوده متعلم و متأثر ودخ محيط در ،اند نبوده نظر كوتاه و خودخواه "
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 . داريم قبول ما ندارند قبول ديگران را اينها همه

 
 ماليخوليا " . " اند نبوده هم لوح ساده ،اند نداشته

 
 . ميگوييم ما ،ندارند قبول را اينها كه ديگران

 
 نه گرفته مهسرچش خودشان وجود از تعليماتشان چون: اينكه) ام نوشته مفصلتر اندكي من كه (نتيجه "
 ثالثا و) 1 (است بوده خدا يعني مقصد يك به منتهي و فكري منشأ يك از ناشي ثانيا ،معلم و محيط از

 و مجموعه چنين بگوييم مجبوريم ،است بوده توأم نبوغ و رشد و صداقت با آنها خدمات و مأموريت
 محصوالت يا بايستي مي و اند كرده متكي خدا نام به واحدي اصل به و آوردهاند آنها كه مكتبي
 واضح آنها بودن پوچ زود صورت اين در و بوده " آوردي در من " ابداعات و شخصي تصورات و تخيالت

  يك ميبينيم كه حال يا و) است پوچ كه ميشد واضح زود ميبود آوردي در من اگر (شد مي
 و زمانه سير و است هآمد در آب از مرتبطي سيستم يك و محرك و مفيد و است سازنده و مثبت مكتب
 و حقيقي و واقعي منشأ و منبع يك كه كنيم قبول بايد پس است برخاسته آن استقبال و تأييد به تمدن

  خدا " را نامش و اند داشته كه اساسي عقيده يا فرضيه آن يعني است داشته بشري فوق حال عين در
 يعني (توحيد يعني است بوده درست و صحيح ،است كرده تراوش او از مكتبشان تمام و اند گذاشته "

 ضمنا). هست هم واقعي فرضي خداي اين واقعا كه بشود ] بايد [ هم توحيد بر دليل همين خود (توحيد
 و اند داشته احتراز شديدا و حتما تزوير و دروغ از داشته اعتقاد آئينشان به صميمانه خودشان چون
 و خودشان پيش از تعليمات و حرفها اين كه هم آنها عاياد بنابراين اند ميگفته گفتندصادقانه مي آنچه

 . " باشد دروغ تواند نمي هم اين ميكنند اخذ فرضي خداي از و نيست خودشان عقل به
 

 : پاورقي
 اين اند كرده تكيه خيلي آن روي كه مطلبي. اند داشته دعوت يك انبياء همه كه است اين مقصود 1. 

 ذكر انبياء و فالسفه ميان كه است اختالفي وجوه از اين كه ،ندا تهداش كلمه وحدت پيغمبران كه است
 جور يك همه ،ندارند نظر اختالف پيغمبران و دارند زياد نظر اختالف دانشمندان و فالسفه: ميكنند
 يعني " است بوده خدا يعني مقصد يك به منتهي " كه اين. اند گفته سخن منشأ يك از ،زدهاند حرف

 . اند گفته سخن منشاء يك از
 بعضي ولي نيست آنجا در هست اينجا در كه اصول بعضي فقط ،است مطلب همين هم شده طي راه در

 خيلي ،فالسفه و دانشمندان روش با انبياء روش تفاوت مثل ،آمده اختصار به اينجا در كه را اصولي
 روش با انبياء روش كه نيست قائل هيچكس چون نداشته تفصيل به هم نيازي كه اند داده تفصيل
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 شعرا و هنرمندان كه طوري همان اند گرفته مي الهام خودشان درون از ،بوده دروني روش انبياء روش "
  ". بيرون از نه متأثرند خودشان درون از دانهاموسيقي و
  
 يعني خارج از تأثر و تعلم هنرمندان به راجع اگرچه است درست اي اندازه تا مشترك وجه مقدار اين تا

 هنرمند هر " كه كند مي نقل راسل از حال عين در ايشان خود كه بوده مؤثر خيلي هم خارجي عامل
 بگذارند فرقي خواهنديك مي كار آخر در بعد. " است عادي رمندانهن عده يك وفور نتيجه اي نابغه
 : گويند مي ،شود مي پيغمبران به كه الهاماتي و شود مي هنرمندان به كه الهاماتي ميان

 
 به دري عكس بر اينها ولي نشدند خارج خودشان ذهني امور و نفسانيات همان دايره از هرگز آنها "

 عملي و اثري و مفيد مكتب يك مكتبشان اينها چون و كردند باز ماعاجت تربيت و خارج و عقل سوي
  و اينها الهامات ميان است فرق پس) :بدهند توضيحي كوچكترين اينكه بدون آخر در (است بوده

 نسبت شيطان به قرآن كه است همان ،است شيطاني) هنرمندان يعني (اينها الهامات. آنها الهامات
 . "است آفريننده و خالق ناحيه از و الهي اينها الهامات و )الشياطين تنزل ما علي انبئكم هل « (ميدهد

 
 كه آنچه. نيست شيطاني هم اينها ؟بدانيم شيطاني ما را اينها چرا اوال. بفهمم را اين نتوانستم من كه

 كه ندميداد آنها كه است غيبي خبرهاي احيانا و ميگفتند كاهنها كه است اكاذيبي ميداند شيطاني قرآن
 يك كه است بوده پيغمبران مال آنچه كه هست دليل چه هم بعد و. ميداند شياطين تنزيل را آن قرآن
 ابتكاري و ابداع مقدار اين ،دارند ابتكار و ابداع قدرت هم آنها كه است اين فرض و - هست دروني الهام
 . )باشم نفهميده درست من كه است ممكن (؟است الهي - شد ذكر اينجا در كه
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 و آيات عنوان تحت ما كه است صحيحي راه ،راه اين كلي ،راه اين اصل - كردم عرض - حال هر به
 پايبند ،نيستيم معنا آن به " معجزه " كلمه پايبند ما كه كردم عرض و ميكنيم ذكر را آن معجزات

 اينها اينكه بر است دليل ها نشانه آن كه هست پيغمبران در كه هايي نشانه يعني هستيم " آيه " كلمه
 عرض را ] نشانه [ سه دو و كنيم مي بحث آنها روي آينده در ما كه ،اند گرفته الهام ديگري مبدأ يك از

 مسأله نكرديم اثبات را راه اين اگر بگوييم شديم وارد كه را " نياز " راه حتما كه نيستيم ملزوم ما. كردم
 ،بشويم وارد خواهيم ينم است نياز راه كه " لمي " برهان راه از تنها ما ،نه ،رفته ميان از كلي به نبوت

 ميدانيم درستي راه را راه اين كلي بهطور و ميشويم وارد نيز است " اني " راه كه داليل و آيات راه از
 قابل و نقض قابل و ظني قرائن و شواهد سلسله يك قرائن و شواهد اين ،قرائن و شواهد اين با نه ولي

 كه كردم بحث كه است توحيد مسأله همان مثل حقيقت در ،نميرساند جايي به را ام كه است ايرادي
 من نظر به. باشند كرده بيان توحيدي صحيح راه يك اينكه بدون كنند مي انكار را توحيد اساسي راه آن
 توانيم مين ،بگذاريم كنار اند كرده ذكر پيغمبران خود كه را داليلي و آثار آن و ،آثار اين و باشيم ما اگر

 ،كرد اثبات نميشود هرگز مقدمات اين با را انبياء تعليمات داشتن الهي منشأ يعني ،كنيم اثبات را نبوت
 . كنيم اثبات ميتوانيم چطور ببينيم ديگر جاي در خودمان بعد تا

 و ميكنند ذكر متكلمين كه است دالئلي يكي ،فرموديد جنابعالي كه طور آن ،نبوت اثبات براي: پرسش
 ما مخالفين براي كننده قانع فرموديد كه طور اين دليل دو اين از هيچكدام و فلسفي داليل هم يكي
 مي هستند نبوت اصل منكر اصال كه آنها زيرا نيست هستند نبوت اصل منكر اصال كه آنهايي يعني
 مادي زندگي در ما كه طور همين و هست راهنمايش زندگي در كه دارد عقلي يك انسان گويند

. است عقل كمك به اين و رفت خواهد هم اين از باالتر و رفته راههايي و كرده ترقياتي امروز ميبينيم
 دندان و واضحتر و روشنتر خيلي قرآني دليل شايد فرموديد كه دليل دو اين بين در ميكنم فكر بنده
 عقل موضوع يكي ،دميفرماي ذكر خاصيت دو بشر براي كريم قرآن اينكه براي هست اينها براي تر شكن
 يعني ،نيست خاصيت دو اين از خارج وقت هيچ بشر و است عواطف و احساسات هم يكي و است انسان
  براي بود درست ماترياليستها همين حرف ،بود ماشين مثل بود تنها عقل اگر بشر
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 احساسات و فعواط مقدار يك انسان ،عقل بر عالوه ولي ،برود جلو ميتواند عقلش همين با انسان اينكه
 احساسات و عواطف جزو كه هايي همين ،شهوت احساس ،حسد احساس ،طلبي جاه احساس مثل دارد
 نكته اين روي هم قرآن تكيه و فشار تمام و دارد كنترل به احتياج بشر در كه اينهاست و اند كرده ذكر
 اين براي است اصل و سمبل نمونه آن و كرده ذكر قرآن خود در نمونه يك هم دليل همين به. است

 بعد ،نكن را كار اين گفتيم آدم به ما: فرمايد مي كه آنجا در است آدم خلقت موضوع همان كه موضوع
 مني يأتينكم فاما « ": كه دارد آيه دنبال و ،كرديم بيرون بهشت از را او ما بعد ،كرد وسوسه شيطان
 معلوم. آمد خواهد شما براي من طرف زا راهنمايي و هدايت بعدا ولي بيرون بروي بايد شما " » هدي

  و است بشر احساسات و عواطف آن تعادل فقط دارد اصرار خيلي آن روي قرآن كه انبياء هدف ميشود
 ] او كمك به [ غيب يا خدا كه ندارد اين به احتياجي ديگر عاقل بشر كه ميĤورند آنها كه دليلي آن

 و تعديل براي ،احساسات و عواطف با توأم است عقلي چون ولي ،بله بود خالي عقل بشر اگر البته ،بيايد
 را اين فالسفه نه و است قرآني دليل اين و ،است پيغمبر به احتياج حتما عواطف و احساسات اين تعادل
 به بوده هم اگر يا ،هم به بشر اجتماعي احتياج روي اند رفته فالسفه ]. ديگران نه و [ كردهاند ذكر
 خودتان جنابعالي كه - هست قرآن در زيادي آيات البته. اند گرفته را قضيه شهگو يك كه بوده رزيط

 مطرح [ نبوت به احتياج به راجع هست قرآن خود در كه را آياتي آن ،بخواهيد اگر كه - ميدانيد بهتر
 ياآ كه ،آيات راه از فرموديد كه طور همان باشد نبي كسي چه اينكه به راجع هم بعد البته و ، ]نماييد

 از هم آن باشد كدام هر ،كوني آيات يا لفظي آيات ،آيات دادن نشان و آيات فقط ؟چيست دليلش نبي
 . است قرآن خود روش دليل بهترين نبوت به احتياج براي ولي. هست نبي اين كه بفهميم ما اينكه براي

 
 همان قرآن روش ميگوييم ما چه هر كه ميگويند همه كه است چيزي يك قرآن روش مسأله: جواب
 بشر عقل چون كه ،بود هم درست بيانش ،ميگفتيم اگر تازه ،نكردم عرض بيان آن به كه من اوال. است
 عقل نه ،ايمان يك به دارد احتياج بشر گفتم من ،است الزم آن براي مكملي و متمم يك است ناقص
 تأييد حتي بلكه ،نيست جريم قوه ديگر عقل ] نباشد كار در ايمان اگر. [ دارد احتياج دانستن در بشر
 تشخيص جا هر را منفعت ويدگ مي ؟انسان به كند مي حكم چه انسان عقل. را طلبي منفعت كند مي
 برو گويد نمي شما به عقل باشيد نداشته ايمان باالتري مصلحت يك به تا شما. آن دنبال برو دهي مي

  رديدك پيدا باالتر مصلحت يك به ايمان يك وقتي. مصلحت آن دنبال
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 چون ،است العقل ناقص است، ضعيف عقلش چون بشر كه نگفتم من. آن دنبال برو ميگويد عقل آنوقت
 نظر از بشر عقل ميگوييم ما. باشد او از كاملتر عقلشان كه بيايند بايد ديگري افراد ،نميرسد خودش عقل
 كار در اصولي يك به انايم كه مادام. خودش مصلحت و منفعت به ميكند هدايت را انسان هميشه علمي
 ،دنيا در هستند طلب منفعت كه هم آنهايي ]. كند نمي حكم شخصي منافع به جز [ آدم عقل نباشد

 فداي را دنيا يك كه دنيا هاي پرست منفعت اين. است بيشتر شايد بلكه نيست ديگران از كمتر عقلشان
 ما مثل هم آنها نه، ؟هستند فكري اهكوت و احمق مردم ،نميرسد عقلشان يعني اينها ،كنند مي خودشان
 منافع مافوق به چون آنها ولي كنند عمل ميدهند تشخيص آن در را خودشان خير آنچه به كه ملزمند
 به شد پيدا ايماني يك اگر اما. ميدانند خودشان منافع همين در را خودشان مصالح ،ندارند ايمان فردي
 تأييد را آن هم عقل آنوقت بود كوچكتر ،مصلحت آن مقابل در منفعت اين كه باالتر مصلحت يك

 . عقل قوه و ايمان قوه: است قوه دو پس. ميكند
 را قرآن آيه يك ما(؟كند نمي ذكر را همين مگر قرآن خود ،نياز مسأله ،كردم عرض كه مسأله اين ثانيا و

  معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد « ": )كنيم فراموش را آيات ساير و بگيريم نظر در نبايد كه
 به عدالت اينكه براي فرستاديم را پيغمبران ما گويد مي) 1 ("" بالقسط الناس ليقوم الميزان و الكتاب
 ميدهد نشان آيه اين !كرده لغوي كار خدا ندارد عدالت به نيازي خودش بشر اگر. بشود اجرا آنها وسيله

 ،نه گويد مي يا ،نبود عدالتي نبودند آنها اگر كه دهند مي اننش آيه آيا ؟نه يا عدالت به دارد نياز بشر كه
 كه دهد مي نشان اصال آيه خود پس ؟فرستاديم را پيغمبران ما معذلك كردند مي را كار اين هم ديگران

 چطور پس. آورند مي بر را نياز اين كه هستند پيامبران فقط ميدهد نشان و دارد عدالت به نيازي بشر
 را هدايت مسأله قرآن كه فرماييد مي هم خودتان ؟نيست قرآن در اي مسأله چنين يمبگوي توانيم مي

 چيزي آن بر دليل تازه كند مي معرفي راهنما و هادي عنوان به را پيغمبران قرآن كه وقتي. كرده مطرح
 هنوز كند مي هدايت عقل كه منطقهاي وراء شود مي معلوم كه است اين آن و نگفتيم ما حتي كه است

. عقلي هدايت از باالتر و ماوراء هدايت يك ،كنند مي هدايت منطقه آن به پيغمبران كه هست يا منطقه
  به قائل كه كسي كه طور همين ،كنيم نمي تخطئه را عقل هدايت كه ما
 
  
 

 : پاورقي
  25 /. حديد 1. 
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 و اداره مسأله اتنه انبياء هدف كردم عرض گذشته جلسه در و ،كند نمي تخطئه را حس شود مي عقل
 اين براي مقدمه هم را آن و اند آمده هم ديگري مسأله يك براي انبياء ،نيست بشر مادي زندگي تعديل

 ترديدي اگر. است باقيه نشئه و آخرت مسأله ،آن و كردهاند ذكر آن براي مقدمه را اين ،اند نداده قرار
 احدي ولي. است اين حداكثر ؟كند مي اداره را او زندگي بشر علم و عقل آيا كه است جهت اين در باشد

 ديگري نشئه زندگي وجود به باشد بشر راهنماي اينكه براي است كافي بشر عقل كه بشود قائل نميتواند
 در البته هم مطلب اين (مضر چيز چه و است مفيد چيز چه نشئه آن براي اينكه به و نشئه اين از غير

 و دانش كه كند نمي ادعا احدي و داريم احتياج پيغمبران به دص در صد ما نظر اين از و ،)هست قرآن
  تا ،چرا خدا درباره. باشد جهان اين از بعد جهان به او راهنماي اينكه براي است بوده كافي بشر فلسفه

 هم اگر. نه را معاد اما ،كند معرفي را مبدأ يعني باشد نماراه ميتواند هم بشر عقل ميشودگفت حدودي
 عالمتي و نشانه پيغمبران كه بوده اين از بعد گفتند معاد تأييد در حرفهايي بعدها فالسفه و دانشمندان

 پيدا هايي نشانه جستجوها اينهمه از بعد تازه. برآمدند جستجويش در ديگران آنوقت دادند نشان آن از
 . هست احتياج اين هم هدايت در. نبوده اين از بيش ،كردند

 
 كردم بحث دفعه آن كه طوري همان و گرفتم ايراد مسأله طرح كيفيت هب بنده گذشته جلسه در -

 و فرضها يك اي مسأله هر طرح براي اينكه براي ،بفرستد نبي خدا بايد كنيم ثابت نرويم ما كه گفتم
 نداشته را اصول آن اگر. كنيم ثابت نيست ثابت كه را چيزهايي يك بعد بگيريم ثابت بايد ما را اصولي
 نهايت بي جوابش ،بيشتر يا مجهول دو و معادله يك كه است رياضي مسائل مثل باشد امحدودن يا باشيم
 ميخواهيم مثال وقت يك ما كه بود اين منظورم. برسيد نتيجه به شما نيست ممكن وقت هيچ و است
 باره اين در ميشود جور دو ؟چيست مثال پا وجود فلسفه ببينيم ،كنيم صحبت االعضاء وظايف درباره
 ،را حركاتش ،را كيفيتش ،را وظائفش بياييم ما ،دارد وجود اكنون پايي بگوييم وقت يك: كنيم بحث

 ديگر جور چه پا ببينيم وقت يك و ،كنيم مطالعه را امراضش ،را معايبش ،را محاسنش ،را ساختمانش
 جهنتي هم خيلي و است مطالعه قابل خوب خيلي ،است درست اول حالت. كند پيدا وجود شد مي

 كنيم مطرح اگر را حالت آن اما. بدن اعضاي ساير طور همين. است علمي و معقول و منطقي و ميگيريم
  آدم نبود پا اگر ،داشت چرخ مثال آدم نبود پا اگر كه
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 به وقت هيچ و ،ميرويم ديگر حل راه هزار به كنيم فرض بخواهيم اينطور اگر ،قورباغه مثل باال جهيد مي
 ،بحث اين در نياييم ،باشد داشته نبي بايد بشر كه نكنيم ثابت اول كه گويم مي بنده. رسيم نمي نتيجه
 چه ،تاريخ در است حقيقتي يك و آمدند كه انبياء ببينيم بياييم ،برويم پيش بحث اين در توانيم نمي

 رهبران ،نوابغ ساير با تمايزي چه و مزايا و مشخصات و خواص چه ؟بودند جور چه خودشان ؟كردند
 هم نيازش خود به خود وقت آن اينها مطالعه روي و اند؟ گذاشته آثاري چه و داشتند عادي افراد ،فكري
 اين. نرويم فايده به نياز از ،برويم نياز به فايده از فرموديد اشاره خودتان كه همانطوري. ميشود تأمين
. دارد شده طي راه كتاب در بازرگان مهندس آقاي كه است بحثي آن مثل كردم اشاره و بود بنده عرض
  خودش از دفاع عنوان به كتاب مؤلف كه حالي در كرديد رد اينجا آمديد را شده طي راه كتاب شما
 اين در سحابي دكتر آقاي به نسبت كه شد غيابي محاكمه مثل ،نكرده بيان هم را مطالبش حتي ،نيامد
 دليل همين به و كرديم ردش ما كنند طرح را تزشان جلسه اين در خودشان اينكه از قبل ،كرديم جلسه

  ،كردند دفاع و گفتند را خودشان تز اول آمدند كرديم خواهش خودشان از و نبود درست همان را هم
 رفتم مي بكنيد اينجا شده نگفته گفته به انتقاد ميخواهيد شما دانستم مي اگر من. درآمد جالبي مسأله
 بدون را آن منفي جهات تمام شما كه حالي در ،كنم دفاع آن از من حداقل كردم مي مجهز را خودم
  ان گفتيد را منفي قسمتهاي اگر حاال. كرديد بيان ،كند دفاع بعدا كه باشد يا ،كنيد ذكر را داليل اينكه
 المانهاي ما جلسه دو مجموع از نباشد اينجور اگر اما ،ميگوييد را مثبتش قسمتهاي ديگر جلسات شاءاهللا
 . نيامد گيرمان مثبت چيز و گرفتيم ياد همه را نبوت منفي

 
 چيزها خيلي اينكه براي ؟چرا ،است غلطي راه ،برسيم نياز به فايده فرموديداز كه راهي اوال: جواب
 بودند مي آنها اگر كه اند كرده اشغال را چيزهايي جاي اينها ولي است مترتب وجودشان بر ايي فايدهه
 يك ،را مقامي يك ،را پستي يك آيند مي افرادي ،نمونه عنوان به. شد مي مترتب بيشتري خيلي فوائد

 هم واقعا بعد ،گيرند رامي وعميقي منطقي صحيح بسيار جريان يك جلوي ،كنند مي اشغال را حكومتي
 خوبي آثار آثار اين هم واقعا و دهند مي نشان هميشه را كارها آن و دهند مي انجام مفيدي كارهاي يك
 نيازي كه شود مي معلوم دادند انجام اينها را خوب كارهاي اين اينكه دليل به پس ييدگو مي بعد ،است
 كه است چيزي آن عكس درست اين كه صورتي در ،اند بوده هم حق به و بوده هم صحيح و بوده هم
  و نبودند اگر و ،وييدگ مي داريد شما
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 و بهتر آثار چه و بودند اينها جاي رد ديگري افراد چه كه ديديد مي وقت آن نبود هم آثارشان همان
 مفيد اثر يك كه چيزي هر كه ] بينديشيم [ جيمز ويليام سبك آن به توانيم نمي ما. داشتند بيشتري
  ما كه مفهومي به) باشد مفيد كه چيزي يعني حق كه بگويد ميخواهد او البته (است حق پس داشته

 همه با پيغمبران ميگويند اي عده. نميشود دليل ناي. است اهللا جانب به حق يعني بگوييم ميخواهيم
 تمدن و علم جلوي اند كرده متوجه خودشان به الهي ايمان يك با را بشر چون داشتند كه مفيدي آثار
 چقدر بشريت اثر امروز ديديد مي وقت نآ شما نبودند پيش سال هزار چندين از آنها اگر و اند گرفته را

 كارهاي ببينيم ،اثار دنبال برويم فقط ما كه بگوييد را حرف اين انيدتو مي چطور شما !است زيادتر
 اال نيست دنيا در فاسدي حكومت هيچ! شد؟ حرف هم اين! هستند؟ حق اينها پس اند كرده يمفيد
 صالح حكومت جاي كه نيست اين جز حكومت آن فساد كه هست بسا و دارد هم مفيدي آثار يك اينكه

 به توانيد نمي شما هرگز. هست هم بهتر خيلي بود نيامده ] هنوز [ كه بقشسا به نسبت و ،گرفته را
 من " ميگوييم ما كه معنايي آن به و واقعي و صحيح را آن داشته مفيدي آثار شيء يك اينكه صرف
 . بدانيد " اهللا جانب
 رد را او حرف كسي اينكه شرط بزند كتابي هر در را حرفي هر كه هركسي بشود بنا اگر: ديگر مسأله
]. بدهد تواند نمي [را كس هيچ جواب كس هيچ ،بيايد كنند احضار آنجا در را خودش كه باشد اين كند

 " بروجردي آقاي قول به. ]بود نخواهد انتقاد قابل ديگر [كرد منتشر و چاپ را كتابش كسي كه همين
. " شده چاپ آقا ميگويد ،است آن حقانيت دليل اين ديگر بعضيها نظر به شد چاپ كتاب كه قدر همين
 را كردنش رد حق كس هيچ و ميخوانند را آن نفر هزار پنجاه ميبينيد شما بعد ،ميشود چاپ بار چند
 حاضر اينجا او چون كنيد رد را كارناس نداريد حق شما. بياورند را مؤلف آقاي بايد اول چون ندارد
 كه چه هر ،را خودش فكر ،مينويسد كه آدمي !است حرفي عجب. بدهد را شما جواب بيايد كه نيست
 اين تازه. باشد ننوشته را نصفش باشد نوشته را نصفش كه نميگذارد باقي دلش در چيزي ،مينويسد دارد

 كه دارد معايب اينها از بيش خيلي نه اگر كرديم رعايت را ايشان احترام خيلي گفتيم ما كه مقداري
 عرض كه اينهايي. نيست آن در مفيد حرف هيچ. نمميك عرض بعد جلسات در ميخواهد دلتان شما چون
 خالق طرف از بگوييم حاال (شاعر يك حد در ،هنرمند يك حد در را نبوت. است نبوت ابطال ،كردم
  كوچكترين بتوانند اينكه بدون اند داده تنزل) بوده
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 را نبوت مسأله رد قرآن آيات ما البته. بدهند نشان كند بيان را نبوت واقعي معني كه آنچه از اثري
 مطالعه روي از كامال ديگر جلسه و بفرماييد مطالعه برويد مخصوصا شما ،بخوانيم هم بايد و ميخوانيم

 و توحيد در چه ،نبوت در چه. نميكنيد پيدا يا ميكنيد پيدا حسابي حرف يك ببينيد تا بگوييد بياييد
 كند نگاه هركسي كه است باطلي ساسا يك نبوت در. ندارد درست كلمه يك كتاب اين ،معاد در چه

 فكر نخواهد و بخواند بخواهد و باشد مجذوب كسي مگر ،كند فكر اگر] ميشود سست[ نبوت به اعتقادش
 اساس ،ميبيند متزلزل را نبوت اساس ،كند مطالعه فكري آزاد روي از بخواهد كسي اگر اال و ،كند

 يك ،بغض و حب خاطر به نبايد كه ما و ،ميبيند متزلزل هم را معاد اساس ،ميبيند متزلزل هم را توحيد
 . كنيم اغماض دارد كار و سر دين اصول با كه را چيزي

 
 آن ،مفيدند كه هستند چيزهايي حقايق بگوييم كه نيستم جيمز ويليام طرفدار بنده ،اول قسمت در -

 ديگري چيز لفيدمخا طرحش با شما حاال ،كنيم طرح بايد اينجور كه كردم عرض ولي ميدانم را بحث
 . است

 
 خيلي ،ميشود اينها وارد " آيات " عنوان به كسي وقتي يك كردم عرض من ،نيستم مخالف من: پاسخ

 ،اثر راه از استدالل ،كند استدالل طبيعي و عادي آثار همين از ميخواهد كسي يك اما ،هست هم درست
  تا كه مردم عموم اصال. هست درستي بسيار حرف ،آن. ميشود ناميده " اني برهان " گفتم كه

 در ما ولي ،نداريم بحث ما كه اين در. اند شده معتقد آثارشان راه از ،شدهاند معتقد پيغمبران به حاال
 اگر كردم عرض بنده. كرديم ما كه بود حدهاي علي بحث يك اين. ميشويم آن وارد " معجزات " بحث

 بخواهيم را اينها ما اگر يعني ،نميكند داللت شده ذكر اينجا كه آثاري اين شود وارد آثار راه از بخواهد
 . ندارد داللت انبياء صدق بر اصال بدهيم قرار مالك

 
 شروع كه كسي آن اما بكنيم شروع طريق آن از معتقديم ما را استدالل طرز آن كه بود اين منظورم -

 دارد محاسني يك رژيم فالن يا حكومت نوع فالن كند ثابت كسي است ممكن. بياورد دليل بايد ميكند
  اشتباه كنند ثابت را حقانيتش خواهند مي محاسنش و فوائد از كه افرادي آن بنابراين ،معايبي يك و

 كه را استداللي يك كرديد فرض شما. ندارد معايبي كند ثابت و باشد قوي بايد كننده استدالل اما. كنند
  ،قوت موارد يك و دارد ضعف موارد يك است طبيعي ،كند بيان خواهد مي كسي است ناحق بر
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 كه ميكند ثابت او است استدالل نوع اين مدعي كه كسي آن ولي ،بيندازد اشتباه به را مردم است ممكن
 شده گفته حاال تا اينها عليه كه هم مخالفش دالئل و بياورد دليل بايد ،اند نبوده مضر و بوده مفيد انبياء

 ،باشد طور اين استدالل طرز ميگويم من. دهند جواب بتواند را آنها اند كرده انتقاد و اند گفته فالسفه و
 بگوييد ما به ديگر جلسه بايد را مثبتش جهات منتها ،بكنيد ديگري جور را استدالل ،مخالفيد شما حاال
 . كرديد بيان جهات اين در بوده منفي چه هر حاال تا چون
 عرض بنده مثال عنوان به نداريم، كتاب آن روي خاصي صبتع ،ميگوييم ما كه هم كتاب آن مسأله اما

 بايد اول كند رد را مطلبي يك ميخواهد كه وقتي آدم اينكه براي ،باشند خودشان گفتم اينكه اما. كردم
 حاال باشند وارد مسأله در خوب و باشند الذهن حاضر ،باشند كرده مطالعه آقايان همه اگر ،كند بيانش
 باشند نخوانده را كتاب هيچ اگر اما ،اينجا بيايد خودش نيست الزم ديگر مسلم يدبكن رد يكي يكي شما
  بيان هم را استداللش ،نكنيد تكرار را آن هم شما بعد ،باشند خوانده را مقدارش يك پيش سال ده يا

 او هك كنيد ثابت شما كه بسا اي اال و است ناقص بحث اين ميگويم من ،كنيد بيان را ردش موارد ،نكنيد
 را مخالفش بعد ،نگوييد را طرف دليل كه نيست اين بحث طريقه اما نداريم حرفي ما ،كرده اشتباه
 كه كسي فالن و سياسي رهبر فالن نظر اينكه بدون كنند مي دولتها االن كه است كارهايي مثل ،بگوييد
 را جوابش ،گفته چه او داند نمي آدم اصال ،اند نوشته را جوابش ميبينيم بعد ،بگويند كرده انتقادي
 . كنند مي نقل را قسمتهايش از بعضي ،ميخواند

 
 . نكردم فروگذار چيزي خالصه در من ،بود خالصه كردم عرض من آنچه: استاد

 
 همه كه مذهبي مجالس اين از غير باشد اي جلسه خواهيم مي و است آزاد و حر بحث يك واقعا اينجا -
 كه كتابهايي يا و نميخورد جا هيچ درد به كدامشان هيچ و ندميكن استدالل هم براي هي و هست جا

 مفيد درصدشان ده بگيريد را شان خالصه اگر ،ميشود منتشر مملكت در كتاب همه اين. مينويسند
 حاال اال و كند بيان بيايد دارد مطلب طرف چه هر يعني باشد مفيد واقعا بحث ميخواهيم ما. نيست

 داريد اعتراض اينها و معاد و توحيد به راجع آنچه اما. كنيم دعوت را يشانا حتما كه نيست اين پيشنهاد
 آنجا كه بحثي ،دارم ايراد آن به اتفاقا هم خودم من ،گرفت ايراد ميشود كتابي هر به ،نداريم حرفي ما

 ولي دارم اعتراض بنده كرده احتماالت قانون به راجع كه بحثي ،دارم اعتراض بنده كرده روح به راجع
  بگويد بايد را خودش. نگويد را خودش بگويد را ردش بخواهد كسي اگر اينكه بر نميشود دليل هيچ اينها
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 ميخواهيد بعد جلسات در كه استداللي و شما مطالعات به هستيم متكي ما هم باز و. بگويد را ردش بعد
 مسائل در معتقدم ندهب اينكه گو نكرديد بيان ما براي قاطعي مثبت جهات شما مجموعا چون بگوييد

  هم خدا مورد در اينكه دليل به آورد نميشود رياضي مثل قاطع دليل فلسفي مسائل و اجتماعي
 هم االن ،بوده اختالف هميشه خدا وجود به راجع بشر تاريخ طول در كه ميدانيد االن شما. اند نياورده
 نبي مورد در. نباشيم معتقد ما پس كنند قانع نتوانستند را همديگر اگر كه نيست آن دليل اين. هست

 - كه داليلي آن و بوده هم موافق و مخالف و باشد موافق و مخالف بايد بياورند دليل بخواهند اگر هم
 آن ؟كند استنتاج اينها از ميخواهد كي ولي باشد رد قابل است ممكن آوردهاند ايشان - مثال تا هفت
 اين ببيند ميكند مراجعه خودش وجدان و عقل به عدب ميخواند را دليل هفت اين مجموعه كه كسي
 هم خدا براي را رياضياش دليل وقت هيچ اال و ،مخالفين منطق يا است صحيحتر و قويتر منطق

 . بياوريم ايم نتوانسته
 

 در ميخواهيد شما. نيست رياضي موضوع موضوعش كه است معلوم ،خدا باب مسائل در اوال: استاد
  ؟شود آورده رياضي لدلي رياضي غير موضوع

 
 - . است قاطع كه است رياضي دليل

 
 ،نشده آورده برهان يعني نشده آورده دليل كه وييدگ مي اگر اما و ،فرماييد مي اشتباه هم را اين: استاد
 نداشته عالي تحصيالت تا افراد كه هست باال براهين اوج آنقدر خدا مسأله درباب ولي شده آورده برهان
 قاطع براهين ديديد اگر آنوقت بخوانيد درس سالي چند بياييد شما. نميكنند درك را هينبرا آن باشند
 . بگيريد ايراد نيست

 
 . هستند مخالف اند خوانده كه اي فالسفه ؟من چرا -
 

  ؟مخالفاند اند خوانده كه اي فالسفه كدام: استاد
 

 - . هستند مخالف كه مادي فالسفه تمام
 

 . شما مثل اند نخوانده كه: استاد
 
 . نيست كه دليل ،زنيد مي آنها به تهمت ؟باشند نخوانده شود مي چطور -
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 ميكنم مطالعه را آقا اين كتاب وقتي كه مني ؟بگويم بايد من يا ميگوييد شما !است حرفي عجب: استاد
 يستن دليل شما براي ولي ،هست دليل كه من خود براي ،نبرده ام فهميده من كه آنچه از بويي ميبينم
 خوانده ماديين اند گفته الهي فالسفه كه آنچه كه ميكنيد فرض شما. ايد نخوانده را هيچكدام شما چون
 بيايم بنده اگر كه همينطور. بفهمند هم نميتوانند و اند نديده اساسا كه صورتي در ،اند نشده قانع و اند

 بروي متمادي سالهاي بايد تو بگويد بخندد من به بايد كسي ميكنم رد را اينشتين نسبيت فرضيه بگويم
 بايد من به كه همينطور ،ندارم قبولش و ام كرده ورد مطالعه را كتابش من بگويي بعد بخواني را درسش
 ،براهين ،روح به مربوط مسائل از قسمتي و خدا به مربوط مسائل درباب. بخندند بايد هم او به بخندند
. باشد داشته رياضيات به اختصاص برهان كه نيست هم جور اين. است استداللي و محكم و قطعي بسيار
 آنها شخص خود كه ميرود اي ساده فرضيات يك روي چون است جهان علوم ترين ساده رياضيات البته

 اين نه اما ،كند استدالل آنها روي ميتواند هم بچهاي هر كه است اين ،كرده فرض خودش ذهن در را
  هرچه اين از غير ،است رياضيات به منحصر استدالل و انبره اصال بگوييم بخواهيم ما كه

 ،كند بحث نبايد مسائل ساير در " يقين " از انسان و است ظن و گمان و تخمين بگوييم بايد هست
 هر ،بفرماييد مطالعه شما بازهم. بشود بحث بيشتر كه است اين من منظور حال هر به. نيست اينطور
 . شود روشن بايد كه آنطور مطلب اين تا فرماييد العهمط هستيد مايل شما كه هم شكلش
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                       نبوت اثبات راههاي
                          )3 ( 

 
 كرديم عرض ميكرديم بحث كه نبوت مسأله در. ندارم كافي آمادگي امروز من كه كنم عرض بايد قبال
 و شديم بحثش وارد گذشته جلسات در ما كه وعيموض يك. ميشويم بحث وارد ما كه هايي جنبه از كه

  بكنم بيان ميخواستم خودم كه آنچه يعني بود ناقص زيادي حدود در من خود بيان كه ميكنم فكر حاال
 براي بيان يك كرديم عرض كه بود اين بود اشكال و ايراد منشأ بيشتر همان شايد و نكردم بيان درست
 آمده تاريخ در كه پيغمبراني يا پيغمبر فالن پيغمبري اثبات براي هن يعني ،خاصه نبوت نه - عامه نبوت
 بياني - باشد داشته وجود بايد و دارد وجود نبي بشر ميان در كه نبوت به راجع كلي بحث يك بلكه ،اند

 كه هم امروز حقوقي كتابهاي در. " اسالمي حكماي بيان " ميگويند هم علماء عرف در حتي كه است
 و پايه فقط من. " اسالم حكماي بيان " گذارند مي را اسمش ميكنند بيان قانون لزوم همسأل در گاهي

 . گذريم مي مطلب اين از ديگر بعد كنم مي عرض را اش قرآني ريشه نيز
 

 پايه  حكما استدالل
 
  را اين اجمال به ولو هم گذشته در كه - هست بحث يك خدا درباب كلي طور به
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 استدالل خدا بر ديگر چيز وسيله به بايد حتما كنيم استدالل خدا بر بخواهيم ما اگر آيا كه - ايم گفته
 خدا خود از ميتوان و است استدالل راه يك كردن استدالل خدا بر ديگر چيز وسيله به اينكه يا ،كنيم

 خود بر خدا خود از كه است راهي همان صديقين راه كه معتقدند اي عده ؟كرد استدالل خدا خود بر
 ذاته علي دل من يا « ": داريم زياد زمينه اين در هم مذهبي تعبيرات در ما كه ،ميكنند استدالل داخ

 از غير آيا) 2 (" » لك ليس ما الظهور من لغيرك يكون ا « ": فرمايد مي حسين امام يا) 1 (" » بذاته
  ؟بگيرم تو بر دليل را تو غير من كه است ظاهرتر تو از تو

 هست هم. اشرف و است راهي هم آن كه) بكنيم اشاره خواهيم مي را اجمال (ندمعتقد اي عده پس
 ديگر چيز بر خدا از ميتوان آيا: است اين ديگر مطلب). خود جاي به هست چه هر بيانش و تقرير حاال(

 هست خدا اينكه دليل به ،مجهول را چيزي يك و بدهيم قرار معلوم را خدا ما يعني ؟نه يا كرد استدالل
 خدا خود ميكنيم اتخاذ خودمان برهان در ما كه معلومي آن كه ،دارد وجود بالضروره هم چيز فالن پس
 اثبات را خدا اگر ولي است مجهول هم ما مجهول آن بكنيم اثبات خدايي نتوانيم ما اگر يعني ،باشد

 خداوند دوجو از كه است ضرورتي يك اين يعني هست هم شيء فالن هست خدا اينكه دليل به ،كرديم
 همه بر اينكه نه البته ،است استدالل طرز يك خودش هم اين ،بله كه معتقدند اي عده ؟ميشود ناشي
  راه از را وجود كليات و وجود كلي نظام ميتوان ولي ،كرد استدالل عقلي طريق از ،راه اين از بشود اشياء

 متكلمين راه از استدالل نه ،است استداللي چنين يك عامه نبوت درباب. كرد كشف خداوند شناختن
 نه است ضرورت صحبت ،نه ،نكرده عمل خودش تكليف به خداوند نكند اگر ،است واجب خداوند بر كه

 موجودي يك اگر يعني ندارد وجود خال خلقت در ،هست خدا چون بگويند اند خواسته. تكليف و وجوب
 طرف از ،باشد تمام او طرف از قابليت ،نباشد كار در موانعي و باشد او در كمال يك و رشد يك امكان

 نيازمند انسان نوع: اند گفته اينجور انسان نوع درباب اند آمده بعد. ميشود افاضه او به كمال آن خداوند
 ماوراي از را اين بتواند بشر كه هم اين امكان و ،عقل و حس هدايت ماوراي هست هدايتي يك به

  بشر ،دارد وجود - هست وحي مشنا كه - بكند تلقي ديگر عالم از ،خودش
 
 

 : رقيپاو
  339. ص 87 / ج ،بحار 1. 
 . عرفه دعاي ،الجنان مفاتيح 2. 
 

 بكند تلقياي چنين بشر اينكه امكان با و هدايتي چنين به بشر نياز با پس ،بكند تلقي را اين تواند مي
 . رسد مي رورهبالض فيض اين خداوند ناحيه از) ميكنند ذكر مقدماتي با را اينها كه(

 " اسالم حكماي بيان " ميگويند اينكه كه نيست يادم من حاال. اند كرده] ذكر [كه است بياني طرز اين
 در تعددم كه بوعلي]. ببينم[ام نكرده فرصت ،بوعلي يا است بوده فارابي كرده بيان را اين كه كسي اول
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  اسالم حكماي بيان قرآني ريشه

 
 يا است رفته راه اين از هم قرآن خود اصال ببينيم خواهيم مي ما ،نداريم كار خيلي بيان اين به ما حاال
 صرفا راهي يك اگر ؟است اسالمي حكماي و متكلمين پرداخته و ساخته كه است راهي يك اين ،نه

 كه است حرفي ،باشيم داشته حساسيتي ما كه ندارد ضرورتي باشد متكلمين و حكما پرداخته و ساخته
 ما باشد هم قرآن خود در استداللي يك اگر ولي ،اند نكرده يا اند كرده اشتباه ،اند گفته بشرهايي
 تيآيا به قرآن در ما. است گفته را اين اساسي و مبنا چه روي قرآن ببينيم كنيم فكر رويش بايد باالخره
 منكرين انتقاد مقام در 91 آيه انعام سوره در مثال. كند مي تأييد را اصل اين بينيم مي كه خوريم برمي
 : گويد مي اينجور وحي و نبوت

 
 . » شيء من بشر علي اهللا انزل ما قالوا اذ قدره حق اهللا قدروا ما و «
 

 : فرمايد مي هم بعد
 
 . » للناس هدي و انور موسي به جاء الذي الكتاب انزل من قل «
 

 كساني بشناسند بايد كه آنچنان را خدا اند نشناخته " كه فرمايد مي اول: است استدالل نوع دو اينجا
 توحيدش كسي اگر " كه بگويد خواهد مي اين پس. " است نكرده وحي بشري بر خدا گويند مي كه

 باشد خدايي كه نميزند حرفي نچني باشد شناخته خدا را خدا و بشناسد را خدا كسي اگر ،باشد درست
  خدا خدا و جهان در
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 ديگر اين. وحي و نبوت وجود بر خداست از استدالل همان اين. " نفرستد وحي بشري بر ولي باشد
 و[  ،موجود امر بر ميكند استدالل دوم قسمت در. باشد شده معين خدا براي كه نيست هم آئيننامه
  كه است داده تشخيص را موجود اثر اين نه و است شناخته را خدا نه "] : شود مي چنين مجموعا
 آن چون (است آورده لمي دليل هم اصطالح به و شده استدالل راه دو هر از. " باشد آسماني كتابهاي

 را خدا تو اگر ،نه گويد مي. نكرده نازل چيزي بشر بر خدا گفت ،بوده قائل را خدا ،بوده منكر كه كسي
 شاهد به ،اثرشان به ميكند استناد هم بعد ] زيرا ،اني دليل هم و[ ) نميزدي يحرف چنين بودي شناخته

 . باشد آسماني كتاب كه دارد وجود خارج در كه دليلشان و
 رسولي خواست مي خدا اگر گفتند مي كه كساني جواب در است 95 آيه اسراء سوره در ديگر آيه

 مي را فرشته يك بايد ،بفرستد را بشر يك راچ بفرستد ما براي پيامي و كند نازل وحيي و بفرستد
 مي شما بر را فرشته ما اگر كه است شده نوشته متعدد و مختلف جوابهاي اينها جواب در. فرستاد

 . نداريم كار استدالل آن به). » رجال جعلنا و « (داديم مي قرار بشري را او بايد باز فرستاديم
 نوع از رسولي آنها بر ما آنوقت بودند فرشتگاني زمين روي در اگر: كه است اين ديگر استدالل يك

 اي هادي شما براي خداوند هستيد بشر شما چون كه ميشود فهميده آيه اين از. فرستاديم مي رشتگانف
 ما بودند مي زمين روي در فرشتگان اگر ولي نيستند زمين روي در فرشتگاني: فرستند مي بشر نوع از
 اي هفرشت يك طريق از هم را آنها باز ،گذاشتيم نمي هدايت بي و هملم هم را آنها هستيم خدا كه

 . را فرشتگان نه و هدايت امر در گذاريم مي مهمل را بشر نه هستيم ما كه ما يعني ،كرديم مي هدايت
 ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد « ": خواندم را آيه اين جلسه آن در
 همين براي فرستاديم را پيغمبران ما يعني) ميكند بيان غايي علت طور به قرآن كه ("" بالقسط سالنا
 در پيغمبران اگر كه است گرفته مسلم را مطلب اين قرآن يعني ،بشود برقرار بشر ميان در عدالت كه
 مقدار همين ،ستني اجبار بنابر چون البته ولي ،داشت نمي وجود بشر زندگي در عدالتي آمدند نمي دنيا
 او به زيادي افراد البد بود وسيله وقتي كه ،باشد كار در عدالتي اينكه وسيله ،باشد داشته وسيله بشر كه
 ايمان آن به مردم و بشود وحي خدا طرف از كه قانوني به نياز اين اگر. شد خواهد كار اين گويند مي

  اين ،كرد مي هيهت را اين ديگر راه از بشر يا نبود كار در باشند داشته
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 مي را پيغمبران خدا پس دارد نياز عدالت به و قانون به بشر چون كه نبود كاملي منطق قرآن منطق
 . نيست ديگري چيز ،است استدالل همان اين. فرستند

 قرآن كه كرديم عرض كرديم مي بحث ما كه توحيد مبحث در باشد يادتان اگر بگذريم كه اين از
 عرض راه سه از ما ،ميكند راه سه از بلكه راه دو از ،ميكند مخلوقات طريق از كه را خدا بر استدالل
  وجود به را اينها كي اساسا ميگويد ،ميداند مخلوق و حادث را موجودات اين اصال اينكه يكي: كرديم
 مي ،شوند مي پيدا و پذيرند مي تبديل و تغيير و نيستند ،اند شده پيدا و اند نبوده اينكه دليل به ؟آورده
 . است خالق خدا گويد
 اي ماهرانه نظم به ] استدالل[است شده تكرار زياد قرآن در هم اين و است موجودات نظم ديگر دليل
 وضع كه دارد را ساختماني يك حكم عالم نظر اين از كه است داشته مدبري ناظم دهند مي نشان كه

 براي جايي در را چيزي هر كه است بوده كار در عمدي كه دهد مي نشان اجزائش ترتيب و ساختمان
 آن نويسنده علم بر حروف و كلمات ترتيب ،كتاب يك هاي نوشته كه طور همين ،بدهد قرار منظوري
  ].ميكند داللت آن صانع بر [ ساختمان يا و ساعت يا ماشين مثل مصنوع يك همچنين و ،ميكند داللت
 و ستا موجودات رهبري و هدايت راه از و دوتاست ناي از غير آن و است قرآن در ديگري استدالل يك
 چيز يك را آن يعني ،هدايت اصل و نظم اصل ميان است كرده تفكيك كه است قرآن مختصات از اين
 نكته اين متوجه ام ديده كه كساني ميان در من كردم عرض باز جا همان و ،ديگر چيز را اين و داند مي
 كلمينمت كه آنچه برخالف گويد مي خودش تفسير در كه است زيرا فخرالدين ظاهرا كس اول اند شده
 تفكيك نظم از را هدايت شود مي چطور. است كرده تفكيك يكديگر از را دو اين قرآن ،كنند مي خيال
 كه راهي براي شيء يك موجود ساختمان اگر. نيست ديگري چيز ،است همان بگوييد است ممكن ؟كرد

 خود كه سازند مي طوري را سفينه يك اينكه مثل ،ندارد اي عليحده ايتهد ديگر آن ،باشد كافي ميرود
 اند گنجانده آن در كه فاعلي علل مجموع يعني ،است كافي اش ماشيني و داخلي ساختمان آن و سفينه
 نوع يك گاه ولي. هست هم او هادي نظمش همان ،كند هدايت و ببرد پيش را او كه است كافي
 از غير ديگري چيز يك ،نيست كافي هدايت آن براي ساختمان اين هك هست شيء در ايتهاييهد

 ميگويند. برد مي و ميكشد را شيء اين دارد جلو از كه كششي يك مثل ،باشد بايد اش مادي ساختمان
  را شيء سر پشت از يعني است سائق كأنه فاعلي علل
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 يك كه اي جذبه يك مثل ،كشد مي جلو از كه است قائد مثل غائي علت ،برد مي جلو به و راند مي
 دقيقي بسيار نظم اين از گذشته كه ميكنيم استنباط چنين قرآن از ما. ميكشد خودش سوي به را شيء
  اين كرديم بحث ما آنجا در. شاندك مي را اينها كه دارد وجود اشياء در هدايتي قوه ،هست اشياء در كه

 براي ،شان ماشيني نظم و داخلي نظم ،هست جانداران در مخصوصا اشياء در كه عجيبي هدايتهاي
 بر خود دادن تطبيق نوع از حتي و است ابتكار نوع از كه آنهايي خصوصا نيست كافي هدايتي چنين

 . است شده بيني پيش غير احتياجات و جديد احتياجات
 رمايدميف قرآن و ،اشياء هدايت اصل ،است شده تكيه آن روي هم خيلي قرآن در كه است اصلي يك اين
 )1 ("" هدي ثم خلقه شيء كل اعطي الذي ربنا « ": نكرديم خلق هدايت از عاري را چيزي هيچ ما كه

 سپس و داديم قرار است الزم چيز آن براي كه آنچه چيزي هر ساختمان در) است كرده ذكر " ثم " با(
 يعني ،است " شيء كل " اين كنم استدالل آن به خواهم مي من اينجا در كه آنچه. كرديم هدايت را او
 آن است گرفته قرار آن تكاملي مسير در و دارد نياز كه هدايتي نوع هر به ،اي مرتبه هر در ،موجودي هر

 از اي مرحله چه در و مرتبهاي چه در انسان كه ببينيم بايد ما بنابراين. است شده داده او به هدايت
 ممكن - كرديم ثابت را نيازمندي ما اگر. است نيازمند هدايتهايي چه به مرحله آن در و است تكامل
  وحي هدايت به را بشر نيازمندي اگر ولي ،است حرفي يك آن ،نكنيد قبول را آن شما است
 مهمل هدايت، يك به دارد احتياج كه اي مرتبه در موجودي هيچ كه قرآن حكم به - كرديم قبول

 . رددا وجود هدايتي چنين كنيم قبول بايد ،شود نمي گذاشته
 و تسويه و خلقت باز هم آنجا. )2 ("" فهدي قدر الذي و .فسوي خلق الذي « ": است اين نظير باز

. است شده ذكر عليحده امر يك عنوان به هدايت و ،شده ذكر عليحده) شيء ساختمان (تكميل و تعديل
 ،هاي وجه يك جهان در چيزي هر) است غائيت اصل همان اين ()3 ("" موليها هو وجهة لكل و « "

 نميشود رانده سر پشت از تنها اشياء يعني ميگيرد پيش را غايت آن كه دارد غايتي يك ،دارد طرفي يك
  به ،باشد مادي علل همين كه

 
 : پاورقي

  50 /. طه 1. 
 .3 و 2 / اعلي 2. 
  148 /. بقره 3. 
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 جاذبه آن واسطه به را خودشان راه كه دارند جلو در هم اي جاذبه يك ،شوند مي كشيده هم جلو سوي
 اگر هم " تكامل " مبحث در. پيمايند مي خودشان آينده كمال سوي به كشد مي را آنها جلو از كه اي

 كه - " شده هدايت تكامل ": داشتند سحابي دكتر آقاي تعبيري يك و - كرديم بحث باشد يادتان
 نداشتندپ مي ديگر اشخاص بسياري و داروين كه آنچه برخالف كه اينجا به اند رسيده هم امروز علماي

 تكاملي اين به جاندارها اينكه براي نيست كافي امر اين ، ]مادي [ شرايط شدن جمع يعني تكامل كه
 اين از را اينها كه هست هم كشيدني يك ،هست هم هدايتي يك حال عين در ،برسند اند كرده پيدا كه

 باز ،برسد آنجا به ] جاندار [ كه نيست كافي مادي شرايط آن مجموع يعني ،دهد مي عبور دارد مسيرها
 . شود مي هدايت و رهبري دارد ،شرايط و علل مجموع اين ميان در

 گويد مي و كند مي القاء و تلقين ما به كلي اصل يك صورت به را هدايت مسأله قرآن كه وقتي بنابراين
 ثابت - بوعلي قول به - امكانش يزن و هدايتي يك به نياز اگر پس ،نيست هدايت از خالي چيزي هيچ
 بايد ،نيست كافي ،باشد بايد پس داريم نياز چيزي چنين به ما بگوييد اينكه صرف ميگويد بوعلي (شد

 به بشر نياز ما اگر ،)نميشود پيدا ديگر كه شد محال امر وقتي. نه يا هست كار در هم امكانش ببينيم
  تلقي خدا از را وحي بتواند بشر اينكه امكان يعني - را هدايتي چنين وجود امكان و نبوت هدايت
 چيزي چنين قطعا ،نيست كار در بخلي و منع و نقص و قصور خداوند ناحيه از ،كرديم ثابت - بكند
 . دارد وجود
 ،بوده پيغمبر موسي كه كرد استدالل نميشود البته اينكه از ولي ،است عامه نبوت بر استدالل سبك ،اين

 كلي " يك استدالل اين چون ،اند بوده پيغمبر رسول حضرت ،بوده پيغمبر ابراهيم ،دهبو پيغمبر عيسي
 اما دارد وجود وحيي بشر نوع افراد ميان در كه دهند مي نشان فقط باشد تمام اينكه فرض به و است "

 قول به و خصوصي آثار راه از بايد ديگر را آن ،هستند كساني چه ] كنند مي تلقي را وحي كه [ آنها
 . آورد دست به جداگانه پيغمبري هر بينات و آيات از قرآن خود
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  حيو                        
                         
                        )1 ( 

 
 تا بياوريم دست به قرآن در را استعمالش موارد كه است همين مهمتر همه از " وحي " خود به راجع

 ،نداشته استعمال مورد عام عرف چون آورد دست به نميشود لغت از را اينها. بفهميم ربهت را حقيقتش
 به علوم ارباب. ميزنيم مثال علوم در ما حاال. معناست اين به نزديك معني يك هست لغت در كه آنچه
 جديد معني براي لغتي يك كه ناچارند ،نميرسد معاني آن به عام عرف كه دميرسن تازهاي معاني يك
 را لفظي هست كه مشابهاتي و قرائن به ،كنند اختراع خارج از لفظي نميروند ديگر معموال و ،كنند وضع

. كند پيدا جديد قالب تا ميكنند ] ترويجش[  ،دهند مي تعميم و توسعه را آن بعد و ميگيرند جايي از
 اين به عرف ولي ،علمي و فلسفي مفهوم يك صورت به كند مي كشف معلول و علت فلسفه و علم مثال

 عرف زبان در كه ميبينند ميروند لغت اهل آنگاه ،ندارد آن براي لفظي چنين علمي و فلسفي عام معناي
 يعني معلول ميشود آدمي يك ميشود پيدا بيماري وقتي ،بيماري يعني علت نام به دارند اي كلمه يك
 دارند برمي را علت كلمه بعد ،است اين ميكنند پيدا كه لغتي نزديكترين ،گيرد مي خود به را بيماري آن
  ييم ميگو ما كه حاال اما ،معنا اين در ورندآ مي
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 و علماء و علم اهل مال اين. است عام مفهوم يك مقصودمان ،نيست بيماري مقصودمان ديگر ،علت
 انيمع نوع يك ميكنند دريافت آنها آنچه يعني است چيزي چنين يك هم انبياء اي دريافته در. فالسفه

 اين كه هم كردن وضع جديد لفظ. باشد داشته لفظ كه نداشته وجود مردم ميان در قبال كه است اي
 از ناچار. باشند آشنا معني دوبا هر كه كرد وضع بايد نفر دو ميان را جديد لفظ چون نميكند دوا را درد

 معني آن به بخواهيم اگر ما. ميكنند انتخاب معني اين براي را الفاظ نزديكترين ،متداول الفاظ همان
  به كه مواردي مجموع از ببينيم بايد - نداريم آشنايي مستقيما معني آن به كه هم ما - شويم نزديك

 و مخفيانه و محرمانه القاء هر " وحي " معني ،لغت در. ميفهميم چه و ميكنيم درك چه بردهاند كار
 كسي كه مخفي و نجوا صورت به ديگر نفر يك به رنف يك اگر اينكه مثل ،مرموز القاء ،ميگويند را پنهان
 كه مقداري آن ،لغوي معني از ،پس. وحي اند گفته مي مثال عرف در را اين ،كند القاء را مطلبي ،نفهمد

 . مردم ساير افهام به نسبت است بودنش مرموز و بودن مخفي جنبه همين هست منظور اينجا در
 

  قرآن در وحي استعمال موارد
 

 نظر  وحي درباره بالاق
 

 نداده اختصاص را وحي قرآن: )كند كشف ميتواند چيزها خيلي انسان ها همين از (استعمال موارد حاال
 به داده تعميم را وحي ،ميگوييم " نبوت " اصطالحا ما كه ميشود گفته اصطالح به انبياء به كه آنچه به

 آرام آقاي (دارد خوبي عبارت اسالم در ديني فكر احياء كتاب در الهوري اقبال. اشياء همه در معنا يك
. داشته ابتكار خودش از يعني بوده متفكري مرد اقبال). است عميقي و خوب كتاب و اند كرده ترجمه

 ولي ،نبوده وسيع خيلي اسالمي مسائل در مخصوصا اطالعاتش اينكه گو است توجه مورد ابتكارهايش
  مشرب يك حال عين در خودش اقبال. است بوده فكري صاحب مرد كه كرد تصديق بايد انصافا
 عرفان آن ،است معتقد سخت عرفاني مكاشفات و عرفاني سلوك و سير و عرفاني مسائل به ،دارد عرفاني

 بحث به مربوط آن از قسمتهايي چه اگر. خوانم مي را عبارتهايش حاال. مينامد " باطني آگاهي خود " را
  :خوانم مي را آن همه ولي نيست ما
 چون (اتحادي تجربه آن در كه كرد تعريف باطني آگاهي خود از نوعي همچون ميتوان را پيغمبري "

  گذاشته را اسمش است شخصي تجربه حالت يك عرفاني حالت
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 لبريز خود حدود از كه دارد آن به تمايل) خدا با اتصال ،خدا با اتحاد يعني هم اتحاد ،اتحادي تجربه
 به اي تازه شكل يا كند توجيه نو از را اجتماعي زندگي نيروهاي كه است صتهاييفر يافتن پي در و شود
 اين به تنها ،)2 (ميرود فرو خود نامحدود عمق در زندگي محدود مركز وي شخصيت در). 1 (بدهد آنها
 رآشكا را زندگي جديد اي سيره خط و براندازد را كهنه و) 3 (شود ظاهر تازه نيروي با ديگر بار كه قصد
 . " سازد

. ميكند ذكر را مطلب همين كه روانشناسي نظر از دارد سخني جيمز ويليام. بود بحثش مقدمه اينجا تا
 شما ،هستم شما از غير من االن (هستند جدا هم از كه - روحها يعني - ها " من " كه است معتقد او

  وجود روحها ميان باطن از راهي يك) هستند ديگر آقاي آن از غير ايشان ،هستيد ايشان از غير
 عالم همان از روحي وقت يك است ممكن. ميشود باز گاهي و است بسته گاهي ] راه [ اين كه دارد
 متوجه و بداند و بخواند را روح آن محتويات حتي و ديگر روح به كند پيدا اي روزنه ،درون آن از و ارواح
  و دارند تكرار آن روي زياد خودمان عرفاي و شده نقل هم اروپا در حكمت سير در را حرف اين. بشود
 اين خودش براي و بود سلوك و سير اهل اصطالح به هم مدتي كه معاصر بزرگ علماي از يكي حتي
 يك با را خودم كه آمد پيش حالت اين من براي وقت يك كه ميكرد نقل است آمده پيش قضايا جور

 تمام و ميديدم او را خودم اصال ،يديدمم يكي ميكرد زندگي پيش سال هفتصد ششصد در كه شخصي
  كار را او كارهاي
 : پاورقي

 " الحق الي الخلق من سير " ميگويند ،دارند اصطالحي عرفا. گفته عبارت اين به را عرفا حرف 1. 
 ،دارند ديگري اصطالح بعد. ميكند سير حق به خلق از ابتدا است سلوك و سير اهل كه كسي ميگويند

 كند مي سير حق در حق خود وسيله به ،آنجا به رسيد كه بعد ،" الحق في بالحق سير " گويند مي
 آنجا در است ديگري دنياي به مربوط كه چيزهايي از و الهي اسماء و ربوبي صفات از معارفي يعني
 و ميمانند مجذوب جا همان در بعضي - برسد كه اين فرض به - اينجا در گويند مي آنگاه. ميكند كشف
 مردم سوي به كردند مي باز ،كنند مي پيدا بازگشت حالت آنجا از ديگر بعضي ولي گردند نمي بر هرگز
 من سير نبوت ميگويند. " الخلق الي الحق من سير " ميگويند را آن ،مردم دستگيري و رهبري براي
 به بازگشت مرتبه دو حق از ،شده واصل حق به] نبي [ كه است آن از پس يعني است الخلق الي الحق
  اجتماعي جنبه بيشتر و كرده ذكر امروزي تعبير اين به را اين. مردم دادن سوق براي كرده مردم سوي

ميدهد . دهد مي هم اجتماعي هاي جنبه او گيرند مي ] را [ فردي هاي جنبه كه عرفا برخالف ،
 دريا آن از هك بگيريد نظر در شما را دريايي. است محدودي حيات يك ما حيات بگويد خواهد مي 2. 

 حيات شود مي اين ،باشد آن كنار در اي حوضچه يا كوچك درياچه يك و شده باز باريكي جوي يك
 حيات اين از بخواهد كسي است ممكن ولي ،باشد باز راه يا باشد بسته هم راه است ممكن و ،ما محدود

 . كند پيدا اتصال نامحدود حيات آن به
 . عادي حالت به برگردد باز اينكه براي شود مي غرق كأنه وندخدا در و رود مي شخصي حالت از 3. 
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 سحر در من براي وقتي يك گفت). است گذشته به مربوط چون نيست مهم باز اين (ديدم مي خودم
 من ، ]ميديدم [ - بوده دوستانش از هم او كه - ديگري نفر يك ] را خودم [ من كه شد پيدا حالت اين

  وضو رفت شد بلند رختخواب از كه حالي در ديدم او را خودم و ،خودم را او و ديدم مي او را خودم
 در تنها ،ميديدم او را خودم ،ميكنم دارم خودم ميديدم ميكرد او كه كارهايي تمام ،خواند نماز و گرفت
 او از من فردا. شد پوشيده من بر اينكه مثل كرد عورت كشف حاجت قضاي براي رفت او كه وقتي

  انجام او شب آن كه بود كارهايي همان ،ميديدم او را خودم وقت آن در من كه جزئياتي متما ،پرسيدم
 : اينجاست در اقبال حرف سر من بحث. بود داده

 در " وحي " كلمه استعمال شكل). 1 (نيست آدمي مخصوص وجه هيچ به وجود ريشه با اتصال اين "
 خصوصيت كه هست اين البته و ،)2 (داند مي گيزند از خاصيتي را آن كتاب اين كه ميدهد نشان قرآن

  در آزادي به كه گياهي). 3 (است متفاوت زندگي تكامل مختلف مراحل حسب بر آن شكل و
 و ميشود تازهاي عضو داراي زندگي تازه محيط با شدن سازگار براي كه جانوري ،ميكند رشد مكان

 وحي مختلف حاالت نماينده همه كند مي فتدريا اي تازه روشني ،زندگي دروني اعماق از كه انساني
  تعلق آن به كه نوعي ضرورتهاي بر ببنا يا وحي پذيراي ظرف اين كه نوعي ضرورتهاي بر بنا كه هستند

 . " دارد گوناگون اشكال دارد
 " وحي " كلمه استعمال موارد و است درستي و صحيح حرف و متين حرف بسيار من نظر به حرف اين
  وحي مطلق در ما بحث ولي كند مي تأييد را مطلب همين قرآن در
 

 : پاورقي
 . نيست آدمي مخصوص هم اين و " وجود ريشه با اتصال " يعني او قول به وحي 1. 
 مورد در ،گويد مي عسل زنبور مورد در ،گويد نمي انسان مورد در تنها را وحي كه بينيم مي چون 2. 

 بلكه ": ام نوشته حاشيه در من كه ،اشياء همه مورد در و ميگويد درخت مورد در ،گويد مي مورچه
 " امرها سماء كل في اوحي و ": گويد مي اينكه براي " ندارد جاندارها به اختصاص و وجود از خاصيتي

 آن در آسمان و زمين به راجع. ايم كرده وحي او به بدهد انجام بايد كه كاري ،چيز هر در) 12 / فصلت(
 "" كرها او طوعا ائتيا لالرض و لها فقال دخان هي و السماء الي استوي ثم " :فرمايد مي كه آيهاي

 تحدث يومئذ ": فرمايد مي زمين به راجع هم قيامت در. ميكند بيان " قال " كلمه با) 11 أ فصلت(
 هم جاندارها به نسبت. است اين هم زمين به نسبت وحي) 5 و 4 /زلزال ("" لها اوحي ربك بان .اخبارها

 . است مفصل كه هست زياد قرآن در كه
 يك زمين جلو از كشيدن و رهبري همان ،است هدايت اينها حقيقت چون (ميكند فرق شكلش 3. 

 متناسب است ديگري شكل به هستند عاليتري درجه يك در كه نباتات به وحي ،است مخصوص شكل
 در وحي و ،است ديگري لشك به حشرات و حيوانات در وحي ،هستيشان درجه و هستي و ساختمان با

 . ديگري شكل به نبوت مقام و انسان
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 در ما بحث ،است موجود آن خود با متناسب موجودي هر در وحي شكل ميگويند كه هم اينجا ،نيست
 كه است اي مسأله باز هم اين. بدانيم بايد ما را آن ،عمده. هست شكلي چه شكلش كه است نبوت وحي

 ما. كنيم استدالل ميتوانيم نه و كنيم تجربه آن روي ميتوانيم نه چون بشنويم بايد وحي اولياء زبان از ما
 . كنيم توجيه توانيم مي چگونه ببينيم علمي نظر از ،بعد ،اند گفته چه آنها ببينيم بايد

 

  انبياء وحي
 

 ولي نيست معلم بدون يعني داشته معلم وحي اين كه حد اين است مسلم كه مطلب يك انبياء وحي در
 ما و صاحبكم ضل ما .هوي اذا النجم و « (."" القوي شديد علمه « ": طبيعي غير و بشري غير معلم
 درباب ما را مطلب اين). 1 ()» القوي شديد علمه .يوحي وحي اال هو ان.الهوي عن ينطق ما و .غوي
 اينجور بخواهيم ما اگر بنابراين. بكنيم بايد متعلم و معلم فرض يعني بگيريم ] نظر در [ بايد حتما وحي
 ،است وجودي كامل ساختمان اين الزمه فقط كه نبوغي يك ،]است [افراد نبوغهاي مثل كه كنيم فرض
 اين به ،است خودش از ابتكاري طرح اين ولي ريزد مي ابتكاري طرح نابغه يك ،است اينجور هم نابغه
 هرچه وحي در ولي. بكند ابتكاري چنين ميكند ايجاب كه است ساختماني يك ساختمانش كه معنا

 با ارتباط وانستهت كه است اين در شخصيتش تمام ،هست بودنش واسطه در دارد پيغمبر كه شخصيت
 كند پيدا [ - بگوييد ميخواهيد چه هر - فرشته با ،ملك با ،القوي شديد با ،خدا با ،خودش وجود خارج

 من نظر به. كرده پيدا ارتباط هنشذ وجود خارج با كه ميشود خالصه جهت اين در شخصيتش تمام ،]
 كار هرچه شخصي اگر بنابراين. بگيريم آن از توانيم نمي را اين بينيم مي قرآن در را نبوتي وحي وقتي
 گرفته خودش وجود بيرون از كه است واسطه او كه نباشد آن در جهت اين كه بدهد انجام العاده فوق
 ميخواهد هرچه ،نباشد خواهد مي باشد ابتكار يخواهدم ،بگذاريم " وحي " را اسمش وانيم نمي ،است
 است استشعار حالت كرد] منظور [را اين ميشود مسلما وحي در باز كه دوم جنبه. نيست وحي اين باشد
  به مربوط هم اين كه (گيرد مي دارد بيرون از كه است متوجه گيرد مي كه حالي در يعني

 
 

 : پاورقي
 .5 - 1 / نجم 1. 
 

 هم فرد خود اينكه بدون ميشود افراد به گاهي الهاماتي يك مثال). ميگيرد خارج از كه است همين
 دلش در يكدفعه كه ميبيند قدر همين انسان .هست الهامات اين كه است بديهي. بفهمد را علتش
 اين. چيست آن كه بفهمد اينكه بدون كرد درك را چيزي يك ميكند احساس ،)1 (شد القاء چيزي
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 نظر يك از او اينكه گو (ميزند حرف مادي اغلب خودش حرفهاي در شايد كه مردي يك ،است تعجب
 يك و ميكردم تحصيل پاريس در من كه ميگفت) ببرم نميخواهيم را اسمش ،گوست پراكنده آدم يك
  بعد نيم و چهار مثال ساعت كه وديمب گذاشته قرار زنم با روزي. بودم گرفته وقت آن هم خارجي زن
. پايين ميرفتيم بايد ها پله از كه جايي ،بود مترو ايستگاه هم قرارمان محل و سينما برويم ظهر از

 يك در مغزم اينكه مثل يكمرتبه ،پايين رفتم كه پلهها از ،رسيدم او از قبل دقيقه چند من ميگفت
 دارند برادرم خانه از را پدرم جنازه ديدم ،ديدم را رمبراد خانه ،ديدم را تهران ،شد روشن اي لحظه

. شد پيدا من در ضعفي حالت يك. ميكردند جنازه تشييع داشتند كه ديدم را مردم و ،بيرون ميĤورند
  ،نيست چيزي گفتم ؟پريده رنگت چرا ؟چطوري گفت آمد زنم بعد. شدم حال بي ،نماند صورتم در رنگ
 عالقه خيلي من به هم او ،بودم مند عالقه خيلي پدرم به. نيامد پدرم امهن ديگر بعد. دادم را او جواب
 اصرار من اينكه تا. بشوم ناراحت من كه نميخواستند. مينويسد نامه برادرم كه ديدم آن از بعد. بود مند

 و لحظه همان در پدرم ،بوده هم جور همين اتفاقا شد معلوم ؟است بوده چه كيفيت بنويسيد كه كردم
 اي لحظه همان در ] من حالت آن [ و بود مرده برادرم خانه در) كردم يادداشت گفت (ساعت نهما
 . رونيب اند آورده يم را اش جنازه كه بوده

 . شنيدم خودش از من گفته هم دروغ اگر. شنيدم آدم آن خود از من را اين 
 تلقي آنجا از دارد كه دميفهم ميشود وحي او به كه كسي آن يعني هست استشعار حالت وحي در ولي

 از ،كند فراموش گيرد مي آنچه اينكه ترس از اكرم پيغمبر كه شده وارد اينطور قرآن در حتي و ميكند
 : كه شد نازل آيه ،ميكرد تكرار ميگرفت سر از بود نشده تمام ميگرفت كه هايي جمله هنوز طرف اين

  » قبل من بالقرآن تعجل ال و « "
 
 

 : پاورقي

  ؟چيست الهام با وحي فرق: پرسش ١. 
 انسان كه شود مي اطالق موارد جور همين در الهام ] كه است اين [ اش لغوي فرق گويند مي: استاد

 . نيست مبدئش به مستشعر
 
 ديگر طرف اين از ،گرفت مي طرف اين از داشت هنوز. نكن شتاب) 1 ("" وحيه اليك يقصي ان «

 . نبوده استشعاري غير ،ميدهد رخ برايش كه حالي به بود ستشعرم مقدار اين يعني ،ميكرد تكرار داشت
 غير را ديگري موجود يك آنها كه است اين ميفهميم انبياء خود زبان از انبياء وحي مادر كه سومي نكته

 بشري وساطت وحي خود (است بوده وحي واسطه باز او كه اند ميكرده ادراك فرشته عنوان به خدا از
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 كه نگرفته صورت پيغمبر براي وحيي هيچگاه كه كنم عرض نميخواهم البته. كنيم انكار نميتوانيم ما هم
 به شد مي وحي كه اكثر ولي ،هست كه كند مي تصريح قرآن خود ،هست آن ،نه. نباشد واسطه جبرئيل
 به وقتي يك هم شايد ،ميداند اخد ،بوده هم واسطه بدون گاهي كه است چگونه اين حاال. بوده او وسيله
 فيوحي رسوال يرسل او حجاب وراء من او وحيا اال اهللا يكلمه ان لبشر كان ما و « ". برديم پي رازش
 من هم گاهي ،نيست واسطه هم فرشته كه ميكند وحي خدا خود مستقيم گاهي ميگويد). 3 ("» باذنه
 به او ،فرستد مي – است فرشته مقصود اينجا كه - را رسولي و واسطه يك اينكه يا ،است حجاب وراء
 . كند مي وحي پيغمبر به پروردگار اذن
 هم ديگر چيزهايي است ممكن حاال. بگيريم مفروض و مسلم وحي درباب بايد ما را چيز سه اين پس
 رنظ از را وحي توانيم مي ما چگونه چيز سه اين به توجه با كه ببينيم بايد آنگاه. برسد ما نظر به بعد

  را وحي ماهيت و كنه و حقيقت بايد ما بگوييم حتما ما كه ندارد هم ضرورتي هيچ و كنيم توجيه علمي
 وجود به بايد ما. نيست اين از غير و است همين بگوييم و بكنيم توجيهي يك هم آخرش ،كنيم درك
  داشته ايمان وحي

 
 

 : پاورقي
  114 /. طه 1. 
  194. و 193 / شعراء 2. 

 3.   51 /. شوري
 

 افزوده ما معرفتهاي بر معرفتي يك بفهميم اگر ،بفهميم را وحي حقيقت كه ما بر نيست الزم ،باشيم
 ،پيغمبران مخصوص است حالتي يك اينكه جهت به ،نيست ما به ايراد جاي نفهميم اگر و ،است شده
 به شايد ،ديگر اءاشي در داده عموميت را وحي قرآن چون ولي ،نميبريم پي آن كنه به ما قطعا كه

 آشنايي نزديك از آن با كه را وحيي آن اي اندازه تا بتوانيم ،ميشناسيم كه وحي از انواع آن تناسب
 مند گله حتي خودمان از ،بكنيم توجيهي نتوانستيم اگر و ،بكنيم توجيهي ،است نبوت وحي كه ،نداريم
 . است بوده انبياء مختصات از كه است اي مسأله يك و ما حد مافوق است امري يك چون ،نيستيم
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 ترجمه را انعام سوره در " شيء من بشر علي اهللا انزل ما قالوا اذ قدره حق اهللا قدروا ما و « " آيه: سؤال

  ؟اند كرده معني شناختن به را " قدر " تفاسير كدام در. ". ..را خدا اند نشناخته " كه فرموديد
 

 كسي هر چون ،است گرفتن اندازه معنايش اصال " قدر ". زانالمي تفسير مخصوصا ،تفاسير همه: جواب
 هر چون " حد " ميگويند هم را تعريف خود اصال. ميكند گيري اندازه نوعي ميشناسد انسان وقتي را

  از. كنيم مي قالبگيري را آن خودمان فكري قالب در ،بشناسيم ميخواهيم وقتي ما را چيزي
 اند نگرفته اندازه را خدا ميگويد كه ،آمده زياد تعبير اين قرآن در .د ميشو آورده كنايه اين جهت اين

 قد ببينند بردارند متري كه نيست جسماني اندازه كه است معلوم اين البته. بگيرند اندازه بايد آنچنانكه
 خدا يعني ،است ذهني گيري اندازه مقصود ،است چقدر ارتفاعش ،است چقدر عرضش ،است چقدر خدا
 . كردهاند تفسير همينطور هم مفسرين. اند نشناخته بشناسند و بگيرند اندازه ذهن در بايد كه آنطوري را
 
  ؟آمده " عرف " معني به " قدر " -
 

 . عرف از است كنايه قدر: استاد
 

  ؟ندارد خصوصيتي -
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 ،معرفت مورد در ولي شده استعمال كلمه اين هم خدا مورد غير در اند گفته حتي ،خير: استاد
 . شناختن از است يهكنا

 ٧٩



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

  وحي                      
 

                      )2 ( 
 

 و حقيقت يك ميشود نازل انبياء به كه وحي كه شود مي استفاده قرآن كريمه آيات از كه شد معلوم
 و نباتات به رسد چه تا ،جمادات در حتي ،دارد وجود اشياء همه در بيش و كم كه است واقعيتي
  كه است اين ،وحي استعمال موارد از شود مي استفاده قرآن از آنچه و ،نبي غير انسانهاي و حيوانات

 تعبير كه حيوانات درباب يا) 1 ("" امرها سماء كل في اوحي و « " ميشود تعبير هدايت از نوعي به
 التح اين ،)هست اين به نزديك ديگر كلمات ولي نيست وحي كلمه هم نباتات درباب و ،دارد وحي
 اينها همه همراه كأنه معنوي نور يك كه دهد مي نشان هم آثار كه هست اشياء در كه راهيابي خاص
 ،دارد مراتب و درجات البته ولي ،است وحي نامش ،كند مي هدايت خودشان مسير در را اينها و هست
 ضعيف نورهاي به بايد بكنيم تشبيه بتوانيم اگر شايد ،نيست درجه يك در نباتات وحي با جمادات وحي

 حيوانات در كه هدايتي با ،هست نباتات در كه هدايتي آن كه همچنان ،بكنيم تشبيه قويتر و قوي و
 در آنچه و ،انسانها در آنچه با است حيوان در كه آنچه و ،نيست درجه يك در يعني نيست يكسان هست

  ارشادي و هدايت و وحي از اعالي حد ديگر اين كه ،دارد وجود نبي در كه آنچه با است عادي انسانهاي
  يك كه است

 
 

 : پاورقي
  12 /. فصلت 1. 
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 وحي اساسا كه فهميد را مطلب همين ميتوان هم اكرم پيغمبر كلمات از. ميشود غيب از طبيعي موجود
 لهذا و است متفاوت درجه نظر از ،نيست متفاوت ماهيت نظر از ،ميشود بشر به مثال كه القائاتي ساير با
 من " است كرده نقل " ميگويم اينكه - سني هم اكرم پيغمبر از است كرده نقل شيعه هم را حديث ناي

 اند كرده نقل كتابهايشان در سني و شيعه را اين ولي ،نيست يا است صحيح كه نميدانم را نقلش درجه
 ميخواهد را معنا همين. نبوت جزء هفتاد از است جزئي) 1 (صادقه رؤياي فرمود اكرم پيغمبر كه -

. باشد قويتر اين از درجه هفتاد كه قويتر نور يك مثل او و است ضعيف نور يك مثل اين يعني بگويد،
 " بگويند ميخواهند وقتي ،است كثرت نماينده عربي زبان در " هفتاد " كلمه باشيد داشته توجه البته
  اين مقصود ،" گفتم تو به بار هفتاد " ميگوييم ما اينكه مثل ،هفتاد ميگويند " زياد خيلي
 در كه هست انبياء در كه آنچه ببينيم گفتيم ما بعد. زياد خيلي يعني ،71 عدد نه ،69 عدد نه كه نيست
 داده توضيح مشخصاتي چه با انبياء خود طرف از ،هست قوي بسيار درجه يك و نيست بشر افراد ساير
 ميكنيم پيدا فرضيه يك خودمان نظر از ،نيمميبي ما دادند توضيح مشخصاتي با آنها كه بعد. است شده
 . فلسفي و علمي نظر از وحي توجيه براي

 

  انبياء وحي مشخصات

.   بودن دروني ١
 

 مثل را وحي يعني ،است آن بودن دروني جنبه اند داده توضيح وحي امر در آنها كه خصوصياتي از يكي
 يا مان گوش راه از ما كه طور همين ] ميكنيم تلقي ظاهر حواس [ طريق از ] را محسوسات كه [ ما

 و باطن طريق از بلكه ،كردند نمي تلقي ،ميشنويم حرفي زيدي يك از ،ميكنيم تلقي ظاهرمان چشم
 نازل ايشان بر وحي كه حالتي در اكرم پيغمبر كه - هست هم زياد و - ميبينيم ما. ميكردند تلقي درون
 دست او به مانند غش حالتي ،ميكرد پيدا تعطل شحواس ،نوشتهاند كه وحي حاالت اكثر در ،ميشد
 آدم چشم مثل چشمش يعني بود بيخود خود از ظاهر در ،نبود خود به ظاهر در كه طوري به ميداد
  و شنود ينم كه بود خواب آدم گوش مثل گوشش و بيند نمي كه بود خواب

 
 

 : پاورقي
 ذهني سوابق يا بدن طبيعي حاالت به وطمرب كه توجيهات اين با كه هست رؤياها از بعضي قطعا 1. 

 ميكند تعبير خودش هم قرآن را آنها غير ،صادقه رؤياهاي ميگوييم را آنها كه ،نيست توجيه قابل است
 . " احالم اضغاث " به

 روي زيادي عرق و كرد مي عرق بعد و شد مي سنگين كه بود عادي غير جهت اين از هم حالتش
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 كه كند كشف نتوانسته علم هنوز علمي پيشرفتهاي همه اين با. هست اي غريزه حيوان درون در ،ميكند
 مثل يا ميدانند خود به خود را چيزهايي يك اكتساب بدون و تعلم و تعليم بدون كه حيوانات غرايز اين

 همه با ،بودن دروني در پس. كند توجيه را اين نتوانسته هم وراثت حتي ؟چيست ميكنند عمل دانسته
 . است شريك آنها

 

  داشتن معلم ٢. 
 

 مسأله - كرد تكيه رويش بايد خيلي يا و - ميمفه مي خودشان توضيحات از باز كه ديگر موضوع يك
 " ميگوييم ما وقتي پس. است ميگرفت تعليم چيزي يك از ،اي قوه يك از يعني است داشتن معلم

] ميگويند[بشري معلم آن به طبيعت در كه وديموج يك از ،نيست حواس راه از يعني " نيست بيروني
 در ،دارد خودش ذات از يعني ندارد معلمي هيچ اساسا اينكه نه ،نيست آزمايش و تجربه از يا ،نيست
 ضاال وجدك و .فاوي يتيما يجدك الم « (است جاهل خودش ذات در ،ما مثل است بشري خودش ذات

  مغز سلولهاي در ،خودش روح در يعني خودش ذات در) 1 ()» فاغني عائال وجدك و .فهدي
 ما:  ]شده تأكيد [قضيه اين روي ليخي قرآن در. نداشته قبال اطالعات اين از هيچ خودش

 
 

 : پاورقي
 .8 - 6 / ضحي 1. 
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 ،نميداند كه كسي يك) 2 (" تعلم تكن لم ما علمك و « " ،)1 ("» قومك ال و انت تعلمها ماكنت «
 " القوي شديد " حاال. "" القوي شديد علمه « " ،شود مي آموزانيده او به ولي نميداند هم قطعا

 آموختن حال هر به ،باشد ميخواهد هرچه ،باشد جبرئيل مقصود ميخواهد ،باشد خدا مقصود ميخواهد
 آموزش حيوانات غرايز در. نيست حيوانات غرايز مثل ،است كار در آموزش صحبت شك بدون ،است

 - دانشمندان در مثال كه الهامي ،گيرند مي احيانا هم ديگر انسانهاي كه الهامهايي در اينكه كما نيست
 ناگاه است مدعي كه دانشمندي ]. نيست آموزش ميدهد رخ [ - دارند قبول را الهامي روش هك آنهايي

 در چيزي ناگهان ،نميدانست كه ميكند احساس قدر همين فقط او ،ميشود الهام من به اي فرضيه يك
 از اين اما جوشيد ميفهمد قدر همين ،دارد كار سرو معلمي يك با كه نميكند احساس اما آمد ذهنش

 كه طوري آن انبياء ولي. است نداشته يا داشته تماس جايي با كه نميكند حس ديگر خودش آمده كجا
 را معلم ،ميگيرند و دانند نمي كه ميكنند احساس ،ميكنند احساس را معلم آن وجود ميدهند توضيح
 . است ركا در تعلم و تعليم كه است داشتن معلم مسأله دوم قسمت .دارند معلم پس ،ميكنند احساس

 

  استشعار ٣. 
 

 كه حالي در ،بود خودشان حالت به انبياء استشعار - اند كرده مخلوط هم با را ايندو كه - سوم مشخصه
 درس معلمي پيش ما كه طور همين. ميگيرد دارد ديگر جايي از كه است مستشعر ميگيرد دارد

 ذهن به و ميكنيم گوش او از و ايم نشسته كسي مقابل در كه فهميم مي طبيعت همين در ميخوانيم
 اين با دارد را حالت همين عينا هم او ،باشد ذهنمان در بگيريم ياد معلم از كه ميسپاريم خودشان

 اكرم پيغمبر كردم عرض و ،است ديگر جاي در ،نيست ميبينيم ما كه عالمي اين در معلمش كه تفاوت
 مي زبان به ديگر طرف از ،ميگرفت طرف ينا از ،شود محو ذهنش از ميگيرد آنچه كه داشت بيم هميشه

 ال و (نكن كاري چنين شد نازل آيه كه ،نكند فراموش كه آورد
 

 : پاورقي
 1.   49 /. هود
 2.   113 /. نساء
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 "» تنسي فال سنقرئك « ": آمده ديگر آيه در). 1 ()وحيه اليك يقضي ان قبل من بالقران تعجل ال و «
 با و نترس پس ،شد نخواهي فراموشي به مبتال ،نميكني فراموش اين از بعد تو كه كرد تضمين) 2(

 طرف اين از) افتاده اتفاق خودم براي (كالس سر گاهي كه ميبينيد شما كه شاگردي مثل. بگير طمأنيه
 نميتواني خوب بنويسي اگر ،ننويس آقا ميگويي ،مينويسد دارد دانشجو طرف آن از ميگوييد داريد شما
 در گفت پيغمبر به هم وحي. بنويس برو بعد بسپار ذهنت به بگيرد ياد خوب كن گوش اول ،بگيري ياد

 تضمين ما گفت ،بنويس خانه در برو نگفتند آنجا ولي. نكن تكرار ،نكن آوري ياد ،ميگوييم كه حالي
 . استشعار مسأله هم اين پس. رفت نخواهد يادت نخورد غصه ،نرود يادت كه ميكنيم

 

  وحي واسطه ادراك ٤. 
 

 به بايد و است حقيقتي يك. كرد انكار شود نمي. است مطلبي يك هم اين. دارد هم واسطه وحي ،اكثر
 « (است مالئكه بياوريم ايمان آن به بايد و داريم قرآن در ما كه چيزهايي از يكي چون داشت ايمان آن
 وحي) 4 (معموال پيغمبران .داشت بايد كه است ايماني يك خودش اين). 3 ()» مالئكته و باهللا امن كل
 الروح به نزل « (است " االمين روح " او نام كه - خدا از مستقيم نه - ديگري موجود يك وسيله به را

 اينها (ديگر تعبيرات در است " جبرائيل " يا ،ديگر تعبيرات در است " القدس روح " يا) » االمين
 در ولي. هست هم وسيله آن به مستشعر و يكندم تلقي او وسيله به ،ميگيرد) اوست از مختلف اسمهاي

 . كند نمي درك و احساس كسي و نيست كار در ديگر چيزها اين فردي الهامات و غرائز
 ميتوان اي فرضيه چه ببينيم بايد ما - اند داده توضيح وحي اولياء را اينها كه - اينها همه به توجه با

 حقيقتش صد در صد ميتوانم من كه نكرده ادعا كس هيچ وحي مسأله در چون ،فرضيه ميگويم (گفت
 يك آيد مي دست به قرائن همين از كه حدودي تا). بوده انبياء مخصوص پديده يك ،كنم كشف را

 . گفت شود مي اي فرضيه
 

 : پاورقي
  114 /. طه 1. 
  6 /. اعلي 2. 
  285 /. بقره 3. 
 اينجور گاهي كه شده هم تفسير كه وانيمخ مي قرآن از آيهاي چون است اينطور هميشه نميگويم 4. 

 . نيست
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  وحي درباره اسالمي حكماي فرضيه
 
 آمدند آنها ،اينها به توجه با. اند گفته اسالمي حكماي كه است فرضيهاي همين فرضيه بهترين ما نظر به

 دخواستن. دارد را صفحهاي دو موجود يك حكم روحي استعدادهاي جنبه از انسان كه گفتند اينجور
  اش وجهه يك: دارد وجهه دو ما روح ،نيستيم مادي بدن اين تنها و هستيم روح داراي ما چون بگويند
 حواس اصال. ميگيرد خودش حواس راه از ميگيرد بشر كه اي معمولي علوم. است طبيعت وجهه همين
 ميكند آوري عجم حافظه خزانه و خيال خزانه در ميگيرد حواس از آنچه. طبيعت با ماست ارتباط وسيله

  به كه (دهد مي تعميم ،ميكند تجريد ،ميدهد كليت آن به ،ميبرد عاليتري مرحله يك به جا همان در و
 آن درباره نميخواهيم حاال كه ،احساس مرتبه از ست ا عاليتري مرتبه يك تعميم و تجريد آنها عقيده
 با دارد سنخيت وجهه آن به كه دارد هم ديگري وجهه يك انسان روح اين اند گفته ولي). كنيم بحث
 داشته بيشتري هاي تماس ميتواند كند ترقي وجهه آن در كه نسبت هر به. بعدالطبيعه ما جهان همان
 . باشد

 : گويد مي مولوي
 

  وي لبهاي در پنهانست دهان يك  ني همچو گويا داريم دهان دو
 

 دهاني يك با شما ميگويد ،زن ني به را خدا و ،دارد دهان دو كه ني به را) 1 (انسان روح ميكند تشبيه
 صدا و ميخواند آواز كه بينيد مي را دهاني آن شما ،ايد نشسته زن ني مجلس در وقتي ،هستيد آشنا

 دارد ديگري دهان يك ني اين كه نميدانيد ،است دهان اين كار ميكنيد خيال و ميسرايد نغمه و ميكند
 . بينيد نمي شما است پنهان او لبهاي در چون و است پنهان زن ني آن لبهاي در كه

 طبيعت ،جهان اين. ميكند فرق است جهان اين در آنچه با است جهان آن در كه آنچه ميگويند آنگاه
 است ديگري جور آنجا ،است تبدل ،است تغيير ،است حركت ،است جرم ،است جسم ،است ماده ،است
  دارند تطابق همديگر با جهانها ولي

 
 : قيپاور

 . است حق سخن او قول به ميگويد كه سخني كه ميگويد را عارف روح لبتها 1. 
 

 به و است جهان آن سايه است جهان اين در آنچه واقع در و است جهان اين بر قاهر جهان آن يعني
 است صعود اول ،وحي درباب. ميكند صعود انسان روح ميگويند ]. است جهان آن [ معلول فلسفي تعبير
 پيغمبر روح اول. نه را صعودش ولي شناسيم مي دارد ارتباط ما به كه را وحي نزول قطف ما. نزول بعد

 كيفيت آن ما كه ،گيرد مي صورت هست ديگر جهان در كه حقايقي و او ميان يا تالقي و ميكند صعود
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 كند مي نزول آنجا از ولي گيرد مي كليتش و معقوليت عالم در را حقايق خاصي استعداد يك با پيغمبر
 به اصطالح هب محسوسيت لباس ،پايين آيد مي پيغمبر مشاعر در ميكند نزول آنجا از ،پايين آيد مي

 ،مجرد و معقول صورت يك با كه حقايقي ،است همين شد نازل وحي اينكه معني و وشاندپ مي خودش
 خود براي حسي امر يك صورت به تا كند مي تنزل پيغمبر وجود مراتب در ،كرده تالقي آن با آنجا در او

 خيلي نيروي يك با كه را چيزي همان. مسموع حسي امر يا و مبصر حسي امر يا ،آيد مي در پيغمبر
 محسوس امر يك صورت به را واقعيت همان هم چشمش بعد ميديد مجرد واقعيت يك صورت به باطني

 تنزل آنجا از ،بيند مي كه هم چشمش با اما. بيند مي خودش چشم با را جبرئيل واقعا بعد. بيند مي
 . دارد زيادي توضيحات اينجا در كه (اينجا به آمده كرده
[ بودن الهي جنبه هم و بودن بيروني جنبه هم ،بودن دروني جنبه هم اند خواسته طريق اين با اينها
 و. شده پيدا تماس باطن و قلب راه از ،نيست حواس راه از چون است دروني اما. كنند توجيه را] وحي
 تماس من كه كند فكر بايد انسان چرا آخر گويند مي منتها ،شده پيدا تماس واقعا چون داشته معلم اما
 از ديگري نوع ،اين. باشد بايد مادي انسان يك با ،گوش اين با ،چشم اين با فقط گيرم مي كه معلم با

 نيروهاي يك با خواب عالم در انسان اينكه مثل. بوده هم مستشعر. داشته معلم واقعا. است تماس
 آدم وقتي. است يبعج خيلي هم خواب مسأله اين. ميشنود ديگر نيروهاي يك با ،بيند مي ديگري
 كار چشم اينكه با. بيند مي خواب عالم در ،كند تصور خواب عالم در كه است ينا از غير بيند مي خواب
 حالت عين ،ديد خواب عالم در كه آيد مي يادش شود مي بيدار وقتي. بيند مي خواب عالم در ،كند نمي

 در االن شما رواني جنبه از. )فيزيكي جنبه از نه رواني جنبه از (دهد مي رخ بيداري عالم در كه ابصاري
  داريد بيداري
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 حالت آن خواب عالم در. شود محقق شما براي ديدن اين تا دارد طبيعي مقدمات يك اين ولي ميبيند
 پس ميگويند. باشد شده پيدا طبيعي مقدمات اينكه بدون ولي است بيداري عالم رواني حالت عينا رواني
 ،شود پيدا ديدن رواني حالت تا من چشم در بيايد اينجا از نيست الزم هم نديد خود شود مي معلوم
 ديدن كه گفته كي. شود پيدا ديدن حالت آنجا در و ديدن مركز آن تا بيايد من درون از است ممكن
 روي كه ،باشد چيزي چنين ندارد لزومي. باشد غيب از تنازل است ممكن ،باشد طبيعت از تصاعد بايد
. ميشود پيدا چيزها اينجور هم بيماري حالت در البته. است ديدن واقعا پس. ميشود بحثها يخيل هم اين
 مسلم گويا هم امروز. ميشود پيدا تجسمات برايشان كه را بيمارهايي از بسياري ميكنند ذكر بوعلي مثل
 و خيال تحال قبال كه خياالت همان مسلم و شود مي پيدا تجسم حالت بيمارها از بعضي براي كه است
 . باشد داشته وجود چيزي طبيعت در اينكه بدون ميكند پيدا تجسم صورت بعد ،داشت تصور
 كه بود نيم و سال يك تقريبا. شد پيدا روشن بسيار صورت به قضيه اين بيماري يك در من خود براي
 آن متعاقب و شد شديد تبم كه هست يادم). بود عجيب خيلي (بود حصبه بيماري گويا. قم بوديم رفته
 حال. بميرم ميخواهم كه كردم پيدا يقين و بميرم ميخواهم من كه شد پيدا برايم خيال اين مرتبه يك

 حصير. بود تابستان. بودم خوابيده تخت روي. فهمم نمي خودم شد پيدا من براي يقين اين شد چطور
. كردم احساس واقعا را حتضارا حالت اصال من و گذاشتم قبله به رو را پايم حصيرها روي آمدم. بود پهن

 لحظه اين در كه ميكند يقين آدم كه حالتي ،را حالت آن ميكردم فكر وقت هر بعد سال يك شايد تا
 دست آدم به چه آنوقت ،آيندهاش آرزوهاي از ،خويشانش از ،مادرش از ،پدرش از ميشود جدا دارد ديگر

  حصيرها روي خوابيدن همان نميدانم. دكر يخ تنم بعد. بود عجيبي حالت يك. ميداند خدا ميدهد
 ديدم كشيدم انتظار كه هرچه. نمردم من ،نه ديدم ،رفت من از تب حالت كم كم. ديگر چيز يا شد سبب
 بود اين ديدم آنجا من كه چيزي اول. ميديدم چيزهايي يك آنگاه. نشستم مرتبه دو شدم بلند ،نمردم

 ميكنند باد را آن كه گوسفندي مثل ،ميكند ورم دارد هست پهلويم كه متكايي اين ديدم يكدفعه كه
 داشت تفاوت ذره يك بگوييد اگر ديدن اين با. ميديدم داشتم خودم چشم به اصال ،ميكند ورم تدريجا

 كردند مي خيال ،بودند آنجا كه رفقايي. نداشت تفاوت ذره يك) دارد ابهام كمي خواب ديدن آخر(
 هم آنها كردم مي خيال من و گويم مي دارم هذيان خالصه من هك) بود درست البته هم آنها خيال(

  يكدفعه. بينند مي من مثل
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 اينجور چرا تو. كرد مي ورم تدريجا ،كردن ورم به كرد شروع اش پيشاني بود پهلويم كه رفيقم ديدم
 نميكند ورم يا ميكند ورم چيزي هم مدرسه در ببينيد برويد گفتم بعد. يكي آن و يكي آن باز ؟ميشوي

  و داد نسخه من براي آمد مدرسي دكتر ديدم خودم چشم اين به من بعد ؟اتاق اين به دارد اختصاص و
 من كه) بودم آشنا پايش صداي با كه (آمدن از قبل را مدرسي دكتر پاي صداي شنيدم خودم گوش به

 صحبت من اتاق رد آمد. شنيدم را پايش صداي ،است مدرسي دكتر ،مدرسي دكتر دنبال بفرستيد گفتم
. آمده مدرسي دكتر دمميكر خيال من مدتها تا بود شده بخو حالم كه هم بعد. داد من به نسخه ،كرد
 واقعيت اصال و ديدم مي داشتم خودم چشم با من كه بوده تجسماتي اينها تمام فهميدم مدتها از بعد

 در چون ،ميكند را تصورش يندنميب كه را چيزي وقت يك انسان آخر. كردم حيرت واقعا من و ،نداشته
 خودمان ذهن در ما ،نيست اينجا االن كه آقايي مثال. كردن تصور و حافظه از استمداد ،است اش حافظه

 اين در كه را دوستانمان از يكي بيداري حال در نيستيم قادر ما هرگز اما ميكنيم او از مبهمي تصور يك
 مجسم خودمان چشم جلو را او بكنيم بخواهيم كار هر ،ببينيم خودمان چشم جلوي االن نيست جلسه
 براي رواني جنبه از اين بعد. ميديدم مجسم خودم چشم جلوي در حال آن در من ولي. نميتوانيم كنيم
 حالت آن يعني ديدن براي: است درست ميگويند فيلسوفها كه حرفي همين كه شد فكر يك مبدأ من

 جلوي در خودش باصره قوه با را شيئي واقعا انسان كه التيح همان ،ديدن فيزيكي حالت نه ديدن رواني
  بعضي در بلكه ،باشد هميشه طبيعي شرايط اين كه ندارد لزومي هيچ - ببيند مجسم خودش چشم
 عالم در ميگويند كه كساني ميگويند راست كه كردم قبول دليل همين به من هم بعد. است الزم حاالت
 عالم در ،نه ،ميبيند و ميكند خيال و نميبيند آدم اينكه نه ميشود قعوا ديدن خود واقعا ،ديدن ،خواب
 ميبيند اينكه در اما ميكند اشتباه را اين ،هست جلويش در مادي وجود يك كه ميكند خيال آدم رؤيا

 هيچ آن در ،ميدهد رخ ابصار حالت واقعا ،نميكند اشتباه هيچ ميدهد رخ برايش ابصار حالت آن يعني
 . است اين شرايطش عادي حالت غير در ،است آن شرايطش عادي حال در ديدن اصال و ندنميك اشتباه

 هم بيماري و مرض حتي. ]گيرد مي صورت [مختلف راههاي از] ديدن [بنابراين گويند مي] حكما[
 ؟دهد تجسم خودش جلوي ميتواند را چيز چه مريض و بيمار آدم يك منتها ،شود سبب است ممكن
  روح ديگر كه آنجا. را خودش يذهن سوابق همان
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 دكتر پاي صداي و مدرسي دكتر نسخه و مدرسي دكتر - خودش موجود اي ذخيرهه همان با جز من
 امر يك صورت به بود من حافظه در آنچه يعني خياالت همان ،نداشت تماس ديگري چيز با - مدرسي
 . شد مي مجسم من چشم مقابل در مبصر
 در را حقيقتي واقعيت پيامبر كه دارد مانعي چه پس. باشد انكار قابل كه نيست چيزي مطلب اصل پس

 در است ديده آنجا در كه چه آن و) نداريم ديگر تعبير ،بگيرد تماس يعني ببيند (ببيند ديگر جهان
 آنوقت خيال ،نه ،است خيالي امر يك جبرئيل ميشود معلوم پس نگوييد. بشود مجسم واقعا چشمش

 شما چه آن كه است اين بحث ولي. باشد نداشته واقعيت هيچ و ببيند را يزيچ يك انسان كه است
 در وقت يك. طبيعت ماوراء در وقت يك و است موجود طبيعت و ماده در واقعيتش وقت يك د ميبينيم
 ماوراء در وقت يك و ،شود پيدا رؤيت شما ابصار در كه شود مي سبب او بعد ،دارد وجود طبيعت ماوراء

 حال دو هر در. ميشود مجسم آيد مي شما ابصار در همان باز ،كنيد مي پيدا تماس آن با شما طبيعت
  طبيعت بيرون در شما واقعي امر وقت يك منتها ،هستيد تماس در واقعي امر يك با شما. دارد واقعيت
 . داخل در وقت يك و است
 هنوز زمينه اين در و ،است تمام صد در صد فرضيه اين كه - كرد ادعا هم نبايد البته - گويم نمي من

 چطور و ،ميبيند انسان صورت به را ملك] پيغمبر [قبال كه ميشود چطور كه اند گفته حرفها خيلي
  اين بعد ،حقايقي يك با ميبيند را جهان اين او پرتو در بعد ميبيند جهان آن در كه آنچه كه ميشود

 در كه است حرفهايي به مربوط اينها ؟ميشود مجسم او براي كتاب يك صورت به يا كالم يك صورت به
 مسأله يكي ،كنيم قبول بايد حتما را چيز چند اين ،وحي درباب ما حال هر به. اند گفته ها زمينه اين

 باطني مرموز قوه يك راه از را اين اينكه معني به يعني ميكنيم عرض ما كه معنا اين به بودن دروني
 عرفان اصطالح] در[ ،" قلب " ميگويد قرآن اصطالحا را اين كه ،ليمعمو حواس راه از نه ميكند تلقي
 ،باشد نداشته يا باشد داشته دل كسي ميگويند. باطن يعني البته اينجا قلب. " قلب " ميگويند هم

 هر. باشد داشته دل كس هر) 1 ("" قلب له كان لمن « ". دارند همه را دل اين. نيست دل اين مقصود
 ديگري جهان با واقعا كه معناست اين به هم بودنش بيروني مسأله. باشد داشته صحيحي روح يك كس

 . دارد وجود واقعا ديگري جهان و كرده پيدا تماس
 
 : اورقيپ

 1.   37 / ق
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  ؟چيست نزول
 

 نزول اين. شده پيدا نزولي). » االمين الروح به نزل « (" نزول " به ميكند تعبير قرآن: ديگر مسأله يك
 زمين يك از جبرئيل ،نيست مكاني كه است اين فرض كه است مكاني بگوييم بايد يا زولن ؟چيست
 معنوي نزول يك بايد نزولش اينجا مسلم ]. است معنوي بگوييم بايد يا و[  ،اينجا آيد نمي كه ديگر
 ،مكاني و جسماني تحتيت و فوقيت به نيست محصور هم قرآن خود در تحتيت و فوقيت خود چون باشد

 فوق مااز خداوند) 1 ("" عباده فوق القاهر هو و « ": ميفرمايد خدا درباره قرآن. كس هيچ اصطالح در و
 هو قل « ": ميگويد قرآن هم اعتباري هاي تحتيت و فوقيت در حتي و. آنهاست بر قاهر خودش بندگان
 اتفاق به تفاسير همه شايد). 2 ("» ارجلكم تحت من او فوقكم من عذابا عليكم يبعث ان علي القادر
 ناحيه از يعني پايين از عذاب و ،هاتان دست باال از يعني ،فوقاني طبقه از يعني باال از عذاب باشند گفته
 به است شده نازل فوقي از اين ميگويد قرآن اينكه پس. كارگرها و كلفتها ،نوكرها مثل هاتان دست زير
  است واقعي فوقيت ،نه ؟اعتباري يا است واقعي فوقيت يك اين ؟است اعتبار چه

 دارد جهان اين بر تسلطي يعني فوقيتي واقعا ،است طبيعت ماوراء جهان كه ديگر جهان آن اينكه براي
 دنيا اين در چه هر ميگويد قرآن) 3 ()» معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال شيء من ان و «(

 فيض و دنياست آن ظل دنياست اين در چه هر چون ،وحي فقط نه ،چه هر ،شده نازل دنيا آن از هست
. منتها را اين و ميگوييم مبدأ را او ،" از " ميگوييم را او پس ،آمده او از چيزي هر فيض و دنياست آن
 ما جهان و است طبيعت فوق ما جهان ،است ديگري جهان جهان آن كه است فوق دليل اين به پس
 است ترشحي ،آنجا از است فيضي جهان اين اينكه دليل به است طبيعت فوق ما هم واقعا طبيعت فوق
 با ] تماس [ تماس اين چون پس .است گرفته سرچشمه آنجا از آمده اينجا در كه آنچه و ،آنجا از

 از كه ميشود گفته است جهان اين سرچشمه با تماس كه جهت آن از ،است جهان اين هستي سرچشمه
 . است جهت ناي به هم نزولش پس. است شده نازل آنجا
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 خواه ،اند گفته انبياء كه مشخصاتي همين با وحي مسأله كه ميكنم فكر من كه حسابهاست همين روي
 در روحي يك انسان براي توجيه آن در الاقل كه توجيهي از غير ،نپذيريم يا بپذيريم را حكما توجيه

 قابل قول ،بپذيريم استعدادها اين از غير ديگري استعداد يك هم روح براي و بكنيم قبول بدن بلمقا
 سنخيتي يك هم روح آن كه نباشد قائل روح يك بشر براي انسان اگر يعني ،باشد داشته ديگري توجيه

 اين از غير تماسي تا و نشويم قائل ديگري جهان ما تا] ديگر عبارت به[ ،باشد داشته ديگر جهان با
  هيچ به را وحي مسأله ،نكنيم قبول ديگر جهان با - هست طبيعي موجودات با كه - طبيعي تماسهاي

 . ديگر شكل به يا كنيم توجيه شكل آن به ميخواهد حاال ،كنيم توجيه نميتوانيم شكل
 كنيم بحث اهيمبخو اگر كه است اين حداكثر. نداريم بحثي اينجا در اين از بيش وحي مسأله در ديگر ما

 خيال ما گذشته حرفهاي. وحي توجيه در فرضيهاي هم يكي ،ميكنيم بحث " وحي امكان " در يكي
 و است هدايت نوع از وحي خود كرديم ثابت اينكه از بعد. وحي امكان اما. گفت را مطلب دو اين ميكنم

 آنكه حال و دارد وجود) رآنق ديگر وحيهاي آن در (هست انبياء غير در كه هدايتهايي همان ميبينيم ما
 همين] بلكه[ ،نيست توجيه قابل اشياء مادي ساختمان جنبه از يعني نيست توجيه قابل علمي جنبه از

 بر دليل اول ميگويند ،كشاند مي هدفي سوي به را ] موجود [ اين كه هست نيرويي يك فهميم مي قدر
 الي ربك اوحي و « (قرآن تعبير به نحل رد ما را ضعيفش درجه اين وقتي ،است شيء وقوع شيء امكان
 آنجا در وقتي ؟ميكنيم توجيه را آن چگونه ،ميگوييم چه آنجا در ،ميبينيم عسل زنبور در) 3 ()» النحل
. ندارد وجود پيغمبران در باالترش درجه ،نه كه بكنيم نفي بتوانيم كه نداريم دليل ما پس دارد وقوع
 يم حاال ،كردم عرض كه بود اي فرضيه همين كه هم شا يهتوج مسأله. است امكان بحث بحث پس

 را اش فرضيه حتما ما كه ندارد هم ضرورتي ،نكند قبول ميخواهد كند قبول كسي را فرضيه اين خواهد
 اينكه براي نداريم راهي ما و است بوده انبياء مختصات از كه بوده امري يك ] وحي [ چون بپذيريم
 انسان روان درباب كه معلوماتي ساير كمك به ،بدهيم قرار خودمان طالعهم و نظر تحت را آن مستقيما

 ناحيه دو اين از كه اطالعاتي كمك به ،داريم ديگر طرف از الطبيعه ماوراء جهان درباب و طرف يك از
  يك حدودي تا داريم،

 
 : پاورقي
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 . بياوريم زمينه اين در ميتوانيم اي فرضيه
 بر قهرا است انبياء مختصات از چون وحي. است - قرآن تعبير در - بينات و آيات مسأله بعدي مسأله
 فرضيه يك و ميكنيم بحث امكانش در ما كه است اين كوششمان ،حداكثر ،است مجهول بشر افراد ساير
 ،ممكن و قبول ،وحي ؟است وحي نفر يك سخن كه كنيم قبول دليل چه به ،نيمك مي درست برايش اي
 وحي او سخن كه بپذيريم دليل چه به ما است وحي من سخن كه ميكند ادعا آيد مي كه آدمي يك اما

 با يعني است آمده بينات و آيات سلسله يك با ،آمده كه پيغمبري هر ميگويد قرآن كه است اين ؟است
 " عجزهم " به اسالمي متكلمين تعبير در " آيات " كلمه همين از كه ،قرائن و ها نشانه سلسله يك

 طور به ،نامند مي " معجزه " متكلمين كه آنچه و نامد مي " آيات " قرآن كه آنچه. است شده تعبير
 كه معجزاتي آن البته ؟است نوع چه از همه اينها حاال. است شده نقل قرآن آيات از بسياري در مشخص
 - موسي نام به مبريپيغ اينكه مثل دارد عادت خرق جنبه خيلي كه همانهاست ميكند نظر جلب خيلي
 اين. ميشود اژدها يك به تبديل عصا اين و ميكند القاء را خودش عصاي و آيد مي – ميكند نقل قرآن

 غيب از مجيد قرآن نص به باز كه پيغمبراني يا ،معجزه ميشود متكلمين تعبير به يا موسي آيت ميشود
 داشتند اطالع آنها كند پيدا اطالع نستنميتوا كس هيچ عادي راه از كه چيزي از يعني اند ميداده خبر

. است زياد زمينه اين در آيات كه) 1 ()» بيوتكم في تدخرون ما و تأكلون بما انبئكم و « (ميدادند خبر و
 - معجزه مسأله باالخره. ديگر شواهد و ديگر آيات سلسله يك و ،كنيم ذكر و جمع قرآن از بايد را اينها
 ؟نيست ممكن يا است ممكن معجزه اصال ؟چيست معجزه. است مطرح قرآن در - متكلمين اصطالح به
 ببينيم بعد ،كنيم تعريف بايد را معجزه اول يعني ؟نيست ممكن يا است ممكن آيا بعد و چيست اوال

 قبول را معجزه فرضا يعني ،است آن داللت طرز و بودن آيت ،سوم مرحله ؟نيست ممكن يا است ممكن
 قبول حتي و دانستيم هم ممكن بعد ،كرديم معني (كرديم هم توجيهي ضاوفر دانستيم ممكن ،كرديم
 كسي يك حاال ؟است آيت ،)2 (عادت خرق معني به معجزه دليل چه به) ميشود هم واقع كه كرديم

 خارق عمل چنين ميان است اي رابطه چه ،كرد اژدها را عصا آمد كسي يك ،داد خبر غيب از آمد
  دعوت كه يمبپذير ما اينكه و العادهاي

 
 

 : پاورقي
 1.   49 /. عمران آل

 . است نشانه نشانه ،است نشانه خودش يعني " آيت " ويدگ مي كه قرآن 2. 
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 امروز بفرماييد اجازه اگر كه ،معجزه درباب بحث ،قسمت سه اين ؟است خداوند جانب از شخص اين
 . دهيم خاتمه اينجا را خودمان بحث

 
 خلق را زمين و آسمان اين كه خدايي همان را معجزه اين بقبوالنيم نخودما به ميشود چطور: سؤال
  ؟ ]است كرده عطا [ پيغمبر اين به كرده

 
 " است آيت ". است آيت معجزه بگوييم ما راه چه از كرديم عرض كه ميشود داللت بحث همان: جواب
 معنا همان به معجزه نييع نباشد آنطور است ممكن. خداست جانب از اين كه ميدهد نشان اينكه يعني
 سلسله يك قرآن خود ،باالتر يا و باشد شخصي و روحي قوت نوع يك اين ولي باشد عادتي خرقي
 هم يطانهاش گاهي) 1 (» اوليائهم الي ليوحون الشياطين ان « كه ميپذيرد حتي و ميپذيرد را طينشيا
 رحماني اين ميدانم چه من ،تاس عادت خرق ،مالك اگر. ميدهند خبر دوستانشان به را چيزهايي يك
 ما بحث سه همين در و است بحثي ،آن بله ؟شيطان ناحيه از و است شيطاني يا خدا ناحيه از و است
 . است داخل

 
 جاري افواه در كه آنچه اوال دهند مي نسبت ] اسالم پيغمبر به [ كه القمر شق معجزه به راجع: پرسش
 را القمر شق اينكه از ميكند حكايت اين. كرد القمر شق كس فالن ميگويند ] كه است اين [ است

 جنبه از واقعا اين آيا. كنند مي استناد) » القمر انشق و الساعة اقتربت « (هم قرآن آيه به و اند پذيرفته
  ؟داشته واقعيت احاديث و حقيقت

 
 حضرت عجزاتم خصوص به راجع اينكه آن و افزود ما بحثهاي بر بحث يك كرديد كه سؤالي اين: جواب
 يقولوا و يعرضوا « ". بدهم جوابي توانيم نمي االن .است القمر شق آنها از يكي كه كنيم بحث رسول
 . بوده واقعيتي شايد كه اين بر كند مي داللت) 2 ("" مستمر سحر

 
 ]. نامفهوم سؤال [-
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 ما بحث اوال گفتيم ،وحي امكان به راجع كرديم بحث يك ما ،كرديمن استدالل قرآن آيه به ما اتفاقا
. كنيم استدالل آن روي نميخواهيم ،ميكنيم بحث آن درباره ما ،اند گفته انبياء كه است وحي درباره
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 اگر ما. معمول تعاريف مثل كنند تعريف را وحي ننشستند شدند وحي مدعي آمدند كه آنها گفتيم بعد
 ما. ايم نكرده استدالل ،چيست آنها مدعاي همان كردند ادعا وحي نام به آنها كه آنچه بفهميم بخواهيم

 عسل زنبور به ،دادند نسبت هم درختها به را همان دادند نسبت ياءانب به كه آنها را وحي ميبينيم وقتي
 هم جمادات به حتي ،دادند نسبت هم موسي مادر مثل نبي غير انسانهاي برخي به ،دادند نسبت هم

 در ما كه است چيزي آن نوع از ،وحي نام به دارند انبياء كه مدعايي آن ميفهميم اينجا از ،دادند نسبت
 . شديدتر و قويتر درجات يك با مسلم ولي بينيم مي اينها
 وحي در ما چون اند كرده ذكر را آن مشخصاتي چه با انبياء ميشود انبياء به كه وحيي آن گفتيم بعد
 چه با را وحي ،وحي مدعيان ببينيم بايد ،چيست ادعا يك صورت به مشخصاتش ببينيم بخواهيم اگر
  گفتيم ،نكرديم استدالل ما. اند كرده ذكر مشخصاتي چنين با را وحي هم آنها. ندا كرده ذكر شخصاتيم

 يعني است ممكني امر يك بگوييم ميتوانيم قدر همين ما اند كرده ذكر مشخصات اين با آنها كه آنچه
 درجات كه داريم دليل بلكه است ناشدني چيزي چنين كه نداريم دليلي ،نداريم برخالفش دليل

  را امكان مرحله ما پس. دارد وجود خارج در االن و است شدني - دان كرده بيان خودشان كه - ضعيفش
 بتوانيم اينكه براي و) شود بحث بايد معجزات همين درباب اثبات مرحله (اثبات مرحله نه ميكنيم بحث
 . نكرديم استدالل قرآن آيه به ما بنابراين. قرآن سراغ ميرويم كنيم تعريف را وحي

 
 ،شود بحث شده انجام پيغمبر وسيله به كه عادات خرق از بعضي وردم در كه فرموديد يادداشت -

 آن درباره هم قرآن در و است عادات خرق جزء شايد كه هم را پيامبر معراج كنم عرض ميخواستم
 . بفرماييد يادداشت شده بحث مفصل

 
 اگر] شود مطرح [موافقم من آمده قرآن در چون هم معراج بحث ،است خوبي بحث هم آن ،بله: استاد
  دنباله واقعا گفتند ...آقاي كه آنچه. هستند موافق هم آقايان
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 ميگوييد شما كه بحثي اين اما بگيريم اجازه آقايان از ندارد لزومي ديگر بنابراين ،ماست بحث همين
 . دارند قبول اينكه مثل هم رفقا و باشد اجازه و اطالع با بايد اين. ميشود ما بحث ضميمه كه است بحثي

 
  ؟است عادت خرق جزء معراج -
 

 . نيست پيغمبر هاي معجزه جزء معراج ،نه: جواب
 
 . است عادت خرق -
 

 مردم كه آورد مي مردم براي پيغمبر كه است آن معجزه. نيست معجزه ولي هست عادت خرق: استاد
 . كرده معراج غمبرپي نديدند كه مردم اال و داده خبر معراج از. كنند قبول آن دليل به و ببينند را آن

  ؟شده ديده القمر شق: سؤال
 

 شق بايد يا. شده ديده كه است اين معنايش ،كنيم قبول ما اگر. است معجزه عنوان به القمر شق: جواب
 براي آورده را القمر شق بگوييم بايد كرديم قبول اگر يا و نيست معنا اين به بگوييم كلي به را القمر
 جنبه و ببينند مردم كه ميكند پيغمبر كه كاري يعني معجزه. ديدند هم مردم و ببينند مردم اينكه
 . هستم خدا جانب از من كه دهند قرار دليل را آن و ببينند هم را عادتش خرق

 
 . باشند عاجز مثلش آوردن از ديگران -
 

 حيو اما]. هست كه است بديهي[ ؟نيست يا هست عادت خرق وحي خود. وحي خود اما و ،بله: استاد
 ؟چيست من معجزه بگويد نميتواند. نميفهمند مردم را وحي چون نيست معجزه پيغمبر براي خودش

  جزء نه است پيغمبر مدعاهاي جزء هم معراج. مدعاست خودش آن. ميشود وحي من به كه است اين
 ما كه هامعجزه با كه است پيغمبر ادعاهاي جزء اين. آسمانها به كردم معراج من ميگويد پيغمبر. دليلش
 . بپذيريم بايد را معراجش معجزه دليل به. بپذيريم بايد هم را آن ميپذيريم را اقوالش
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  معجزه
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  معجزه                         
 

                         )1 ( 
 

 از ما كه آنطوري نبوت چون معجزه، - متكلمين اصطالح به - مسأله به رسيد " نبوت " درباره ما بحث
 را مردم كه است نيامده پيغمبري هيچ يعني است بوده توأم معجزه با ميكنيم استنباط كريم قرآن
 - بينه و آيه قرآن تعبير به و - معجزه نوعي با توأم دعوتش آنكه مگر خودش دعوت قبول به كند دعوت
 صحبت بعد " معجزه " اصطالحي كلمه با ايندو فرق و " بينه " و " آيه " فرق به راجع ما كه است بوده

 وارد ديگري مبحث هر از مشروحتر خيلي ما كه دارد ضرورت ميرسد نظر به معجزه درباب. ميكنيم
 نشده وارد يا است شده وارد كريم قرآن در صريح طور به معجزه آيا ثانيا ؟چيست معجزه اوال. شويم
 اشكاالتي ضمن در و ؟يستچ نظريات آن كلي ،است شده گفته معجزات درباب كه نظرياتي ثالثا ؟است
  ؟است اشكاالتي چه هست معجزه درباب كه

 

  ؟چيست معجزه
 

 معجزه هستند معجزه منكر كه افرادي از بعضي كه كردهايد برخورد شما حتما ؟چيست معجزه اينكه اما
 كتابهاي در معموال. است ناشدني امر يك كه بشود معلوم تعريف همان از كه ميكنند تعريف طوري را
  كتابهاي در. ميشود پيدا جمله اين ديينما
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 صدفه ، ]ميگيرند [ تصادف يعني صدفه با مرادف را معجزه ،ام ديده را تعبيرات اين مكرر من اراني دكتر
 داشته حادثي ما يعني باشد داشته علتي آنكه بدون شود پيدا جهان در اي حادثه يك كه معنا اين به

 الهيون اگر و است محالي امر يك اين كه است معلوم. باشد هنداشت علت اساسا حادث آن كه باشيم
 ضربه اولين ،باشد داشته علتي هيچ آنكه بدون شود پيدا اي حادثه كه كنند قبول معنا اين به را صدفه

 آورنده پديد عنوان به را خدا ،ندارند خدا وجود بر دليلي ديگر كه است اين آن و است وارد خودشان بر
  حادثي هر و است حادث استثناء بال هست طبيعت جهان در هرچه كه معتقدند و ،معتقدند اشياء

 قديم از كه الهيون استدالل راههاي از يكي - ايم گفته قبال - الاقل يا دارد الزم آورنده پديد پديدهاي و
 به خود شود پيدا اي حادثه يك يعني معجزه كه تعريف اين كه است معلوم. بوده راه همين اند ميرفته
 تعريف ،باشد داشته دخالت آن آوردن وجود به در اي قوه و مبدأ يك اينكه بدون ،علت بدون ،خود

 نبوت براي هم آيت ،ميبرد ميان از را خدا اثبات درباب الهيون دليل اينكه از گذشته و است مغرضانه
 دخالت آن ايجاد در اي قوه هيچ و آمده وجود به خود به خود حادثه يك اگر. نميشود پيغمبري هيچ

 خود به خود اي حادثه يك! است؟ پيغمبر شخص اين كه شود لدلي اينكه به دارد ربطي چه اين ،نداشته
  ؟كنيم تعريف چگونه پس. است نامربوطي حرف كه است معلوم كه اين. شده پيدا

 زهايييچ همان يعني تعبير اين به قرآن در و است متكلمين اصطالح " معجزه " كلمه كه كردم عرض
 آيت. است شده بيان " آيت " كلمه با ،است نشده بيان " معجزه " كلمه با ميگوييم معجزه امروز ما كه

 ادعا پيغمبر اين كه است اين نه. پيغمبر اين دعوي صدق بر باشد اي نشانه كه چيزي يعني ،نشانه يعني
 داللت كه است چيزي آن زهمعج ام؟ آورده ديگر جهان از را خودم خبر و علم و اطالع من كه ميكند
 ديگر جهان از من اطالع و علم كه ميكند ادعا او ديگر عبارت به. ديگر جهان با او اتصال و رابطه بر كند
 از ،ديگر جهان با را اتصالش ميكند ادعا معرفت و علم جنبه از كه او كه ميكند داللت معجزه ،است
 اينكه براي اند كرده معجزه به تعبير ،اين از متكلمين .بياورد جهان آن از اي نشانه بايد هم قدرت جنبه
 مردم هم پيامبران و ،آن مثل آوردن از عاجزند و ناتوان ديگر مردم كه است اين بودن آيت لوازم از يكي

 اسمش لهذا. بياوريد اين مثل هم شما ،ميتوانيد اگر ميگفتند ،ميدادند قرار مخاطب تعجيز صورت به را
  گويند مي چون ،را ديگران ناتواني كند مي آشكار كه چيزي يعني " معجزه " اند گذاشته را
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 تييآ هر كه است اين آن و دارد نارسايي يك كلمه اين ولي. است كردن آشكار " افعال " باب معني يك
 در ديگران كه چيزي هر اما هستند ناتوان آن مقابل در ديگران يعني هست ديگران ناتواني كننده آشكار
 صورت به من را اين ؟چطور ،نيست آيت قرآن اصطالح به يا اصطالحي معجزه باشند ناتوان آن لمقاب
 آن از و اند آورده معجزه پيغمبران كه كنيم مي قبول ما گويند مي اشخاص بعضي و. كنم مي ذكر ايراد
 مي. ستا نياورده را آن مثل كسي اينكه دليل به است معجزه قرآن گوييد مي شما. قرآن خود جمله
 ديگران كه است اعلي حد كه هست نفر يك باالخره بشر صنعتي و ذوقي يا علمي رشته هر در گويد
 بشري شاهكارهاي تمام در شما ؟است معجزه ،شد دليل اين آيا. بياورند توانند نمي را او ] اثر [ مثل
 مثل اند نتوانسته اند هكرد تالش چه هر ديگران كه را شاهكاري كرد خواهيد پيدا ،صنعتي يا ادبي مثال
 بعد و است آمده وجود به فردوسي شاهنامه كه است سال هزار ،حماسه در گويند مي مثال. بياورند را آن
 همه اقعاو. بياورند او مثل اند نتوانسته ولي بگويند حماسي شعر اند خواسته ديگر افراد خيلي آن از

. بگويند حماسه فردوسي مثل كه اند بوده ناتوان امروز تا پيش سال هزار از ديگر زبان فارسي شعراي
 است توانستهن كسي حاال تا حافظ زمان ازو است شاهكار يك خودش هم حافظ غزل كه طوري همان
 آن به معجزه بايد را اينها ما آيا. خودش تيپ در هم مولوي ،خودش تيپ در سعدي. حافظ با كند برابري
 در باالخره. نه ؟است نياورده ديگري يا مولوي مثل كسي چون كنيم تلقي گويد مي قرآن كه معنايي

 رقف همديگر با قد كوتاهي و بلندي نظر از مردم اينكه مثل ،]هست اعلي حد يك نظر هر از [بشر افراد
 ولي دارند فرق همديگر با بازو زور نظر از مردم. است بلندتر همه از كه هست نفر يك باالخره ولي دارند

 با استدالل و فكر قدرت در نبوغ نظر از مردم. بازوست زور اعالي حد داراي كه سته نفر يك باالخره
 اعلي حد در ،بودن اعلي حد آيا پس. است اعلي حد كه هست نفر يك باالخره ولي دارند تفاوت همديگر

 يا ماستش اصطالحي معجزه ،آن مثل به آوردناز است ديگران بودن ناتوان اش نتيجه كه گرفتن قرار
 آن به معجزه ،نه. نيستيم كلمه اين تابع هم ما ،نارساست كلمه اين شود مي معلوم جا همين از ؟نه

 اين) آيت ،نداريم كار معجزه لفظ به ما ،آورده قرآن كه معنا آن به (است متكلمين اصطالح كه معنايي
 و دهد مي جامان بشر كه است اعاليي حد اينكه نه است بشري غير كار كه بدهد نشان كار آن كه است

 پس. است خارج بشري قدرت مرز از كه را جهت اين بدهد نشان بايد اصال. توانند نمي فقط ديگران
  آن بشر كه كاري ميان است تفاوت خيلي
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 مرز و حد از و بشر كار سنخ از كه كاري و ،باال دست و اعلي حد ولي داند مي خودش كار سنخ از ار
 - سلف پيغمبران معجزه مخصوصا ميدهد نشان پيغمبران از قرآن كه هايي معجزه. است خارج بشريت

 و بشر مرز از اصال كه است چيزهايي - كنيم بحث بايد جداگانه گفتيم اسالم پيغمبر معجزه به راجع كه
 بگوييداشخاص كه نداشته وجود يا داشته وجود بگوييم خواهيم نمي ما حاال (است خارج بشري نبوغ
 مثل) كرد خواهم عرض را نظريات ،ميكنيم بحث داريم معجزات قبول اساس بر وناكن ما ،ندارند قبول

 از گرچه شده نقل نوح براي كه آنچه يا شده نقل پيغمبر عيساي يا پيغمبر موساي براي كه معجزاتي
 . دارند فرق هم با ايندو و معجزه نه دعاست استجابت

 به بيايد بخواهد مصر از نفري هزار دويست ينفر هزار صد مثال انبوه لشگر يك يا موسي حضرت مثال
 و تر عظيم خيلي او از كه دشمن لشگر بعد ،شرق به بيايد بخواهد غرب از ،فلسطين سرزمين همين
  ساحل به بعد ،كند تعقيب را اينها داند مي) 1 ("" قليلون شرذمة « " لشگر را اينها و است رت قوي
 حتي ،شود درست برايش جاده اينكه مثل و شود شكافته دريا يكدفعه عصار اشاره با و برسد احمر بحر
 شكل اين به بخواهند اگر كه باشد داشته رفتند قدرت كه ،شود خشك هم كفش لجنهاي و الي آن

  گويند مي او به) 2 ("» العظيم كالطود فرق كل فكان فانفلق البحر بعصاك اضرب « ": بتوانند بروند
 ديوار ،بدهد كوچه مختلف قسمتهاي در بعد ،بشود شكافته دريا ،دريا هب بزند ،دريا به بزن را عصايت
 و بيايند اينها تا بايستد ديوار ] شكل به [ جور همين ،بريزد بايد خودش طبع به كه آبي اين ،بشود ديوار
 نيامده دشمن افراد همه كه وقتي تا و بشود داخل بيايد بشود مغرور حال عين در هم دشمن. بشوند رد
 . بيايد هم به آب مرتبه يك بعد ،باشد خودش حال به آب دريا قعر در اند
 از درجه يك اين ،دهند مي انجام را كار اين نزديك بشرها همه ،بشر باالي دست گفت شود نمي را اين

 پريشان با است سعدي گلستان تفاوت قبيل از مثال ] كارها ساير با كار [ اين تفاوت. است باالتر ديگران
 اگر يا و ،هستند منكر اصال كه كساني مثل ،نداشته وجود گفت بايد يا را اين. نيست جور اين ،نه ،يآن قا

 و او مثل از ناتوانند ديگران كه نيست آن تنها اين است داشته وجود جهان در چيزي چنين گفت كسي
  دست

 
 

 : پاورقي
 ). 54 / شعراء(» قليلون لشرذمة هؤالء ان 1. 
  63 /. شعراء 2. 

باالست . است آمده قرآن در كه معجزاتي ساير همچنين و. است بشريت حد فوق اصال ،
 عنوان به پيغمبري از كه است اثري و كار آن) 1 (معجزه كه بگوييم بايد اينجور معجزه تعريف در پس

 ماوراء قدرت يك اينكه از باشد اي نشانه و بشود آورده - خودش مدعاي اثبات براي يعني - تحدي
 . معجزه تعريف اينجا تا پس. كلي طور به است بشري قدرت مرز فوق و دارد دخالت آن ايجاد در ريبش
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 پيغمبران كه باشيم داشته قبول بايد) 2 (هستيم قرآن به معتقد و مسلمان كه جهت آن از ما آيا واقعا
 نظر به ؟نه يا است اسالم دين ضروريات جزء پيغمبران داشتند معجزه يعني ؟نه يا اند داشته معجزه
  در است شده ذكر قرآن در كه آياتي اينكه براي ،كرد ترديد و شك نميشود مطلب اين در ميرسد
 است كنايه مثال اينها كه بگويد بخواهد انسان كه نيست تأويل قابل وجه هيچ به ،انبياء معجزات موضوع

 كه طوفاني هم آن ،طوفان مسأله قرآن در. نيست چيزها اين. عادي جريان يك و عادي امر يك از
 مسأله ،است آمده باشد دعا اثر در باز كه عجيبي هالكتهاي ،است آمده باشد دعا اثر در و دعا با متعاقب

 امروز ولي كنم مطالعه آن روي زياد دقت با كه كردم غفلت قبال من البته (است عجيب خيلي صالح ناقه
  نميشود استنباط مطلب اين قرآن آيات از آيا). ردمك مراجعه قرآن آيات به داشتم فرصت كه مقداري آن
 اين گيرم حاال ؟نميشود استنباط مطلب اين قرآن آيه از اينكه يا آورد بيرون كوه از صالح را ناقه اين كه

 بوده صالح آيت و معجزات كه آنچه ،ميشود استنباط ديگري چيزهاي يك يعني ،نشود استنباط مطلب
 را اين "" فذروها اية لكم اهللا ناقة هذه « ": گفت او به بعد كه بود اين قضيه بلكه است نبوده اين

 و نرسانيد بدي اين به) 3 ("» بسوء تمسوها ال و « " باشد شما ميان در كه خداست آيت اين ،بگذاريد
 و ميشود نازل الهي عذاب وقت آن بزنيد ضرر آن به اگر و باشد چنان و چنين آن از قسمتي هم آب آن

 . شد نازل عذاب هم بعد - كردند پي يعني - كردند عقر را او هم اينها
  قرآن خود از كه اي آيه هست يادتان شما دانم نمي. است قضيه جهت اين غرضم

 
 : پاورقي

 بكنيم تلفظ لفظ همين با مجبوريم ما اند گفته متكلمين را لفظ اين چون ،اصطالحي معجزه يعني 1. 
 . قرآن اصطالح به است آيه ،ميگوييم لحشمصط مفهوم به ما بدانيد ولي

 مي بحث كرديم قبول را نبوت و توحيد اينكه از بعد يعني كنيم مي بحث داريم نبوت از بعد ما چون 2. 
 . كنيم

  73 /. اعراف 3. 
 

 اين قرآن در نظرم به ؟نه يا آمد بيرون سنگ از و شد استخراج كوه از اين كه كرد استنباط بشود
 در آيا جهتش اين بگويم ميخواهم. نيست عادي جريان هم صالح ناقه قضيه حال عين رد. نيست هتشج

  اين گويد مي وقتي ]. است عادي غير جنبه داراي [ آن ديگر قسمتهاي همان اال و نيست يا هست قرآن
 بعد و ،است پروردگار آيت كه هست آن در عادي غير جنبه يك ،چيزي يك البد ،است پروردگار آيت

 يك شود مي جاري اينجا در كه آبي اين گويد مي هم بعد ،برسانيد آن به آسيبي نداريد حق يگويدم مه
 بحث بايد جداگانه كه ،نيست سازگار عادي حيوان يك با هم اين و ،شما مال روز يك و او مال روز
 . نيمك

 مكرر قرآن رد ،عصا شدن اژدها. است زياد خيلي قرآن در كه موسي حضرت معجزات به راجع همچنين
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 فيها فتنفخ ذنيبا الطير كهيئة الطين من تخلق اذ و «:كه است قرآن نص. عيسي حضرت معجزه قضاياي
 زنده مرغ يك پروردگار اذن به و ميدميد آن در و ميساخت مرغ شكل به گل از) 1 (»باذني طيرا فتكون
 روي باز كسي اگر البته. كرد توجيه و تأويل گونهاي به را اين نميشود ،است قرآن نص ديگر اين. ميشد
. بكنيم حثب باز است ممكن ،نيست يا هست تأويل و توجيه قابل اينكه جنبه از باشد داشته بحثي اينها
 . كنيم مي عرض داريم فعال ما كه است اولي بحث حاال
 بالخصوص را آنها ،هست قرآن در هم ديگري آيات سلسله يك البته. هست قرآن در آيات سلسله اين
 اعجاز مسأله به اساسا قرآن ميگويند كه كساني براي است مستند ،آيات آن كه بكنيم رسيدگي بايد

 كه نظرياتي فصل همين يعني ميكنم عرض برايتان ديگري فصل ذيل در بعد ار آنها كه ،ندارد اعتقاد
 . بشويم وارد خواهيم مي االن

 اساسا كه عده يك. نظريه چهار شود مي منكرين نظريه با كه است نظريه سه مجموعا معجزه درباب
 اينها و هستند هم نبوت منكر قهرا و هستند معجزه منكر اصال ،نميكنند قبول معنايي هيچ به را معجزه

  كارهاي نظير يا دانند مي محض دروغ يا اساس از را
 
 

 : پاورقي
  110 /. مائده 1. 
 

 به ،است كلي انكار كه اين. نيست چيزي و هست چيزي ميكردند خيال مردم كه ساحرها و جادوگران
 . است ريهنظ سه اينجا. اند كرده قبول و مؤمنند ،مسلمانند كه آنهايي اما. نداريم كار اين

 

  معجزه درباب نظريات
 

  تأويل نظريه
 يك اما است انكار واقع در هم اين كه ،اند كرده تأويل ولي اند كرده قبول كه است اي نظريه نظريه يك
 اسالم خواسته است شده منكر كه كسي آن بگويم نميخواهيم كه است انكاري ،است اي محترمانه انكار

 نخوانده را كتابش من اگرچه. هندي خان احمد سيد مرحوم مثل. ميكند رفك اينجور ولي ،بكند انكار را
 در كه ،ام خوانده هم حالش شرح در و اند كرده نقل او از كه ام ديده ديگران كتابهاي در ] ولي [ ام

 و ،كردند طرد را او هند اسالمي علماي كه شد سبب و انداخت راه صدا و سر خيلي هم هندوستان خود
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 ترجمه فارسي به را آن از قسمتي يا همه ،داعي فخر مرحوم كه است نوشته تفسيري ايشان. كردند مي
 علماي از يكي ،است مسلماني و مؤمن مرد يك. ام نخوانده ولي ام ديده كتابفروشيها در من ،كرده

 اينها به كه تاس شده معجزات درباب كه تفسيري و توجيه اينجور كه كند مي فكر ولي است اسالمي
 تمام. اند بسته اسالم به بعد كه است هايي پيرايه و ها خرافه همه اينها اند داده عادت خرق جنبه

 مثال حتي. بكند طبيعي و عادي توجيه يك كه ميكند كوشش ايشان است آمده قرآن در كه را معجزاتي
  عادي غير جريان يك اين ،نه كه بكند طبيعي و عادي توجيه يك ميخواهد را دريا از موسي كردن عبور
 يك را اينها همه. موسي عصاي شدن اژدها همچنين و ،است شده واقع كه بوده عادي جريان يك ،نبوده
. داد هم را تأويلها اين احتمال اصال نميشود كه ما نظر به البته كه ميكند دوري خيلي تأويلهاي و توجيه
 . هداد مي را احتمال اين فكري طرز يك روي ايشان
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 قرآن در ما ميگويند اينكه يكي: آورند مي مطلب اين بر قرآن خود از هم دليل دو خان احمد سيد امثال
 پيغمبران و خواستند مي را العاده خارق كارهاي همين پيغمبران از مردم كه داريم آيات سلسله يك

 از بعضي كه ،ميكردند اعامتن و ،ديگر بشرهاي مانند هستيم بشري هم ما ،نيستيم بشري جز ما ميگفتند
 . ميخوانم برايتان - بكنم عرض را فهرست اين - را آيات اين

 و نامد مي " الهي سنن " عنوان به را خلقت نظام كه قرآن خود در است ديگري آيات سلسله يك ديگر
 خودم من وقتي يك. داريم زياد هم آيات اينجور. نيست ناپذير تغيير الهي سنن كه كند مي تصريح

 لن و. ..اهللا سنة «: است آيه اين صريحتر همه از كه داريم تعبير اين به آيه ده تقريبا بودم كرده معج
 قبال). نميدهم شرح حاال بخوانيم تفصيل به بايد بعد هم را آيات اين چون ()1 (» تبديال اهللا لسنة تجد

 اهللا لسنة تجد ولن « :كلي قانون يك صورت به بعد ،خداست سنت: ميگويد بعد ،ميكند ذكر را موضوعي
 ميگويد هم ،لن )2 (» تحويال اهللا لسنة تجد لن و تبديال اهللا لسنة تجد فلن «: ديگر آيه در و » تبديال

 ميگويند. بكند پيدا تبديل ،بشود عوض كه را الهي سنت يافت نخواهي تو هرگز) است ابد نفي براي كه
 الهي سنت تحويل ،است الهي سنت تبديل ،بشود عادت خرق اينكه معني به جزهمع پس دليل اين به

 مرد و زن يك از بايد بشود متولد ميخواهد اگر انسان يك كه است اين مثال الهي سنت. نميشود و است
 مدت ،ميشوند بزرگ خاصي ظرف در و ميكنند پيدا تالقي يكديگر با هاشان نطفه كه - خاصي شكل به

 نص به نيست پذير تغيير سنت اين ديگر ،است الهي سنت اين. بشود متولد - دارد الزم هم معيني
  از بعضي چون ميكنم عرض هم " اسالمي نظريه " ] عنوان به را آن [ البته كه نظريه يك اين. قرآن

 هم گوينده آن بودن مغرض بر دليل را اين كه كردم عرض هم من و گفتهاند اينجور اسالمي علماي
 . بوده اينجور تفكرش زطر است ممكن واقعا ن چو نميگيرم

 

  اشاعره نظريه
 

  تفاوتي آوچكترين اساسا يعني است نظريه اين مقابل نقطه درست دوم نظريه
 

 : پاورقي
  62 /. احزاب 1. 
  43 /. فاطر 2. 
 

 نظريه اين. بكنيم تفسير و توجيه بخواهيم ما كه اهميتي نظر از نيستند قائل معجزه غير و معجزه ميان
 اين آن و اند كرده قبول را آن هم خودمان اكابر و فضال از بعضي ولي است اشعري لمايع از اش ريشه
  او دست به و پيغمبر آن وسيله به خداوند طرف از كه آيتي يعني پيغمبر يك معجزه ميگويند كه است
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 مردم رب كند ثابت اينكه براي خداوند يعني ميكند زنده را اي مرده پيغمبري ميگوييد شما. ميشود پيدا
 كه مردم بر كند ثابت اينكه براي خداوند يعني. ميكند زنده را اي مرده است حق بر پيغمبر اين گفته كه

 و خداست كار نيست پيغمبر كار كار اين اينجا. ميكند زنده را اي مرده است حق بر پيغمبر اين گفته
. بدهيد نشان ما به شما ار آن نيست معجزه كه آنچه ،خداست آيت و است معجزه هست عالم در هرچه
 است واقع عالم در كه را چه هر هم خداوند و خداست كار يعني است معجزه ميشود واقع عالم در هرچه
 به كه پيغمبران هاي معجزه ولي. پروردگار حكمت و قدرت براي ميداند اي نشانه منتها ميداند، آيت

 صدق براي خداوند طرف از است آيتي يول هستند خدا آيت هم اينها ميگيرند صورت استثنايي صورت
  يك عالم. داده كه بدهد قرار اينطور را عالم نظام كه است گرفته قرار خداوند مشيت. پيغمبران نبوت
 روز پي شبي و شب پي روزي ميبينيم ما كه را منظم جريان اين و ميبينيم ما كه دارد منظمي جريان
 يا ،زمين به بيفتد باشد باال سنگي اگر يا نميشود پيدا وزر شبانه حركت در اي وقفه هيچ و ميشود پيدا
  نيرويي بايد باال برود ميخواهد جسمي اگر يا ،بشود موجود شكل اين به بشود موجود بخواهد گياهي اگر
 كرده وضع خودش خدا كه است قانونهايي اينها ،باال ببرد را آن كه باشد داشته وجود جاذبه نيروي ضد
 كنيم پرواز بخواهيم ما اگر يعني ،است ناممكن امر يك اينها برخالف دادن انجام ما ظرن از. عالم براي
 قانوني برخالف ما عمل. كرده وضع اينجور را عالم قانون خدا زيرا ؟چرا ،نميشود وسيله بدون ،باال برويم
 قانون ينا بودن قانون و است قانون اين واضع كه خداوند خود نظر از ولي. كرده وضع خدا كه است

 اينجور ميخواهد خداوند كه اي لحظه همان ،باشد اينجور خواسته ،او اراده و مشيت به دارد بستگي
 انسان يك مگر. بكنيم بحث ما كه نيست صحبتي ديگر معجزه درباب پس. نيست اينجور ديگر نباشد

  !برود؟ و بكند عبور اينجور احمر بحر از ميتواند چطور انسان يك ": بگوييد كه بكند معجزه ميخواهد
 و من و كرده وضع خدا را قانون كه تو و من براي است عالم قانون خالف !" است عالم قانون خالف اين
 و فقط اوست اراده تابع قانون اين بودن قانون كه قانون وضع براي اما ،هستيم خدا قانون محكوم تو

  آن برخالف اهدبخو او مشيت كه لحظه هر ،فقط و فقط اوست مشيت تابع ،فقط
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 امر اين آيا كه كنيم بحث بياييم ما كه است بحثي چه ديگر اين ،ميشود عوض قانون فورا كند عمل
 . ندارد معني حرفها اين و نبودن محال و بودن محال صحبت اصال ؟نيست محال يا است محال

 فضالي و علماء زا ديگر بسياري هم بعد و ميكردند فكر اينجور اشاعره اسالمي متكلمين ميان در
 ،كرد بحثي نبايد معجزه باب در اصال ،است همين مطلب اند گفته و پذيرفته را نظريه همين اسالمي
]. است [خداوند خواست ،ندارد رازي معجزه اساسا ،]نيست صحيح [معجزه راز و معجزه سر از صحبت

 هر كه ميدهند نشان ما به جهان در را سنتي يك علوم ؟بكنيم چه علم با ما پس بگوييد آنها به اگر
 كه هم علوم سراغ شما ميگويند ،هست معيني نظام و ميشود واقع ديگر حادثه يك دنبال اي حادثه
 يافته كيفيت اين به را نظام ايم كرده مطالعه تاكنون ما هرچه ميگويند علوم ؟ميگويند چه علوم برويد
 اشخاص اين كمك به من هم مطلب يك حاال كه ،نميدهند نشان ديگري چيز قضايا توالي جز علوم. ايم

 فلسفه يا رياضيات در كه عقلي قوانين و طبيعي قوانين ميان است فرق كه است اين آن و ميكنم اضافه
  ،است محال آن خالف و ميكند كشف را آنها ضرورت عقل كه است قوانيني رياضي قوانين. دارد جريان
. هستند مساوي يكديگر با خودشان باشند سوم شيء با مساوي كه شيئي دو ميگوييد شما اينكه مثل
 آن ضرورت و ميكند فرض ما خود ذهن را موضوع اصال يعني ماست ذهن فرض كه است امري يك اين
 دو كه است گونه اين اش معجزه كسي اگر. است محال خالفش ميگويد عقل يعني ميكند درك هم را

 از و هستند مساوي سوم شيء يك با متساوي تكمي دو اين كه است كرده پيدا را متساوي كميت
 قبول ميگوييم ،هستند نامساوي يكديگر با خودشان هستند مساوي سوم شيء با ايندو كه جهت همان
 داشته كلي يك اگر. " جزء و كل " قبيل از بديهياتي مثل يا. است عقل ضرورت خالف اين ،نيست
 حكم عقل ضرورت ،باشد ديگر حجم جزء كه شيمبا داشته حجمي ،)اجسام در (ديگر شيء يك و باشيم
 جزء كه ندارد امكان. ديگر حجم بعالوه است جزء همان كل چون است بزرگتر جزء از كل كه ميكند
 ادعا را امري آمد پيغمبري اگر. است عقلي ضرورت اين. باشد بزرگتر كل از جزء يا و باشد كل مساوي

  را اين عقل گوييم مي و پذيريم نمي ما ،فلسفي عقلي ضرورت برخالف يا رياضي قانون برخالف كرد
. است طبيعي قوانين است قوانين آن برخالف معجزه كه ميگوييم االن ما كه قوانيني ولي. پذيرد نمي
  را آنها وجود فقط عقل ،كند نمي كشف را طبيعي قوانين ضرورت عقل هرگز
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 دارد ضرورت آيا كه نميداند عقل اما ،دارد دوجو شكل اين به جريان اين كه ميبيند فقط ،كند مي كشف
 در كه است اين مثل ؟دارد وجود اينجور ،ندارد ضرورتي يا باشد داشته وجود جور همين بايد حتما كه
 وقتي ،اند كرده وضع برايش قانون و اند ساخته اجتماع افراد خود را اجتماع آن كه اجتماعي يك
 در كه اند كرده وضع قانون مثال. ميكند پيدا وجود شكل آن به اجتماع اند كرده وضع را قانون ودشانخ

 كنيد مي نگاه را خيابانها و ها جاده وقتي هم شما .كنند حركت راست دست از نقليه وسائل خيابانها
 ؟بيند مي چه بيايد بيرون از كه آدمي يك. ميكنند حركت راست دست از نقليه وسائط جا همه ميبينيد

 ؟باشد داشته وجود اينجور كه دارد ضرورت اين بگويد تواند مي آيا اما. دارد وجود اينجور بيند مي فقط
 ،نه ؟كنند حركت چپ از بخواهند نقليه وسائل كه است محال ؟باشد داشته وجود است محال اين خالف
 مي و كنند مي عوض را آن آيند مي قانون واضعين هم روز يك. دارد وجود اينجور بگويد ميتواند فقط

 . كنيد حركت چپ از ،خير ويندگ
 نكرده كشف را اينها ضرورت هرگز ،كرده كشف را اينها وجود فقط بشر كه است قوانيني طبيعي قوانين
 اصال. كند مي كشف هم را ضرورت طبيعي علوم بگوييم ما اگر علوم درباب است اشتباهي اين و ،است
 ساخته و عقلي مفهوم يك ،ضرورت. ندميك كشف را وجود فقط حس. است حس بر مبتني طبيعي علوم
 حسي هيچ به انسان و مشموم نه و مسموع نه ملموس نه است مبصر نه ضرورت. است انسان عقل
 " يك. است عقل ساخته ضرورت اصال اند گفته فالسفه از بسياري لهذا و كند نمي كشف را رورتض

 ضرورت اينكه در ولي. بيندازند خواهند مي هم اعتبار از حتي را آن كه گويند مي هم " ساختگي
 علوم. نيست بحث - تجربي و حسي علم به يعني ،مصطلح علم - آيد نمي در علم به و نيست محسوس

 كشف ضرورتي ،است كرده كشف شكل اين به را قوانين اين وجود و كرده كشف را اشياء وجود فقط
 بشر كه " طبيعي " قوانين رخالفب است جريانهايي انبياء معجزات. كند كشف هم نميتواند و نكرده
 ضرورت بشر عقل كه رياضي قوانين قبيل از " عقلي " قوانين برخالف نه است كرده كشف را آنها وجود
 . است كرده كشف را آنها خالف بودن محال و آنها

 دكارت. خداوند مشيت] ميگويند[ ؟دارد وجود چرا ندارد ضرورت اگر طبيعي قوانين پس بگوييم ] اگر[ 
 هم را آنها ميگويند ،اند كرده تلقي طبيعي قوانين نظير هم را عقلي ضرورتهاي همان حتي ديگران و

  زاويه سه بگوييد اگر. است داده قرار خدا
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 را اين خدا هم دفعه يك. داده قرار جور اين عجالتا خدا ميگويد ؟چرا ،است قائمه دو با مساوي مثلث
 با خودشان سوم شيء با مساوي شيء دو ". نباشد قائمه دو با مساوي مثلث زاويه سه كه ميكند عوض

 يك ،بدهد قرار خواسته دلش اينجور خدا ،كرده وضع اينجور خدا گويد مي ،" هستند مساوي يكديگر
 . نداريم كار او حرف به حاال ولي. ميكند عوض و كند عوض را قانونش ميخواهد دلش هم روز
 مشيت وقتي. خواسته اينجور خدا ،خدا مشيت يعني طبيعت انونق ميگويند اشخاص اينجور حال هر به

 ديگر اين ،خواسته و كرده مشيت ديگر جور خدا است معلوم پس ،خداست كار هم معجزه ،خداست
 . ندارد بحثي
 نداريم نيازي باز بپذيريم را اصول اين ما اگر. اند كرده معجزات از ،ديگر برخي كه است توجيهي هم اين
 مشيت ،راز ،ندارد رازي ديگر]. هست [معجزات در رازي يك بگوييم و برويم معجزات ازر دنبال كه
 . است داوندخ

 دوم جلد ،پيامبران خاتم محمد كتاب در و اختصار به نوين تفسير مقدمه در خودمان) 1 (شريعتي آقاي
 در هم كتاب صورت به بعد همين كه] اند كرده بحث باره اين در [تفصيل به نسبتا) نبوت و وحي مقاله(

 سمتق اين در نميكنم خيال ولي است مقاله اين برابر دو يعني است بيشتر البته كتاب آن در و آيد مي
 به - كردم انتخاب خودم من چون - بوده قسمت اين به مربوط چه هر چون باشد داشته بيشتري چيز
 تعقيب شديد هم خيلي و اند گرفته را فكر طرز اين كه هستند كساني از ايشان. ام آورده را همه نظرم

 ،نبوت و وحي مقاله همين ببينيد بيشتر تفصيل به قسمتها بعضي در را نظريه اين بخواهيد اگر. ميكنند
 زيادي اصرار ايشان و ،كنيد مطالعه پيامبران خاتم محمد كتاب دوم جلد در را معجزه به مربوط بحث
 در من كه آنچه البته. نيست چيزي اين از غير و است همين اصال حرف كه دارند مطلب اين روي هم
 را مسأله اين ،رياضي و عقلي قوانين و طبيعي قوانين ميان است فرق كه گفتم تأييد عنوان به خرآ

 ضروري به راجع را علماء اقوال هم بعد ،ميگويند تفصيل به خيلي را مطلب اصل ولي اند نگفته ايشان
  كه ] ميكنند نقل آنها [ بودن نسبي و ميكند كشف علوم كه وانينيق نبودن قطعي و علوم مسائل نبودن

 قانون كه مادامي يعني است نسبي قوانيني ميكند كشف علمي قوانين نام به بشر كه قوانيني اين اوال
  اينها. ميكند قبول قانون را آن عجالتا بشر نيامده كاملتري و بهتر

 
 : پاورقي

  ]. عتيشري تقي محمد استاد مرحوم [ 1. 
 

 كه نيست ضروري امر يك هم ناپذيرش تغيير ثابت راست و واقعي قانون آن تازه و ميكند تغيير دائما
 . الهي مشيت به دارد بستگي كردم عرض كه طور همين ،باشد محال خالفش
 سيد مرحوم مثل معجزه بودن العاده خارق معجزه منكرين يعني منكرين كه يا مسأله آن در ايشان
 اليتغير سنن كه ميگويد قرآن كه سنن به راجع قرآن آيات ] يعني [ اند كرده تمسك آن به نخا احمد
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 اين ،ميدهند نشان آن مقابل در خداوند كه العملي عكس و بشري افعال حدود در پس. ندهد را بدكاران
 مي تعجب هم خيلي و ،نپذيرفته را اليتغير سنت مورد اين غير در قرآن و ،الهي اليتغير سنت كه است
 مراجعه قرآن خود به و كنند مي تمسك آيات اين به كه افرادي از است عجيب گويند مي و كنند

 خلقت قانون ،يتخلف ال سنن ،يتغير ال سنن ميگويند بعد و كجاست موردش آيات اين ببينند نميكنند
 كيفر و پاداش قانون گفته  !است؟ ناپذير تغيير خلقت قانون گفته قرآن كي ميگويند. است ناپذير تغيير
 متعرض دسته آن كه ديگري آيات ولي. ميگويند اينطور ايشان هم را آيات اين. است ناپذير تغيير من
 نشده متعرض ايشان را آنها " شما مانند هستم شريب من " ميگويد پيغمبران زبان از قرآن كه اند شده
 . اند

 
  سوم نظريه

 
 قوانين قبيل از كه نيست جورها آن هم طبيعي قوانين كه است اين سوم نظريه: سوم نظريه اما و

 خاصيت ،است اين آتش خاصيت مثال كه باشد داشته قراردادهايي خداوند و باشد بشري قراردادي
 ؟است اين حيات خاصيتهاي ؟است اين جسم خاصيت چرا. است اين جسم خاصيت ،است اين حرارت

 هم روز هر. ما موضوعه قوانين مثل است دادي قرار دادن قرار يك هم دادن قرار. داده قرار اينجور خدا
  يهود حرف "" مغلوله اهللا يد « " ،نيست بسته كه خدا دست ،ميكند عوض را قانونش خودش ،خواست
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 تغيير سنت يك داليلي به هم آن ،نيست اينطور ،نه ميگويند. است بسته خدا دست ميگفتند كه بود
 در. دارد راز يك معجزه و - ميكنم عرض مطلب اشكاالت عنوان به ،دارم دليل كه - دارد واقعي ناپذير
 قبول را بودنش بشر مرز از خارج يعني بودن عادي غير ،ميكنند قبول را بودنش آيت جنبه اينكه عين
 رخ جهان در كه قوانيني كه مطلب اين با هم بودن بشر مرز از خارج همين ميگويند ولي ،كنندمي

 سر و راز دنبال كه هستند اينها آنوقت. ندارد منافات ،است ضروري و قطعي قوانيني سلسله يك ميدهد
. بروند زشرا دنبال كه نداشتند قبول را وجودش اصال كه ميكردند تأويل كه آنهايي. ميگردند معجزات
 اصال كه ميگويند ،نيستند قائل رازي به اصال شريعتي آقاي مثل داشتند را دوم نظريه كه هم اينهايي

 ضروري قانون هم را طبيعت قانون كه آنهايي اما و. نميخواهد راز ديگر دادي قرار امر ،است دادي قرار
 حكماي. باشد نداشته منافات هم عيطبي قوانين بودن قطعي با راز آن كه ميگردند رازي دنبال ميدانند
 ترجمه را يونان فلسفه كه اول دوران در]. اند كرده بحث باره اين در [ سينا بوعلي قبيل از اسالم

 مطرح مسائل اين فارابي زمان از اندكي. نبوده حرفها اين و معجزات و نبوت از صحبتي اصال ميكردند
 بوعلي مخصوصا. است كرده پيدا توسعه بيشتر هم بعد هك كرده پيدا توسعهاي بوعلي زمان در بعد ،شده
 الهي جنبه هم ،را معجزات كه است خواسته او و كرده بحث ديگران از بيشتر معجزات و نبوت مسأله در
 ديگران و ،نداند خارج فلسفه و علم قانون از هم و بداند بشريت مرز از خارج و بدهد الطبيعي ماوراء و

 . اند گشته معجزات راز الدنب اند آمده بعدها هم
 معجزات راز دنبال ديگر ،كنيم قبول را تأويل نظريه يعني اول نظريه اگر خودمان بحث اين در ما

 دنبال بايد دانستيم باطل را آندو اگر اما. برويم نبايد آن دنبال باز كنيم قبول هم را دوم نظريه ،نميرويم
 چگونه اين كه كنيم كشف را معجزات راز كه است مشكل كمي كارمان وقت آن كه برويم سوم نظريه
 به و سست اينجور هم عالم جاري قوانين و ،عالم جاري قوانين برخالف شود مي واقع معجزه كه است

 . نظريه سه اين از اي خالصه و انگاره ،اين. نيست دادي قرار و خودي سر اصطالح
 

  اند آرده استدالل آن به اول نظريه پيروان آه آياتي
 

 : اند كرده استدالل آيات نوع دو به) تأويل نظريه (اول نظريه] پيروان [گفتيم
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 اينها. شما مثل هستيم بشري ما كه ميگويند پيغمبران كه دارد كه آياتي هم يكي ،الهي سنن آيات يكي
 كه يا معجزه از پيغمبران عجز اظهار تقريبا آيات آن در كه آياتي اما. بشويم متعرض بايد حتما ما را

 آن و آيات اين ميان است تناقضي واقعا آيا اوال. چيست ببينيم را آنها ،شده منعكس اند خواسته مردم
 . كنيم جمع يكديگر با را اينها چگونه نيست تناقض اگر ؟نيست تناقض ،نه يا ،آيات
] گويند مي. [دآورن مي زبان به كه بينيد مي را همين هم اغلب ،است معروف آيه همين ،آيات از يكي

 هم من بگو) 1 ("" الي يوحي مثلكم بشر انا انما قل « ": ميفرمايد خودش قرآن! چه؟ يعني معجزه
 اال و ،نشده وحي شما به ،شده وحي من به اينها كه است وحي در فرقش فقط ،شما مثل هستم بشري

 شما هرچه ،دو هر منفي هاي جنبه و مثبت هاي جنبه در يعني ،شما مثل صد در صد هستم بشري من
 راه ،خورم مي غذا هم من خوريد مي غذا شما اگر. ندارم هم من نداريد شما هرچه ،دارم هم من داريد

 حاجتهاي همه هم من داريد طبيعي حاجتهاي ،خوابم مي هم من خوابيد مي ،ميروم راه هم من ميرويد
 و شما مثل من ،توانم نمي هم من بدهيد انجام العاده خارق كار يك نميتوانيد شما اگر ،دارم را طبيعي

 . جهت هر از هستم شما حد در يعني " مثلكم ". هستم شما حد در
 در است آيات اين است آمده قرآن در كه است آياتي مفصلترين شايد و آيه آن از مفصلتر كه ديگري آيه

 االرض من لنا تفجر حتي لك نؤمن لن قالوا و « ": قريش و اكرم پيغمبر به راجع ،اسرائيل بني سوره
 مكه. كني جاري اي چشمه زمين از كه وقتي آن تا آوريم نمي ايمان تو به هرگز ما گفتند " » ينبوعا

 - بود شده پيدا اخيرا هم آن تازه كه - آن آب تنها و ،درخت بي علف و آب بي خشك سرزمين ،بود
. كرد باز عبدالمطلب مرتبه دو و بودند بسته را آن ها جرهمي بعد و بوده قديم از البته. بود زمزم همان
 زمان در تا نداشت و نداشت آب مكه و. بشود جاري مكه در كه چشمه يك به داشتند احتياج خيلي
 پول و كشيدند زحمت زمان آن وسائل با چقدر و كرد جاري نهري طائف از هارون همسر زبيده ،هارون
 همان به زبيده آب همان هم االن كه كردند كهم وارد را آب طائف از و شكافتند را كوهها تا كردند خرج
 ،اند كرده نصب شير ميبينيد شما كه جاها بعضي هم عرفات و مني در. است معروف " زبيده آب " نام

  ولي " زبيده نهر " اند نوشته
 
 

 : پاورقي
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 تا . است نبوده آب اصال آنوقت
 من جنة لك تكون او « " كني جاري زمين از اي چشمه تو اينكه تا آوريم نمي ايمان هرگز ما گفتند
 باغ آن در كه باشي داشته باغ يك خودت تو اينكه يا گفتند ،بردند باال كمي را طمع "» عنب و نخيل

 سرمايه آدم يك (باشد زيادي انگور تاكهاي و خرما درختهاي ،باشد داشته وجود انگورستان و نخلستان
 ميدهد ،نميخورد را همه كه خودش باشد داشته عظيمي خيلي باغستان يك كه بشود پيدا اگر هم داري

 ،شكافتني ،آن وسط در را نهرها تو بشكافي وقت آن " تفجيرا خاللها االنهار فتفجر «") مردم اين به
  كشاورزي و زراعت بروند خودشان بعد كه خواستند مي آب چشمه يك فقط اول. كني جاري نهرها
 خالل در هم نهرها ،كن ايجاد معجزه با آماده باغ يك اصال تو ،نه گفتند بعد ،كنند درست را باغ ،كنند
 كه آنطوري را آسمان يا "" كسفا علينا زعمت كما السماء تسقط او « " بينداز جريان به خودت آن

 الئكهالم و باهللا تأتي او « " بياور فرود ما بر تكه تكه) هست قدرتت در كه آنچه يعني البد (ميپنداري
 « " ايم فرستاده ما را اين كه بگويند ما به و شوند روبرو ما با اينجا بياور را فرشتگان و خدا يا "" قبيال

 ،كردن حاضر را خدا و آوردن فرود را آسمان يعني آخر تاي دو اين. "» زخرف من بيت لك يكون او
 مرتبه دو باز ،بوده هم مبحث خلط براي اينكه مثل ،كردند ذكر البال در فقط ،نداشت مادي منفعت
 اينكه يا و "» زخرف من بيت لك يكون او « ": باشد داشته برايشان مادي فايده كه چيزي دنبال رفتند
 به بروي باال يا "» السماء في ترقي او « ": دوباره باز. زر از مملو خانه يك ،باشي داشته زر از اي خانه

 ،برگردي و باال بروي بخواهي تنها اگر اما "" نقرؤه كتابا ناعلي تنزل حتي لرقيك نؤمن لن و « " آسمان
 ،بياوري ما به خطاب باال از نامهاي اينكه مگر نميكنيم قبول ما ،آمدم و باال رفتم من بگويي بيايي بعد
 اي ،مغيره بن وليد جناب - مثال - اي ،قريش اي ،الناس ايها كه بفرستند ما براي ينامها باال از خدا

 طرف از و ماست پيامبر ،نامه حامل ،آمده كه كسي اين كه ميشود عرض شما خدمت !وسفياناب جناب
 . شده فرستاده ما

 بشرا اال كنت هل ربي سبحان قل « ". شده ذكر آيه اين در كه آنها هاي خواسته مجموع بود اينها
 به را او خدا كه باشم ولرس بشر يك اينكه جز من آيا !؟ايد كرده فكر چه شما ،اهللا سبحان) 1 ("" رسوال
   !داريد؟ من از كه چيست توقعات اين  !هستم؟ ديگري چيز ،فرستاده شما ميان
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 پيغمبر و خواستند) معجزه شش مجموعا (معجزات سلسله يك پيغمبر از آنها ميگويند معجزه منكرين
 او از شما كه ندارد معجزه ديگر كه پيغمبر يك ،رسول بشر يعني ،هستم رسول بشر يك من ميگويند

  !بخواهيد را چيزها اين
 

  آيات اين تفسير
 تا سه دو اينجا در آنها ؟باشد نداشته منافات معجزات با كه كردهاند تفسير چه را آيات اين مفسرين

 كه است اين براي اوال معجزه مسأله ميگويند كه است اين آن و ،است خوبي حرفهاي كه دارند حرف
 است مجاز پيغمبر ،دارند ترديد نبوت صدق در و بفهمند را حقيقت خواهند مي كه افرادي عده يك

 نيست ملزم خدا طرف از پيغمبر اما. نيست صادق يا است صادق او بفهمند آنها كه كند ظاهر معجزهاي
 كارخانه ،بدهد جواب فورا بكند بيايد كسي هر كه اقتراحي هر كه - همچنين هم عقل طرف از و -

 كردي را كار اين اگر كه بكن معجزه يك تو واقعا اينكه عنوان به نه اينها. اند نكرده وارد سازي معجزه
 ديده زيادي معجزات پيغمبر از اينها ، ]ميكردند ايي درخواسته چنين[  ،بياوريم ايمان تو به ميخواهيم

  اختراع را حرفها اين آمدند باشند كرده ابتكار را تازهاي امر يك اينكه عنوان به باز حال عين در ،بودند
 . كردند
 از ،است محال امر يك اصال كه قسمتش يك ،نيست معجزه حساب است آمده اينجا در كه آنچه ثانيا

 آن به معجزه كه اين ،است محال امر يك اين. " كن روبرو ما با بياور فرشتگان با را خدا " اينكه جمله
 اي نامه آنجا از ،آسمان به برو ": گويد مي ،است بيمعني قسمتهايش بعضي چنينهم و .گيرد نمي تعلق

 قدرت مقدار اين كسي اگر. بزند حرفي چنين بايد ديوانه آدم يك. " بياور خدا امضاي با ما به خطاب
 ،بنويسد اي نامه هم خودش دست به تواند مي ،بكند مخفي شما از باال ببرد را خودش كه باشد داشته
 درخواست احمقي از ميكند حكايت. ام آورده خدا طرف از بگويد و بگذارد پايينش هم را خدا ايامض

 لنا تفجر حتي لك نؤمن لن « ": هست هم راست و بود معامله اينها درخواستهاي از قسمتهايي. كننده
 نفع به اينكه مگر آوريم نمي ايمان تو نفع به ما گفتند ،" بك نؤمن لن " نگفتند. "" ينبوعا االرض من
 نهر يك مكه سرزمين در تو بيا: ميخواستند پول ،خواستند مي رشوه خالصه. بكني كاري چنين ما

  ايمان تو به آن ازاي در هم ما ،بكن ما به خدمتي چنين يك ،كن فراهم كشاورزي وسيله ،كن جاري
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 ما به نفعي چنين ،كن ادايج اينجا در چنان و چنين باغستاني بيا ،كنيم مي تو به خدمتي ،آوريم مي
 تحت را اينها تمام لهذا و ،است معامله ،نيست ايمان كه آن. بياوريم ايمان تو نفع به هم ما تا برسان
 " حساب قرآن در چون " بك نؤمن لن " عنوان تحت نه است كرده ذكر "" لك نؤمن لن « " عنوان
 « ": كه دارد تعبيري اكرم پيغمبر خود به راجع ديگر جاي در. جداست هم از " به يؤمن " و " له يؤمن

 اينكه عين در اكرم پيغمبر) 1 ("» للمؤمنين يؤمن و باهللا يؤمن لكم خير اذن قل اذن هو يقولون و
 جزئي مسائل در ،نميشد منصرف ديگر هرگز ميگرفت تصميم كه وقتي و داشت فوقالعاده استقامت

 با چنان و كرد مي گوش را حرفش ميگفت يچيز يك آمد مي هك هركسي ،ميداد نشان نرمش خيلي
 حرف به پيغمبر واقعا كه ميكردند خيال بعضي. ميرفت و گشت برمي راضي او كه ميكرد گوش مهرباني

 بعد ،گفتيم پيغمبر به را حرفمان رفتيم كه ما گفتند "" اذن هو يقولون « " كند مي گوش همه
 گوش هم را آنها حرف ،كند مي گوش را ما حرف ،گفتند پيغمبر به را حرفشان رفتند هم ما مخالفين
 خوبي گوش ولي بگو "" لكم خير اذن قل « " است گوش پا تا سر ،است گوش فقط كه اين ،ميكند
 ،ميكند تصديق مؤمنين نفع به و دارد ايمان خدا به "» للمؤمنين يؤمن و باهللا يؤمن « " شما براي است

 آن واقعا نه ،است مؤمنين مصلحت خاطر به ميكند تصديق را چيزي اگر يعني ،" بالمؤمنين يؤمن " نه
 رد و دارد قبول را حرف آن كه است اين نه كند نمي رد پيغمبر را چيزي اگر يعني. دارد قبول را حرف

 هرچه كه هر پيغمبر ايد كرده خيال شما. شماست نفع به تصديق همان ،ميكند تصديق يك او ،نميكند
 . نيست اينجور ؟كند مي قبول را حرفش گفت
 " گفتند " بك نؤمن لن " كه نگفتند هم آنها. دارد مفهوم دو قرآن در " به يؤمن " با " له يؤمن " پس
 يك به دارد احتياج و بيندازد راه بساطي يك خواهد مي و آمده پيغمبر كردند خيال " لك نؤمن لن

 آن تا بكن برايمان را كار اين گفتند ،دباشن مبلغش و حامي و لشكر و بگيرند را دورش بيايند كه افرادي
 ام آمده من ،پيغمبرم يك من " » رسوال بشرا اال كنت هل « " اهللا سبحان ،بكنيم تو براي ما هم را كار
 خودم براي حزب و جمعيت اينجا ام نيامده كه من ،كنم ايجاد خودم به ايمان و خدا به ايمان شما در

 ديگر كه پيغمبر كه نيست اين معنايش "" رسوال بشرا اال نتك هل ربي سبحان « " پس. بكنم درست
 كنت هل «": ندارد معامله كسي با كه پيغمبر يك ] كه است اين معنايش بلكه[  ،ندارد خارقالعاده كار
  بشرا اال
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 وقتي يك است يادم و ام شنيده مختلف تفسيرهاي زيادي افراد از ،آيات اين توجيه درباب من".رسوال
 كه بود مسأله اين روي بيشتر آيات اين در شان تكيه ايشان ،ميگفتند اخالق درس خميني آقاي همين
 برخالف وقت هيچ هم پيغمبران و است پروردگار آيت معجزه نيست، سازي معجزه كارخانه خالصه
 آنوقت ميشوند، گمراه ردمم نكنند اگر كه ،كند ايجاب ضرورت كه آنجا مگر نميكنند كاري الهي سنت

 مطلب ميگفت مثال ميگفت، ديگري طور) 1 (اشراقي مرحوم. كنند مي را كار اين ضرورت آن حكم به
  چون (قمي زاهدي ابوالفضل ميرزا حاج آقاي. نميخواهد معجزه ديگر است واضح وقتي ،است واضح
 ،بود مفسر ايشان ،امام مسجد رد است پيشنماز هم االن ،است پيرمردي) كرد ادا بايد را كسي هر حق

 مرد اين از كه بود بياني كردم عرض آخر در كه بياني اين و ميگفت تفسير ،هست هم خوبي مفسر نسبتا
  اساس اصال كه "" لك نؤمن لن « " همين به راجع است خوبي بيان بسيار آمد نظرم به و شنيدم

 . پيغمبر به ايمان و خداوند به ايمان بر نه بود معامله بر كار اين
 بشري يك ما گفتهاند پيغمبران كه اند گفته بعضيها باز كه هست آيات اين نظير ديگري آيات البته

 آينده هفته در و كنيم جمع اهللا شاء ان هم را آنها كه ،ندارد معجزه پيغمبر بشر و ،پيغمبر و هستيم
 . دهند ارائه ما به كردند پيدا آيات اينجور از هم آقايان اگر. بدهيم قرار بحث مورد
 و ثابت هيچكدام طبيعي قوانين آه است اين شان عقيده " نبوت و وحي " مقاله در شريعتي آقاي آه فرموديد -پزسش

 . نيست يتغير ال
 

 . باشد محال خالفش كه ندارد ضرورت: استاد
 
 شاهد شريعتي آقاي رنظ اين ثانيا و است اين هم جنابعالي خود عقيده اوال آيا كه است اين سؤالم بنده -
 هيچكدام طبيعي قوانين كه فرمودند اينجور ؟ميزنند را حرف اين دليل چه به ايشان ،چيست دليلش و

  هست قانون يك زماني يك. نيست ثابت
 

 : پاورقي
 [ 1.   ]. معاصر مشهور واعظ

 
 ميخواستم هبند. حقوقي قوانين مانند ،ميكند وضع بشر كه قوانيني مثل ميشود عوض قانون آن بعد

 قوانين آن از بشر كه بياني و استنباط آن ،نميكند تغيير وقت هيچ طبيعي قوانين اصل كه كنم عرض
  مرتبا و كنيم مي پيدا تكامل هم ما و ميكند تغيير كه ماست درك ،ميكند تغيير كه آنهاست ميكند

 در كه كرد كشف يوتنن كه است قانوني جاذبه قانون مثال باب من. كنيم درك بايد جديدي چيزهاي
 هيچ يعني بود حاكم قانون اين قرن چهار حدود تا ،دارد وجود عالم اجزاء و اشياء بين اي جاذبه عالم
 قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر از تدريج به ولي كند پيدا نميتوانست كسي قانون اين بر نقضي و رد گونه
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 كسي آنها خود زمان در را پيغمبران معجزات بسا اي. است پوشيده ما بر هنوز قوانين آن منتها
 انسان براي دركش كه شد پيدا ههاييرا يك بعد قرن دو ،بعد سال صد ولي كند درك نميتوانست

 . است ناقص يا غلط كمان در ما و دارد وجود قوانين پس. گرديد آسانتر
 

 بعد من ،نه ،ندارم قبول يا دارم قبول را بيان اين خودم من آيا كه بود اين اول جنابعالي سؤال: استاد
 منظورشان ايشان آيا كه سؤال نوانع به فرموديد جنابعالي كه يانيب اما و. ندارم قبول كه ميكنم عرض

 بشر استنباطهاي اينكه هم ،اند كرده تكيه مطلب دو هر به يعني تاست دو هر ايشان منظور ،چيست
 معلوم بعد ،نيست جهان قانون ميداند علمي قانون كه را آنچه يعني است متغير علمي قوانين به راجع

 باشد داشته وجود جهان در قانوني كه ندارند بولق را اين هم و ،بوده ديگري چيز جهان قانون ميشود
 رسيده آن به بشر آنكه از اعم ،است واقعي قانون آن كنيد فرض شما كه را قانوني هر. باشد اليتخلف كه
 دادي قرار قانون چون ،داده قرار را آن خدا كه است قراردادي قانون يك باالخره ميگويند ،نرسيده يا

 الهي مشيت مقابل در قيام اين چون است ممكن غير قانون آن از تخلف ما رايب داده قرار خدا] و [ است
. دارد هم وقوع و نيست محالي امر ديگر كه خدا خود براي اما ،است محالي امر خدا غير براي ،است

 كند مي عوض را مشيتش يكدفعه ،واقعي قانون شده ،كرده مشيت اينجور. مشيتش به دارد بستگي
 وضع خودش كه قانوني مورد در است الهي مشيت شدن عوض معجزه ايشان نظر از كه معجزه، ميشود
 توجيه با ،فرموديد االن جنابعالي كه چيزي اين منتها ،نيست درست حرف اين ميگوييم ما البته. كرده
 پذير تغيير عالم واقعي قانون كه معتقدند هم آنها ،است سازگار است اسالمي حكماي توجيه كه سوم

 منتها ،دارند تكيه مطلب اين روي مخصوصا طباطبايي آقاي. ميپذيرد تغيير بشر استنباطهاي و نيست
 شريعتي آقاي جاي به من اگر ،كنيد اقامه مطلب اين براي ميتوانيد دليلي چه شما بگويد كسي اگر

 يردپذ مي تغيير كه آنچه ،نميپذيرد تغيير كه دارد واقعي قانون يك عالم گوييد مي كه شما بگويم
 يا نميپذيرد تغيير هم عالم واقعي قانون همان كه اين براي داريد دليلي چه شما ،است بشر استنباطهاي

) بفرماييد داريد بياني اگر شما حاال ،كنم مي فكر اينجور من (من نظر به اين ،نيست آن در تغيير امكان
 تحت ما كه ،نيست پذير تغيير عالم واقعي قانوني كه كنيم اثبات بتوانيم ما ندارد امكان علوم راه از

  عالم واقعي قانون كه بياورد دليل ميتواند كه آنچه. كنيم عرض را اين ميخواستيم " اشكاالت " عنوان
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 علمي راه از توانيد مي ببينيد ،كنيد فكر قضيه اين روي شما حاال. است فلسفه فقط نيست پذير تغيير
 نميتواند كسي علمي راه از اصال كه ميگويد است علمي مسائل به اش تكيه كه ايشان. كنيد ثابت را اين
 بسيار ،واقعي قانون بگوييد شما كه هرچه ،دارد ناپذير تغيير واقعي قانون يك عالم كه كند ثابت را اين

 ،خواسته اينجور فعال الهي مشيت يعني واقعي قانون ؟باشد ناپذير تغيير چرا اما ،واقعي قانون خوب
 هم بعد ؟نه يا داريد دليلي ،بفرماييد كرديد پيدا راهي خودتان اگر شما. مشيت تغيير يعني هم معجزه

 قبول قابل دليل آن ببينيم ،ميكنيم عرض برايتان ميكنند ذكر زمينه اين در فالسفه كه را دليلي ما
 يقانونها كه ميخواهيد االن شما كه چيزي همين ،شد قطعي دليل آن اگر. نيست قبول قابل يا است
 اينكه با ببينيم برويم ها توجيه آن دنبال ما كه ميرسد اين نوبت آنوقت ،پذيرد نمي تغيير عالم واقعي
 قانوني حكومت معجزه كه گفت خواهيم بعد ما كه ؟ميگيرد صورت شكل چه به معجزه نميپذيرد تغيير
  قرار بحث مورد [ار همين كردهاند حكما كه وجيهيت در بعد ما. قانون يك ابطال نه قانوني بر است

 نه ،ديگر قانون بر است قانون يك كردن حكومت معجزه: هست هم حسابي حرف بسيار]. داد خواهيم
 اين و ،نميشود نسخ جهان در قانوني هيچ. قانوني كردن نسخ و قانوني آمدن يا قانون يك كردن باطل
  و] ميكنيم صحبت آن درباره [آينده جلسات در شاءاهللا ان ،هست هم حسابي و خوب حرف بسيار
 . است عالي خيلي بحث يك بحث اين البته

 
 را علمي اثبات ميفرماييد جنابعالي و ميفرمايند شريعتي آقاي كه آنطوري ؟چه يعني علمي اثبات اصال -
 . كنيم اشتباه رياضي اثبات با نبايستي ما
 

 . قراردادي يعني ميگوييد اشم كه آنچه ميگويد ،قراردادي يعني علمي اثبات ميگويد ايشان: استاد
 
 . نيست قراردادي آن -
 

 توانيد مي ببينيد بياوريد بياني يك باز قضيه اين به راجع هم شما ،كنيم صحبت ،خوب بسيار: استاد
 يا كنيد بيان - باشد يتخلف ال و قطعي نيست رياضي اينكه عين در كه - علم فقط راه از را علمي اثبات

 . نه

 ١٢٠



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

  معجزه                         
 

                         )2(    
 

 ما اصطالح در كه است كرده ذكر را بيناتي و آيات انبياء براي كريم قرآن كه بود معجزه درباره ما بحث
 نوع يك: هست تفسير جور سه كلي طور به معجزه درباب كرديم عرض. ميشود ناميده " معجزه "

 اند خواسته و بكنند اند خواسته اخير عصر در بعضي كه است اي رانهروشنفك تفسير اصطالح به ،تفسير
 به كنند توجيه و تأويل است شده نقل قرآن در معجزات و عادي غير امور صورت به كه ار آنچه كه
 مساوي و نيست اي كننده قانع توجيه ،اين كه كرديم عرض و. بگيرد خودش به عادي صورت كه وريط
 گفته و باشد داشته ايمان انسان كه بناست اگر. است آمده كريم قرآن در كه است چيزي آن انكار با

 . كند راضي و قانع ها توجيه جور اين با را خودش نميتواند ،كند تصديق را قرآن هاي
 ما و دارد سابقه اسالم جهان در نظر دو هر اين كه دارد وجود معجزه درباب ديگر نظريه دو كه گفتيم
 بفرمايند رسيد چيزي نظرشان به اگر آقايان باشد هم ديگري نظر اگر و ميكنيم ثبح نظر دو اين روي
 . كنيم بحث آن روي كه
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  اشاعره نظر توضيح
 

 اصال كه است اين آن و اند داشته " اشاعره " نام به اسالمي متكلمين از گروهي كه است نظري نظر يك
 كه بياني به بخواهيم اگر را اين و ؟بشماريم مستبعد حتي را معجزات بايد چرا و داريم دليلي چه ما

 نبوت و وحي " مقاله در هم خودمان شريعتي آقاي كرديم عرض كه - بياوريم در باشد تر امروزي كمي
 غير و قطعي و ضروري مقدار آن را طبيعت قوانين چرا ما كه است اين - اند رفته را راه همين تقريبا "

 قانون برخالف است امري يك معجزه كه بگوييم و بشويم اشكال ينا دچار بعد كه بدانيم نفوذ قابل
 عرض آنها طرف از پيش جلسه در بيان اين به خودم من كه ،است ناپذير نقض طبيعت قانون و طبيعت
 يا رياضي قوانين. طبيعي و علمي قوانين و فلسفي يا منطقي يا رياضي قوانين ميان است فرق كه كردم

 منطق در ما اگر مثال. ميكند كشف را آنها حتميت و ضرورت ذهن كه است نيقواني فلسفي يا منطقي
 امري يك اين ،عام خاص نقيض و شد خواهد خاص ،عام نقيض ،خاصي و داريم عامي اگر كه گفتيم
 در شما اگر يا. باشد نميشود اين از غير كه ميفهمد اصال ،ميكند كشف را آن ضرورت ذهن كه است

 كشف را اين ضرورت ذهن ،عدد فالن با است مساوي عدد درآن عدد اين ضرب حاصل گفتيد حساب
 . باشد تر پايين عدد يك يا باالتر عدد يك تواند نمي ،است محال خالفش اين كه فهمد مي ،كند مي
 را اين ضرورت ما ذهن. ميكنند پيدا انبساط حرارت اثر در فلزات كه ميگوييم مثال ما. طبيعي قوانين اما
 كه هرچه يعني - طبيعي علوم زيرا كند نمي كشف كند پيدا انبساط حرارت اثر در بايد ماحت فلز كه

 بشر تجربه و حس و است بشر محسوسات و تجربيات اش پايه – است كرده كشف طبيعت درباره انسان
 مميبيني هميشه را الف پديده ما مثال يعني نميدهد، ارائه انسان به را متوالي محسوسات سلسله يك جز
 و ام ديده من كه آنجا تا ميگويد ،ميكند ادراك را همين فقط ما ذهن .هست ب پديده آن دنبال به كه
 و ميدهد رخ ب حادثه آن دنبال به بدهند رخ الف حادثه هرگاه هميشه ،ام كرده تجربه من كه آنجا تا

 يك اين و ،ندارد حكمي من ذهن اين از بيش اصال. دهد نمي رخ هم ب حادثه ندهد رخ الف حادثه اگر
  ،رياضي مثال مسائل يعني - عقلي مسائل درباب كه را آنچه ما كه است اشتباهي يك و غلط مقايسه
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 ادراك تخلف قابل غير و قطعي و ضروري امر يك صورت به را آن كه بينيم مي – فلسفي ،منطقي
 يك شد چطور ؟بيعياتط و رياضيات ميان است فرق چه ،است علم ديگر ،علم ميكنيم خيال ،ميكنيم
 قانون علم قانون ،است قانون ديگر قانون ؟نيست طبيعي قانون ،هست يتغير ال و قطعي ،رياضي قانون
 در كه ايم نكرده كشف ما اول از را ضرورتش اصال طبيعي قوانين در. نيست جور اين ،نه. است علم

 اگر. نيست اشكالي ،ندارد چطور ؟دميشو چطور قانون اين نقض بگوييم بعد باشيم گير آن ضرورت مقابل
 آنوقت ،هست عالم در خدايي كرديم قبول واقعا اگر. نيست اشكال اين كرديم قبول را قضيه مقدمات ما

 اين هم خدا ،عالم معمولي سنت برخالف كند مي كاري يك است وحي مدعي كه پيغمبري ميگوييم
 ما به عالمتي يك خواهد مي كه وقتي. تعالم يك عنوان به كند مي معمول سنت اين برخالف را كار

 و سنت آن كه خدا ،است من ناحيه از هستم پيغمبر من كه ميكند ادعا كه كسي اين كه بدهد نشان
 . ميدهد تغيير ميĤيد جا يك در يكدفعه است كرده وضع آنطور را قانون
 نه ولي باشد داشته اروپا دنياي در هم فلسفي نيمه يا فلسفي اصطالح به ريشه يك مطلب اين البته
 و علوم كه وقتي ،اند ميكرده بحث كه فلسفي مسائل درباب. اند ميكرده بحث معجزات درباب اينكه
  جز كه خواستند و بگيرد قرار علوم پايه بر آمد و شد گريزان خودش تعقلي هاي جنبه از ها فلسفه
 هم واقعا - فهميدگي روي از را مسائل از بسياري ،نپذيرند فلسفه صورت به ،است گفته علم كه آنچه

 علم از غير كه چيزي و بپذيريم را علم فقط ما بناست اگر گفتند و كردند طرد - گفت بايد طور همين
 قانون. است عليت قانون جمله از ،بپذيريم نبايد ايم پذيرفته تاكنون كه مسائلي از خيلي نپذيريم باشد
 وجود اصال يعني ،ميدانيم آن معلول ،ميدانيم ديگر دثهحا از ناشي را اي حادثه ما كه است اين عليت
 را پديده دو فقط علم ،نميدهد ارائه ما به است حس پايه بر كه علم را اين ميگويند. ميدانيم آن از را اين
 وجود آن از وجود اين اينكه يعني - را نشو علم. ميدهد ارائه ما به يكديگر متوالي يا و يكديگر مقارن يا

 كه بوده فلسفي فرض يك اين ،بدهد نشان ما به نميتواند ديگر - است شده پيدا آن از ،است هشد متولد
 و علت ضرورت قانون اينكه به رسد چه تا نميپذيريم را عليت قانون ما اصال پس .ميكرديم قديم ما

 از طفق خاص معلول و ،اال ليس ميكند ايجاد را خاص معلول خاص علت بگوييم كه بپذيريم را معلول
 علم نظر از ما اگر پس. نيست پذيرفته اينها علم نظر از. نيست اين از غير و ميĤيد وجود به خاص علت

  جز كنيم نگاه بخواهيم
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 جريانها اين اما ميبينيم را يكنواختي و ثابت جريانهاي يك ما عجالتا دنيا در كه بگوييم نميتوانيم اين
 عالم يكدفعه زماني است ممكن. نميدانيم ،باشد ديگري لشك به است ممكن يا باشد چنين دارد ضرورت
 كه علتي اين يا ،بشود علت است معلول كه آنچه و بشود معلول است علت كه آنچه ،بشود عوض وضعش

 نام به ما كه چيزي يعني (كه علتي آن و بشود ديگر معلول آن مال فردا از بود معلول آن مال امروز تا
  ديگري نتيجه براي مقدمه امروز از بود نتيجه آن مقدمه ديروز تا كه يمقدمها آن ،)ميشناسيم علت
 . علمي جنبه از اين. بشود

 و يشاء ما فعال كه خدايي متعال، قادر خداي ،هست خدا به معتقد كه كسي ميگويند هم قرآني جنبه از
 نيست قطعي انجه در قانوني هيچ كه بزند حرفي چنين هم بايد ،است "" قدير شيء كل علي انه « "

  ايم گفته يعني ايم كرده محدود را خدا اراده و قدرت ما ،است قطعي ،قانون يك بگوييم اگر زيرا
 حتي كه است اين معنايش است محال خالفش قانون يك اگر. كند پيروي قانون اين از است مجبور خدا
 حرفي همان ،است مغلول كه ايم گفته را خدا دست ،كند پيروي قانون اين از كه است مجبور هم خدا
 بما لعنوا و ايديهم غلت « " كه فرمايد مي خدا و "" مغلولة اهللا يد « ": اند گفته خدا درباره يهود كه

 اين ،نه. ايم گفته زمينه اين در را حرف همين هم ما صورت آن در ،)1 ("» مبسوطتان يداه بل قالوا
 آن نقض امكان ما براي. است قراردادي و هموضوع قوانين صد در صد طبيعي قوانين. نيست چيزها
 اين هست خدا كه قانون واضع خود براي اما كنيم پيروي قوانين همان از مجبوريم ما ،نيست قوانين
 . كند مي نقض هم خودش ،كرده وضع جور اين او. نميكند فرقي قضيه
 طبيعت قوانين كه اند كرده تأييد را مطلب اين امروز علماي ميگويند ،ميكنند ذكر هم مثالهايي آنگاه

 دونوئي لكنت مثل امروز علماي از خيلي از آنوقت. است متناقض بلكه مختلف و متنوع ،نيست يكنواخت
 نقل - هست حرفها جور اين كتابها اين در و - خدا وجود اثبات كتاب از و بشر سرنوشت كتاب نويسنده

 و يكنواخت قوانين يك طبيعي قوانين يكنندم خيال كه كساني اساسا كه مطلب اين بر داير اند كرده
 هم معجزه راه غير از اصال. نيست چيزي چنين ،است ناپذير نقض و ناپذير اختالف و هست يكجوري

  در كه ميگويند جمله از ،ميكنند ذكر مثالهايي. دارد وجود االن
 

 : پاورقي
  64 /. مائده 1. 

 ١٢٤



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

 اثر در چيزي هر مثال. آب مورد غير در است بيعيط قانون نقيض و ضد آب قانون ،مسائل از بسياري
 حجمش برودت اثر در چيزي هر ديگر عبارت به. ميشود زيادتر كه آب اال ميشود كمتر حجمش انجماد
  زياد حجمش ميرسد بستن يخ درجه به كه وقتي ،است عكس بر آب و بشود كمتر بايد قاعده روي

 يك و نقض يك اساسا اين و ،نميشود غرق و نميرود وفر آب در ،بست يخ كه وقتي نتيجه در و ميشود
 يك اين. نيست قانون قانون اين اصال كه است آن بر دليل ،اين. آمده وجود به آب در كه است استثنايي

 . راه
 فلسفي يا علمي توجيه يك را معجزه كه ندارد احتياجي معجزات درباب ،بزند را حرف اين كسي اگر

 اينكه براي ،نميخواهد ميشود جور چه ديگر اين ؟ميشود جور چه ،ميشود يداپ معجزه چرا ] كه [ بكند
  بود بنا اگر كه نيست محكمي قوانين يك قوانين اين اصال. بشود مخصوصي جور كه ندارد احتياج
 خدايي همان. ندارد قطعيتي قانون خود. بكنيم توجيه نوعي به باشيم داشته احتياج ما بشود آن برخالف

 موارد از يكي. كند مي استثناء و نقض مواردي يك در هم خدا همان ،كرده وضع را طبيعت قانون كه
 خالصه اين. دارد وجود زياد هم طبيعت قانون استثناي و انبياست معجزات طبيعت قانون استثناي

 . حرف
 

  علم نه است فلسفه طريق از معجزه اشكال
 - علوم مبناي بر فقط ،هست نظريات از خيلي مبناي و) 1 (مقاله اين مبناي كه همانطوري ما اگر شايد
 كه معنا اين به باشد قرار همين از مطلب كنيم قضاوت بخواهيم - تجربه و حس به متكي علوم يعني
 و قطعي قوانيني طبيعت قوانين كه نداريم دليلي ما ،علوم مبناي بر يعني ،بگوييم نميتوانيم اين از غير
 طبيعت قوانين كه كنيم قبول بايد ،بشناسيم بياعتبار را فلسفي مفاهيم ما اگر حقا و ،است يتغير ال

 اين كه كساني آن و ،كنيم حكم قوانين اين قطعيت به توانيم نمي الاقل يا است قطعي غير قوانيني
 تفكر طرز يك ،است علمي مبناي از غير مبنا آن كه اند گفته مبنايي يك بر ميدانند قطعي را قوانين
  .است فلسفي

 
 : پاورقي

  ]. رفت سخن آن از قبال كه ،شريعتي تقي محمد استاد مرحوم " نبوت و وحي " مقاله [ 1. 
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 به را عليت قانون طرف يك از كه است اين - ميكند مشكل را معجزه كار كه - فلسفي تفكر طرز آن
 بدون ،شد يداپ پديده صورت به جهان در كه چيزي هر گويند مي يعني ،ميپذيرند عمومي و كلي طور
  تواند نمي علم البته. بيايد وجود به است محال علت بدون درجهان اي پديده هيچ. ندارد امكان علت
 " ميگويد علم تازه. بيايد وجود به ام نديده من حاال تا ميگويد علم ،" بيايد وجود به است محال " بگويد
 هيچ كه كند ادعا ميخواهد فلسفه ولي ،" تعل " بگويد نميتواند ،" سابقه بدون (مقدمه بدون پديده يك

 . يكي اين. كند پيدا وجود ندارد امكان علت بدون اي پديده
 است درست گويد مي سنخيت اصل و " معلول و علت ميان سنخيت " نام به اصلي به است قائل: دوم
 رويش " علت " نام ما كه چيزي هر كه نيست اينطور اما آيد نمي وجود به علت بدون اي پديده هر كه

  براي صالحيت فقط علتي هر بلكه ،بشود پيدا آن از معلولي هر كه باشد داشته صالحيت بگذاريم
 مي را اين اسم. بس و دارد را معين علت يك از پيدايش امكان معلولي هر و دارد را خاص معلول يك

 و علت ميان خيتسن اصل با را عليت اصل كه وقتي. " معلول و علت ميان سنخيت اصل " گذارند
  صدور امكان خودش خاص علت از فقط خاص معلول هر كه بگوييم مجبوريم وقت آن ،پذيرفتيم معلول
 سخن اين پايه چون و ،بس و] ميكند ايجاد را [خودش خاص معلول فقط خاص علت هر و ،بس و دارد
 معلول يك گاهي بدهم نشان ميتوانم من بگوييد كنيد نقض را آن نميتوانيد شما ،است فلسفي فكر يك
 پيدا خورشيد از ،ميشود پيدا آتش از حرارت كه ميگفتند قديم در اينكه مثل ،ميشود پيدا علت چند از

 هم حركت از ،)است جداگانه عنصر ميگفتند و ميدانستند آتش نوع غير از را خورشيد آنها كه (ميشود
. نيستند مقوله يك از كه رجوه و عرض. است جوهر يك آتش ،است عرض يك حركت. ميشود پيدا

 كشف را واقعي علت نتوانيم ما فرضا كه ميگفتند. است ديگري عنصر آتش و است عنصر يك از خورشيد
 كه جهت آن از هم خورشيد ،نيست علت است آتش كه جهت آن از آتش اينجا بفهميم بايد كنيم

 آن از هم حركت ،تنيس علت است خورشيد كه جهت آن از هم خورشيد ،نيست علت است خورشيد
  واحد معلول اين كه دارد جود و اينجا در واحدي امر يك حتما ،نيست علت است حركت كه جهت

 . چيست واحد علت آن ندهيم تشخيص ما ولو ميĤورد وجود به را
 قطعي و زنجيري رابطه چنين كه گفتيم وقتي. ميكند مشكل را معجزه توجيه كار كه است مطلب اين

  معجزه چطور كه گوييم مي وقت آن ،دارد دوجو اشياء ميان
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 به علتي را معلولي كه است اين معنايش. آورد مي وجود به خودش عادي مجراي غير از را اين آيد مي
 . خودش علت راه غير از بيايد وجود به معلولي ،نيست آن علت كه بياورد وجود
 اينكه نه دارد سكوت الاقل معجزه بارهدر علم. علم طريق از نه است فلسفه طريق از معجزه اشكال پس

 نتيجه جور اين كه ميكند تقرير را مطالب طوري كه است فلسفه و ،است معجزه بودن محال مدعي
 . است محالي امر يك طبيعت قانون نقض و معجزه كه ميشود گيري

 

  اشاعره نظر نقد
 ببينيم بعد ميشويم - اند كرده يبتعق را آن هم شريعتي آقاي كه - اشاعره بحث همان وارد ما اول حاال
 ؟چيست فلسفي اشكال اين جواب كه

 شكل هيچ به و باشد صحيحي مطلب كه آيد نمي نظر به ،است قراردادي قوانيني طبيعي قوانين اينكه 
 به ،داده قرار جور اين خدا كه است قوانيني اينها ميگويند ايشان البته. كرد توجيه را آن نميشود هم

 دنبال را اثر فالن كه است شده جاري خدا عادت ،خداست عادت ،است الهي عادت شاعرها خود تعبير
 مثل درست. اثر آن و است مؤثر اين ميكنيم خيال ما ،نيست اثر آن مؤثر اين واقعا يعني ،كند خلق مؤثر
  اسم ميبينيم عالم در كه نمايشي در ما. ميكنند خيال نمايش پرده يك مثل را عالم. نمايش پرده يك

 هم اثر ،نيست مؤثر مؤثر اين اصال كه نميدانيم ما. اثر را ديگري چيزي اسم ،ايم گذاشته مؤثر را چيزي
 اثر متواليا بعد ميكند ايجاد را مؤثر اول كرده مخفي را خودش پرده اين پشت در كه آن. نيست اين اثر
 وجود واقعي پيوند هيچ. هست اثر اين و مؤثر اين ميان پيوندي كه كنيم مي خيال ما ،ميكند ايجاد را

 آقاي حتي. ميكرده ايجاب جور اين مصلحت ميگويند ؟آورده وجود به را وضع اين چرا خدا حال. ندارد
  شكل اين به را اوضاع و نميكرد قرار بر را نظم اين اگر خداوند ميگويند ،ميكنند تصديق هم شريعتي

 اين را عالم وضع كه ميكرد ايجاب مصلحت پس ،ميشد مختل چيز همه ،بود مرج و هرج نميداد قرار
 مي عوض را وضع فورا ميكند ايجاب برخالف مصلحت كه استثنايي جاي يك در لهذا و بدهد قرار گونه
 . كند
  نخواهد مفهوم كه چيزي ،بپذيريم را فكر اين ما اگر اصال كه ميرسد نظر به ولي
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 و هرج كه است مرج و هرج مسأله همان تداش نخواهد مفهوم كه چيزي ،است مصلحت همان داشت
 باز ،زنند مي مصلحت از دم باز و ميزنند را حرف اين كه كساني از است تعجب ؟چرا ،نيايد الزم مرج

  به را شيء اين من كه است اين مصلحت اصال. ميكند مصلحت يك خاطر به را كار اين خداوند ميگويند
 اين از آن كه است اين باب از اين. بيايد وجود به حالت النف بعد ميخواهم اينكه خاطر به ميĤورم وجود
 ،زدم را حرف اين من ميگويد. است معقول ما خود براي ،مصلحت ميگوييم ما وقتي اصال. ميشود پيدا

 اثري آن دنبال به بزنم را حرف اين من اگر كه است آن براي اين. بزنم را حرف اين من كه بود مصلحت
 حرف اين من گفتن پس ميگويم. است منطبق دارم من كه ديگري منظور آن با راث آن كه ميشود پيدا
 شود مي اين. نتيجه فالن به رسيدن براي دهم مي قرار وسيله را زدن حرف اين من. است مصلحت را

. داد انجام مصلحت براي را كار اين بگوييم تا باشد نتيجه آن و وسيله اين ميان اي رابطه بايد. مصلحت
 ؟چه يعني حكمت اصال ،ندارد معني دنيا در حكمت اصال نباشد اي رابطه هيچ ذاتا اشياء ميان اسااس اگر
 يعني ميكند مصلحت طبق بر را كار يعني " است حكيم خدا " ميگوييم ؟چه يعني است حكيم خدا

 نياد در اگر. دهد مي انجام خودش وسيله راه از را منظور و هدف اين و است كار در منظوري و هدف
 ايم گذاشته را اسمش " است وسيله " گوييم مي كه چيزي هر يعني باشد نداشته وجود هدفي و وسيله

 ما هدف جا يك ميتواند ،" هدف " ايم گذاشته را اسمش " است هدف " ميگوييم كه را آن ،" وسيله ([
 باشد وسيله اين كه يما كرده داد قرار خودمان ،برساند هدف به وسيله ميتواند ،برساند وسيله آن به را
 " كلمه. ندارد معني كه اين ،داده قرار جور اين حكمت خاطر به خداوند كه بگوييم بعد ،هدف آن

 ،گوييم مي خداوند درباره و ميگوييم خودمان درباره ما كه چيزهايي اين ،" مصلحت " كلمه ،" حكمت
 چون. هستيم قائل مسببها و سببها ميان و معلولها و علتها ميان اي رابطه يك كه است اين قبول از بعد

 داريم منظور كه هدفي براي يعني داديم انجام صحيح براساس را خودمان كار وقتي ،هستيم قائل رابطه
 ميگوييم ما كه وقتي اال و ،است حكمت به مقرون ما كار گوييم مي كرديم استفاده خودش وسيله از

 و باشد اثر و مؤثر ميان پيوندي اينكه بدون هم را اثر ،كرده جاداي او خود را مؤثر ،ندارد وجود واقعا قانون
 ،ميكند ايجاد مستقيما را اثر ، ]كرده ايجاد او خود[  ،باشد كرده ايجاد مؤثر راه از را اثر او اينكه بدون
 معني ديگر " باشد جور اين كه ميكند ايجاب مصلحت " صورت اين در ،ميكند ايجاد مستقيما را مؤثر
  فقط مصلحت. ندارد
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 برقرار اشياء ميان پيوند كه است اين از بعد حكمت. باشد برقرار اشياء ميان پيوند كه است اين از بعد
 خدا اگر گويد مي. نيست حرفها اين از و حكمت و مصلحت نباشد برقرار اشياء ميان پيوند اگر. باشد

 ما كه است وقتي نيز مرج و هرج  !آيد؟ مي الزم چگونه مرج و هرج. ميĤيد الزم مرج و هرج نكند اينجور
 ديگر ،ميكند ايجاد اي وسيله هر از ميخواهد را اي نتيجه هر او وقتي. نرسيم ها نتيجه به ها وسيله از

  ؟است مرجي و هرج چه
 ما اگر كه - اند گفته ها خيلي را اين - گويند مي ايشان. باشد نميتواند درستي نظريه اين حال هر به

 محدود را خداوند اراده و قدرت بايد است قطعي قانون هم عالم قانون و دارد قانون عالم كه بشويم قائل
 . بشود روشن هم خدا در تا كنيم مي ذكر انسان در مثالي اول ما. نيست چيزي چنين هرگز. بدانيم
 يعني است محدود شما اراده و قدرت اينكه موجب به كنيد نمي را كار يك شما كه هست وقت يك

 دنيا اول درجه عالم كه ميخواهد دلتان شما. ميزنم مثال خوب كارهاي از. است شده گرفته شما جلوي
 ظرف در توانيد نمي شما مثال. توانيد نمي چون ،نميدهد اجازه شما به شما اراده و قدرت ولي باشيد

 قدرت محدوديت رخاط به ،كنيد نمي شما كه را كار اين پس. باشيد داشته را عالم علوم تمام عمرتان
 روحي كمال يك داراي شما اما بدهيد انجام داريد قدرت و توانيد مي شما كه هست كار يك ولي. است

 ،دارد تقوا ملكه كه آدمي. عادل آدم يك مثل. نميكنيد را كار اين روحي كمال آن موجب به كه هستيد
 پليد و زشت عمل يك خودش ايتقو ملكه موجب به ،است رسيده تقوا ملكه و عدالت مقام به كه آدمي

 حتي و تقوا ملكه پليد كارهاي از بعضي به نسبت باشيم كه اي درجه هر در ما همه. دهد نمي انجام را
 و ،بدهيم انجام را كار آن كه است محدود ما قدرت كه است آن معناي به نه اين ولي داريم عصمت ملكه

 پيدا علوي يك ما روح بلكه ،است گرفته خارج از يمانع يك را ما اراده جلوي كه است اين معني به نه
 موجب به ميشود، پيدا آن از كار اين ضد ،شود نمي پيدا آن از كار اين علو اين موجب به كه است كرده
 هر به ما حاال. دروغ سخن نه است راست سخن شود مي پيدا ما از كه سخني هميشه روحي علوم آن

 برسيم عصمت مقام به كه درجه هر به ،كنيم پيدا عدالت كه درجه هر به ،كنيم پيدا تقوا ملكه كه درجه
 ] رذيلت [مرتكب هم بار يك عمر تمام در عمال كه باشد روشن ما براي فضيلتها خوبي آنقدر يعني -

  يك عمر تمام در ؟كنيم مي پيدا گرايش محدوديت سوي به دائما كه است اين معنايش آيا - نشويم
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 وضوح نهايت در اينكه براي ؟چرا ،داريم نگه آتش در را دستمان كه افتد نمي اقاتف ما براي هم بار
 خودمان حيات به و ميبريم رنج و زدسو مي بزنيم آتش به را دستمان اگر كه كنيم مي ادراك را قضيه
 ،اندازيم نمي هم چاه در ،اندازيم نمي آتش در را خودمان بار يك عمر تمام در ما. هستيم مند عالقه هم
 علو ،ما روح ،نه يا ؟بكنيم را كاري چنين كه است محدود ما قدرت كه است آن معنايش اين آيا ولي

  معنا اين به بلكه[  ،كردن محدود معناي به نه ،بكنيم كاري چنين نميدهد اجازه ما به ما علم و ما وحر
. است اجمل و احسن نظام ،هست كه آنچنان عالم نظام. ماست اراده و اختيار نهايت اين. نميكنيم ] كه

 نه ولي ،نميĤيد وجود به هرگز نظام اين از غير نظامي. را نظامي چنين ميكند ايجاب پروردگار ذات علوم
 ذات از صادر) 1 (اولين ميكند ايجاب پروردگار ذات علو ،است محدود قدرتش خداوند كه معني اين به
 . چيست - كند پيدا جريان نظام جور همين كه - صادر سومين و دومين ،باشد موجودي چه او
 الذين في اهللا سنة « " كه ميكنند تمسك كه قرآن آيات به بعد شريعتي آقاي خود كه است اين عجب و

 درباره خداوند سنت به دارد اختصاص اين ميگويند) 2 (" » تبديال اهللا لسنة تجد لن و قبل من خلوا
  از ،ميدهد كيفر يا پاداش كه بندگانش ارهدرب خداوند يعني ،است بندگان مخصوص و بندگان

 قبيح باشد اين از غير اگر اينكه براي " ميگويد ؟چرا ميگويد بعد. ميكند پيروي يتغيري ال سنت يك
 يتغير ال سنتش و باشد داشته سنت خداوند اگر ] نظر اين طبق. [ " تعالي و تبارك خداوند بر است
  در كه كند مي فرق چه. است خداوند قدرت كمال با منافي و خدا مشيت آزادي با منافي اين ،باشد
 چنين ميگويند ،كنند قبول هم بايد ،ميكنند قبول ايشان. بندگان غير مورد در يا باشد بندگان مورد

 جاي به را گنهكار صد در صد بنده يك و ببرد جهنم به را مطيع بنده يك خداوند كه است محال چيزي
 به را ابوجهل و ابوجهل بجاي ببرد جهنم به باهللا العياذ را ابيطالب بن يعل بجاي ،ببرد بهشت به او

 است محال چيزي چنين ميگوييد كه شما. است محال چيزي چنين ،ابيطالب بن علي بجاي ببرد بهشت
 عمل عدالت طبق بر خداوند. نيست محدوديت كه اين ،نه. ايد كرده محدود را خدا مشيت و قدرت پس

  كه است اين معنايش نه. است عدالت او سنت و كرد نخواهد هم هرگز و نميكند ظلم خداوند و ميكند
 

 : پاورقي
 . نيست زماني اول " اول " از مقصود 1. 
  62 /. احزاب 2. 
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. نكند عمل كه است گرفته را جلويش مانعي يك يعني كند عمل چارچوب يك در كه است مجبور او
 اين جز او عالي اراده ،است اين فقط او اراده اقتضاي. است ذات اقتضاي صحبت ،نيست مانع صحبت
 . ميگذريم اين از. است گرفته را جلويش مانعي ،كند ايجاب ميخواهد اش اراده اينكه نه ،نميكند ايجاب

 و علت سنخيت قانون همان حتي و كرد انكار شود نمي را عمومي عليت قانون كه است اين حقيقت
 تجربي و حسي مسائل پايه بر علوم اخير قرن سه دو اين در اينكه با و ،كرد رانكا نميشود هم را معلول
  انكار را معلول و علت حق به اند كرده قضاوت تجربه و حس روي فقط كه آنهايي و است گرفته قرار
 و علت قانون نبايد كنيم قضاوت تجربه و حس روي فقط ما اگر كه اند جورگفته اين يعني اند كرده

 بشر واقعا اينكه باب از ،نپذيرفت را مطلب اين بشر بعد ولي ،اند گفته حق به را آن ،بپذيريم را معلول
 به يعني ندك مي دريافت حواس راه از مستقيم آنچه به كند محدود را خودش ذهني مفاهيم نميتواند

 همان يرو كه دارد انتزاعي معاني سلسله يك انسان ذهن. رساند مي او به مستقيم طبيعت كه آنچه
 . ميگوييم داريم اينها مبناي روي ما ،خود جاي به اين. ميكند درست عالم براي كلي قانون انتزاعي معاني

 

 ) ره (طباطبائي عالمه نظر
 

 ميتوانند چه اند كرده قبول را معلول و علت ضرورت قانون و عامه عليت قانون كه كساني آن حال
 از قسمتهايي اگرچه. معجزه به راجع اند كرده بحثي ميزانال تفسير كتاب در طباطبايي آقاي ؟بگويند
 . اند كرده جامعي بحث مجموع در ولي اند نكرده ذكر كه داشته ديگري علت يا اند نخواسته يا را بحث
 منتها ،اند كرده ذكر ديگران هم ايشان از قبل كه است مبنايي همان كه ميكنند ذكر را مبنايي ايشان
 استنباط و استخراج قرآن آيات از را مسائل آن همه و اند كرده قرآن آيات يرو تكيه بيشتر ايشان

. نيست انكار قابل فرموده كريم قرآن كه آنچه طبق بر دارد وجود معجزه اينكه ميفرمايند ايشان. ميكنند
 وقتي خدا. ميكند تمسك اينها به قرآن خود زيرا ،است راست. دارد قبول را عمومي عليت قانون قرآن

 براي وسيله اين به و فرستاد را باران خداوند: گويد مي مثال كند ذكر ما براي را خودش آيات يخواهدم
 ذكر را وسائل و اسباب بودن جور كند بيان را خودش حكمت خواهد مي وقتي. رويانيد را گياهان شما
  ،كند مي
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 و خورشيد من كه ببينيد: ويدميگ مكرر ،نه  !چه؟ يعني وسيله ،چه يعني اسباب من مقابل در نميگويد
 و اثر و تأثير اينها براي كه است معلوم. دادم قرار شما مسخر را اينها همه و باران و ابر و ستارگان و ماه

 نيازمند اينها به هم شما و هستند خواص اين داراي كه چيزهايي ين ا ميگويد. است قائل خاصيت
 در چيزي هر كه ميكنند قبول را مطلب آن ايشان يحت و. دادم قرار شما براي را اينها من هستيد
 و ميشناسيم عادت طور به ما كه علتي ميان است فرق ميگويند منتها ،دارد اليتخلفي قانون يك طبيعت

 بر باشد پوششي ،نباشد واقعي علت ميداند علت را آن بشر علم كه آنچه است ممكن يعني ،واقعي علت
 كه را چيزهايي ميبيند ميĤيد جلو چه هر ،است تكامل و سير در هم بشر علوم لهذا و ،واقعي علت روي
 : ميكنم ذكر عادي مثال. ميشود دقيقتر علت شناختن در ،نيست علت ميكرد خيال علت
 و نر جنس كه است اين راه از بشود متولد ميخواهد كه فرزند يك ميديد قديم خيلي دوران در بشر

 توأم را اينها همه او. بيايد وجود به بچه اين اينكه تا بدهند نجاما را مباشرت عمل يكديگر با ماده جنس
 انجام را لقاح عمل هم با زن و مرد اين ،باشد داشته وجود زني ،باشد داشته وجود مردي: ميديد هم با

 هم را لقاح عمل ،ميدانست ديگري شرط را مادر رحم و مادر ،ميدانست شرط يك را پدر پس. بدهند
 ميداند شرط را آنها او كه چيزهايي اين از بعضي است ممكن كه نميكرد فكر. انستميد ديگري شرط
 خارج در را نطفه كه است ممكن ،نيست واقعي شرط لقاح عمل كه شد معلوم مثال بعد. نباشد شرط

 قرار رحم اين در و بشود گرفته مرد اين از نطفه اين كه است اين اساس. رحم به برسانند و بگيرند
 دخالت و نبوده لبطم جزء واقعا ،نه ،است قضيه جزء هم مباشرت عمل ميكرديم خيال ما كه اين. بگيرد
 زن تخمك و باشد زن رحم ،باشد مرد نطفه كه اين از شد عبارت علت ما براي وقت آن. است نداشته
 زن حمر حتي كه آنجا به ميرسد بشر علم بعد. است علت صد در صد ميكرديم خيال را اينها ديگر. باشد
 الزم [ كند پيدا پرورش بچه تا باشد داشته وجود كيفيات آن و شرايط آن با زن رحم بايد اينكه ،هم

 غذاي و هست حرارت از معيني ميزان مثال بالخصوص شرايط يك و محيط يك رحم در ،]نيست
 ادايج خارج در دارد وجود رحم در كه را شرايطي همين است ممكن. ميرسد نطفه اين به مخصوصي

 داشته وجود زن يك رحم بايد حتما كه هم اين پس. داد پرورش رحم خارج در را نطفه نهمي و كرد
  ادراك شرايط را اينها كه اموري اين از و بشود دقيقتر و تر دقيق علم هست بسا. نيست شرط باشد
  كرد مي
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 مرد نطفه مثال حتي اقعيو شرط اصال كه بشود معلوم بعد و گردد الغا شرايط دائما يعني كند نظر صرف
 شيميايي و طبيعي خاص انفعال و فعل يك ،نيست هم خصوصيت اين به زن نطفه و خصوصيت اين به

  وجود كيفيت آن به مرد سلول كه باشد نداشته لزومي حتي است ممكن. بيايد وجود به بايد كه است
 باشند ديگري شرط يك آورنده وجود به اينها همه ،كند پيدا وجود كيفيت آن به زن سلول ،كند پيدا
 به آن ،مردي صلب نه و زني رحم نه ،زني نه و باشد مردي نه ،بيايد وجود به ديگر شرط آن اگر كه

 در تغيير همه ميشود پيدا كه تغييراتي اين ميكردند ...آقاي كه تعبيري به وقت آن. بيايد وجود
 خواهد همين هم ابد تا ،بوده همين اول از طبيعت قانون. طبيعت قانون در تغيير نه ماست استنباطات

 زبان با نميخواهند اينجا) طباطبائي عالمه (ايشان منتها. است متغير كه ماست استنباطات منتها ،بود
 همين ] مؤيد [ است آمده " قدر " به راجع كه آياتي قرآن در ميگويند ،باشند كرده صحبت فلسفي
 به " اندازه اين ". است داده قرار اندازه چيزي هر براي خداوند "" قدرا شيء لكل اهللا جعل قد « ": است

 اي مرتبه ،داده قرار وجود از اي مرتبه يعني ،قدر آن يا باشد قدر اين حجمش مثال كه نيست كميت
 به ،است خودش مكان به ،است خودش زمان به ،است خودش علت همان به چيزي هر تقوم و داده قرار
 معلومي مقام يك ،دارد عالم اين در حدي يك و اندازه يك و قدر يك چيزي هر. است خودش علت
 . نميكند تخلف خودش معلوم مقام اين از كه دارد عالم دراين
 است توكل به راجع ميكردند تمسك آن به خيلي هم درس در ايشان و است طالق سوره در كه آيه يك
 فهو اهللا علي يتوكل من و « ": فرمايد مي ،كند ذكر را عادي قانون خالف امر يك خواهد مي اينكه با

 كار خداوند " » امره بالغ اهللا ان « " را او است كافي خدا باشد خدا به اش تكيه كه آن "" حسبه
 ،نيست رادعي و مانع خدا امر مقابل در ،]ميشود انجام[ بخواهد خدا كه يكار يعني ،ميرساند را خودش

 اي اندازه و حد چيزي هر براي خدا) 1 ("" قدرا شيء لكل اهللا جعل قد « ": ميگويد آن دنبال به ولي
 انجام ميداند خودش كه راهي از ،خودش اش اندازه و حد همان روي را چيزي هر خدا ،است داده قرار

 اندازه و قدر خارج از را كار آن ،ميكند بكند بخواهد كه كاري هر خداوند كه حال عين در يعني ،ميدهد
  » ننزله ما و خزائنه عندنا اال شيء من ان و « ". هدنميد انجام خودش

 
 

 : پاورقي
  3 /. طالق 1. 
 
 نمي نازل جهان اين در را آن ما و ماست پيش اش ريشه و اصل چيزي هر) 1 ("» معلوم بقدر اال «

 . معين اندازه و قدر يك در مگر - كنيم نمي ايجاد يعني - كنيم
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  است يگرد قانون بر قانون يك حكومت معجزه
 

 نه - طبيعت واقعي قانون از خارج اي معجزه هيچ كه است اين ديگران حرف و ايشان حرف خالصه
 است ممكن ،باشد طبيعت قانون همان است ممكن ميشناسد بشر كه قانوني ،ميشناسد بشر كه قانوني

 از كردن استفاده و قانون آن بر تسلط و قانون آن كشف يعني قانون آن به توسل ولي نيست - نباشد آن
 بايد من. دارد توضيح به احتياج اين كه ،الطبيعي ماوراء غيبي قدرت يك به است مقرون قانون آن
 كمي ما بحث امروز چه اگر - بشود روشن مطلب تا بدهم توضيح اند نگفته ايشان كه را ديگري طلبم

  اثبات براي ولي اند كرده كرذ را آن شريعتي آقاي اتفاقا كه مطلبي - بود گنگتر شايد و تر پيچيده
 و قانون يك نقض ميان است فرق جهان در: است اين آن و ،مطلب اين اثبات براي نه خودشان مدعاهاي
  اجتماعي قوانين در) است تمثيل اينها البته (مثال مقام در. ديگر قانون بر قانون يك كردن حكومت

 ميكنيد نقض را قانون اين آييد مي شما وقت كي ،است ماليات به مربوط كه قانوني مثال ،اعتباري و
 قانون اين اينكه بدون ميكنيد خالف شما وقت يك و ،ميكنيد رفتار خالفش ،نميكنيد عمل اصال يعني

  تأسيس اي مؤسسه شما مثال. ميكنيد استفاده واقعا ديگر قانوني ماده يك از بلكه باشيد كرده نقض را
 ،بدهند بايد چنين گمرك باشد داشته دارايي اگر حقوقي واحد هر ،اي مؤسسه هر كه ميدانيد و ميكنيد
 از درآمد خيريه مؤسسه يك صورت به مؤسسهاي اگر كه ميدانيد شما ولي. بدهد بايد چنان ماليات

  درميĤوريد خيريه مؤسسه يك صورت به را مؤسسهتان ميĤييد شما بعد. است معاف ماليات و گمركات
 خودتان ،ميشويد خارج قانون اين تحت از اصال و ميدهيد قرار آن در هم خيريه قسمت يك واقعا يعني

 . كنيد مي ديگري قانون مشمول را
 كه ميكنند ذكر مثالي امر اين براي. است قانون نقض مسأله از غير ديگر قانون بر قانون يك حكومت

  و تركيبات نظر از انسان بدن: است اين آن و است خوبي مثال
 

 : پاورقي
  21 /. حجر 1. 
 

 ندارد چارهاي كند استفاده مادي و بدني قوانين از بخواهد كه وقتي تا پزشكي. دارد قوانيني تشكيالتش
 در هم رواني و) 1 (روحي قوانين سلسله يك حال عين در ولي. كند استفاده قوانين همين از اينكه اال

 تلقين اثر در بيمار يك مثال. ردميگذا اثر بدن روي رواني حالت يك گاهي كه است شده كشف انسان
 اين خود ،ميكند ايجاد روحش در ديگري شكل به ديگري نشاط اينكه اثر در يا ميكنند او به كه خوبي
 برعكس ،ميكند كند را بدن سير روحي يأس يك ،برعكس و ميگذارد اثر بدنش روي روحي نشاط حالت
. ميكشد را او احيانا و ميكند خنثي را آن اثر و ندميك تأثير بگذارد بدن روي بايد دوا يك كه نيكي تأثير
 قوانين ،نه ؟نيست قطعي يا ندارد حقيقت پزشكي و طبي قوانين كه است اين مطلب اين معناي آيا
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 بدن براي پزشك يك كه است قوانيني مثل ميشناسيم جهان اين براي ما كه اي علمي قوانين اين حاال
  توانيم مي ما الاقل آيا. هست هم درست قوانين. شناسد مي

 
 : پاورقي

 چنين وجود نظر از چون ندانيم يا بدانيم الطبيعي ماوراء امر يك را روح ما كه نيست الزم اينجا در 1. 
 . نيست بحثي قانوني
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 وحر يك مثل يعني ؟است زنده موجود يك صورت به واقعا " جهان تمام " كه را مطلب اين كنيم انكار
 طبيعي قوانين آنگاه). است چنين قطعا كه معتقدند اي عده البته (؟كند مي حكومت عالم بر روان يك و

  يك كه كجا از. دهيم مي تشخيص عالم بدن و پيكر اين براي ما كه است چيزهايي همان
 حكومت عالم طبيعي قوانين اين بر روحي حاالت آن كه ندهد رخ عالم مجموع براي احيانا روحي حاالت
 اين كه است اين معناي به ،ميكند نقض را اين كه است اين معناي به نه باز هم حكومتش البته ؟نكند
 قانون اين از كه اوست ولي كند مي استفاده قانون همين از ،دهد مي قرار خودش اختيار در را قانون

 . كند مي استفاده
 راه از و كند مي پيدا عالم كلي روح با الياتص واقع در كند مي معجزه كه كسي آن كه است اين معجزه
 را قانون كه نيست اين معناي به هم تصرفش و ميكند تصرف عالم اين قوانين در عالم كلي روح با اتصال
 خالف بر گرفت اختيار در را قانون وقتي. ميگيرد اختيار در را قانون كه است اين معناي به ،ميكند نقض

 مختصر خيلي كه ميكنم قبول البته كه ،بيان يك اين. نيست قانون خود خالف بر اما است عادي جريان
 . كنيم مي عرض اينها درباره بيشتري توضيح بعد جلسه در شاءاهللا ان و بود اجمالي و
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  معجزه                          
                           )3 ( 

 
 پيغمبري هر كه است متواترات از تحقيقا بلكه يباتقر كه بود عادت خرق و معجزه مسأله درباره ما بحث
 شود نمي را معجزه مسأله و است بوده هم معجزه مدعي است بوده رسالت مدعي و كرده ظهور كه

  مسائلي يعني ميكنند توجه اديان مسائل منطقي جنبه به تنها افراد از بعضي شايد. گذاشت عنه مسكوت
 جور بشر معمولي منطق با كه مسائلي درباره بحث از و است منطبق بشر معمولي و عادي منطق با كه
 آمده اديان در كه را مسائلي از بعضي ،كرد تبعيض نميشود كه صورتي در ميكنند نظر صرف آيد نمي در

  همه بپذيريم اگر. نپذيريم را ديگر مسائل بعضي و بپذيريم آيد مي در جور ما منطق و علم با چون است
 ببعض نكفر و ببعض نؤمن « " ،بپذيريم نبايد را آن از چيز هيچ نپذيريم هم اگر و يمبپذير يكجا بايد را
 يعني كنم مي عرض باز (هست اسالم در كه اي منطقي مسائل باهمه همراه بينيم مي ما. نميشود " »

  و عادي منطق با كه هست مسائلي قرآن در يقين و قطع طور به) دهد مي وفق بشر منطق با كه مسائلي
 بحث آن درباره كه وحي خود. نيست منطبق - ذاردگ مي علمي منطق را اسمش كه - بشر معمولي
 توجيه نظر از ،است رسالت صدق بر دليل و آيت عنوان به كه هم معجزات و ،است گونه همين از كرديم
 مي را ديگري قسمت حاال ،كرديم صحبت پيش جلسه در را قسمتهايي معجزه درباره. است طور همين

 : است اين آن و بكنيم عرض خواهيم
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 گفت ميشود هم و بشري فوق امر يك گفت ميشود اش درباره هم ،وحي كه كرديم عرض وحي درباب
 كه درجهاي اين در يعني است بشري فوق اما. ميشود استفاده قرآن خود از نكته اين و ،بشري امر يك
 به و حالت اين به ندارد وجود آنها غير در مسلم كندمي بيان قرآن و هستيم معتقد اولياء و انبياء براي ما

 به و بگيرد دستوراتي غيب از ظاهر معلومات و ظاهر حواس طريق از غير طريقي يك از كه شكل اين
  بشر در يعني است بشري غير ميگوييم وقتي پس. دارد آنها خود به اختصاص مسلم اين. كند ابالغ مردم
 نظر از ،است وحي كه چيزي اين كه " است بشري " كرديم عرض جهت آن از اما و. ندارد وجود عادي

 براي كه ضعيف بسيار بسيار درجات در الهامات و هدايتها نوع يك با نيست مغاير ماهيت و حقيقت
 در حتي و دارد وجود هم حيوانات در درجهاش يك حتي و دارد وجود بيش و كم هم ديگر انسانهاي
 ،اينها درباره قرآن خود تعبير. دارد وجود هم جمادات در قرآن خود تعبير به حتي و دارد وجود گياهان

. انبياء داردبه اختصاص شديدش بسيار بسيار درجه اين به منتها. هدايت كلمه هم است وحي هم
 فوق هم يعني است همينطور عينا هم - عادت خارق امر همين - معجزه درباب كه كنم عرض يخواهمم

 در ،گذاريم مي عادت خارق و كرامت ،معجزه را نامش ما كه اي درجه آن در .بشري هم است بشري
 و نيست ديگران براي درجه اين در البته ،است كرده نقل انبياء براي كريم قرآن كه چيزهايي آن رجهد

 سنخ از و نوع از باز هم كار نوع اين بگوييم خواهيم مي ولي. هست كه كنيم ثابت توانيم نمي ما الاقل
 درجات در ولي باشد داشته وجود تواند مي بيش و كم بشر افراد همه در كه است بشري امور خيبر

 آن و است ناتمام ما بحث اين نكنيم ذكر را آن اگر كه كنم عرض بايد را مطلبي مقدمتا. ضعيف خيلي
 . كنيم بحث بايد قرآن خود از مطلبي ] درباره [ قرآن به راجع يعني ،قرآني است بحثي

 

  معجزه درباره نظريه دو

.   خداست مستقيم فعل معجزه ١
 

 و هست سؤال اين. اند آورده معجزه پيغمبران اين كه است داده نسبت پيغمبران به را معجزاتي قرآن
 فعل معجزه يا است] خدا مستقيم [فعل معجزه آيا كه بوده اسالم علماي ميان قديم از بحث اين

  ؟گيرد مي صورت پيغمبر دست به ولي خداست
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 موسي مثال. نيست بيش دخالت بي و ظاهري آلت و ابزار يك آنجا پيغمبر يعني " پيغمبر دست به "
 درست خودش عمل اين در موسي گوييم مي ما وقت يك. ميشود اژدها و اندازد مي را خودش عصاي
 عصا. انداخت را عصا هم او ،بينداز را عصا موسي اي گفتند او به كه بود اين موسي كار ،بود ما مثل

 بعد ،انداخت را عصا هم او ،بينداز را عصا موسي اي گفتند او به. خواهد نمي هنري ديگري كه انداختن
 به تبديل را عصا - ميگذاريم " الهي قدرت " را اسمش ما كه - موسي قدرت با مغاير ديگري قدرت يك

 موسي خود كه است اين هم ليلشد گويند مي اشخاص اين و. نبود مربوط موسي به اصال. كرد اژدها
 كرده پيغمبري هر كه معجزاتي ساير همچنين و .نترس " التخف " گفتند او به و كرد فرار و ترسيد
 مرغ آن و دميد آن در بعد و كرد درست مرغ شكل به ساده گل از قرآن نص به مسيح عيساي اگر. است
 شكل و برداريم گل مقدار يك ،است اختهس هم ما از كه بود كاري همين بود عيسي كار كه آنچه شد،
 بشود مرغ گل اين كه نبود مربوط هيچ عيسي به ديگر. كنيم فوت آن در بعد و بسازيم آن از را مرغ يك
  بچه آن از كاري و داريد اي بچه شما اينكه مثل درست. ميكرد را كار اين كه بود ديگري آن ،نشود يا

 را مقدماتي او. بكن تو را كارها اين كه ميگوييد او به است ختهسا بچه آن از كه مقدماتي. نيست ساخته
 ساده كه را كاري آن ولي دهد مي انجام - است ساده خيلي كارهاي كه - است ساخته خودش از كه

 آن كه ميفهمد كند تماشا هم كس هر. نيست مربوط هيچ بچه به ،ميدهيد انجام خودتان شما نيست
 . است بوده ناچيز بوده مربوط بچه به كه كاري

 
  خدا اذن به است پيغمبر فعل معجزه ٢. 
 

 پيدا معجزهاي صاحب هر و عيسي و موسي اراده و قدرت با امر اين ،نه كه است اين مقابلش نقطه
 هر او اراده و قدرت آن كه ميشود العاده فوق اراده يك و العاده خارق قدرت يك داراي او يعني ميشود

 مثل است داده او به خدا را قدرت ("» اهللا باذن « " قرآن تعبير به البته ،ميدهد انجام بخواهد كه را چه
 رسيده خدا ناحيه از قدرتش دارد قدرتي كه دنيا در چيزي هر ،دارد دنيا در چيزي هر كه قدرتي هر

. است پيغمبر شخص مال باالخره و پيغمبر روح و پيغمبر نفس مال العاده خارق قدرت اين ولي) است
  نتيجه در و است كرده تفويض او به را قوياي اراده چنين و قدرت اين اوندخد
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 و بسازد گل از را مرغ اين كه است اين كارش فقط عيسي اينكه نه ،ميشود و بشود كه كند مي اراده او
 قدرت ناي تو به ما ،بخواه و بكن را كار اين تو كه است اين او به خدا امر ،نه ،ندارد دخالت او اراده ديگر

 . كني مي را كارها اين تو آن موجب به كه ايم داده را قوي اراده اين و
 كار اند گذاشته را كارها اين اسم و اند پذيرفته را اول نظريه عدهاي: است تصوير جور دو اينجا در

 ستا بنده كارهاي كوچك كارهاي اند گفته ،خدا غير و خدا ميان اند كرده تقسيم را كارها يعني ،خدايي
  عصا. خداست كار دارد جان ولي است بنده كار كردن فوت و دميدن. خداست كار بزرگ كارهاي و
 بنده قدرت در و خداست كار ديگر آن ،وضع آن و دريا شدن شكافته ولي است بنده كار زدن دريا به را

 بنده يك به را بزرگي كار چنين بخواهد كسي اگر كه هستند مدعي اينها حتي و. نيست چيزي چنين
 . است داده نسبت بنده يك به را خدا كار چون است مشرك بدهد نسبت
 هم و اينهاست كار كه ميكند داللت قرآن هم ،است پيغمبران كار ] معجزات[  ،خير ميگويند دوم دسته

 نخواهد نظامي كار اين اصال بگوييم اين از غير اگر ،بگوييم جور همين كه ميكند ايجاب عقلي اعتبارات
 توحيد عين اين و ،نيست مطرح حرفها اين و شرك مسأله و داشت نخواهد علمي توجيه يعني شتدا

 بزرگ و كوچك آن ،دارد خدا قدرت برابر در مستقلي قدرت بشري كه بشود قائل كسي اگر چون ،است
 اراده و خدا قدرت از مستقل قدرت كردنش فوت در عيسي كه بگوييد شما اگر. است مشرك او ،ندارد

 اگر ولي. هستيد مشرك شما ،دهند انجام تواند مي اهللا اذن بدون را همان ،دارد خدا اراده از ستقلم
 اين ولي دهد مي جان گلي كالبد در كند مي زنده را اي مرده خودش اراده با عيسي كه باشيد معتقد

 درتق عين ،است توحيد عين اين) 1 (است كرده تفويض خودش بنده به قدرتي چنين كه خداست
 . است خداوند اراده عين ،است خداوند

 

  اند آرده استناد آنها به دوم گروه آه آياتي
 

  و ميكنند استناد قرآن آيات به ،هستند معتقد را دوم نظريه اين كه آنهايي
 

 : پاورقي
 هم االن ،كنار برود خودش و ببخشد كه نيست اين معنايش الهي تفويض ،كرده تفويض كه هم االن 1. 
 . كند مي را كار اين او اراده مجراي از خداوند ولي چرخد مي او اراده كه است خداوند اراده با باز
 

 ": است اين اش تكيه همواره ولي ميدهد نسبت پيغمبر شخص به را معجزات اين خودش قرآن ميگويند
 تو كه "» اهللا باذن « " كلمه اصال و " پيغمبر نه ميكند خدا " نه ،اهللا باذن ميكند پيغمبر "» اهللا باذن «

 تو باعمل و بكني تو كه ام خواسته من ولي ميكني تو كه دارد صراحت ،ميكني من اذن به ولي ميكني
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 وقتي نجااي). 1 ("» اهللا باذن اال باية يأتي ان لرسول كان ما و « ": كه فرمايد مي مؤمن سوره در مثال
 بخواهند را كاري هر خود پيش از آنها كه نكنيد خيال كه بكند پيغمبران از استقالل نفي ميخواهد
 اين نيست و را پيامبري نرسد و: گويد مي تعبير اين به ،است پروردگار اذن به ميكنند چه هر ،ميكنند
 اذن به مگر بياورد را آيات از) ما تعبير به اي معجزه (آيتي كه پيغمبري هيچ براي) حق اين يا (قدرت

 ). پروردگار اذن به ولي بياورد او (پروردگار
 « ": فرمايد مي) ماروت و هاروت قضيه (است مسائل جور اين و سحر به راجع حتي كه ديگري آيه در

 حتي وسيله اين به كه را چيزي ميĤموختند مردم " زوجه و المرء بين به يفرقون ما منهما فيتعلمون
  و اذن بدون هم كارها اين حتي كه بدانند مردم اينكه براي بعد. ميانداختند تفرقه شوهر و نز ميان

 هم اينها) 2 ("» اهللا باذن اال احد من بضارين هم ما و « ": ميفرمايد نميگيرد صورت پروردگار رضايت
 . برسانند كسي به ضرر نميتوانستند نميبود الهي اذن و الهي رضاي اگر

 "غ بنياسرائيل الي رسوال و « ": ميفرمايد جور اين عمران آل سوره در مريم بن عيسي حضرت درباره
 من گفت مردم به " ربكم من باية جئتكم قد اني « ") عيسي يعني (اسرائيل بني سوي به كه پيغامبري

 الطير ةكهيئ الطين من لكم اخلق اني « ": ترتيب اين به آوردهام معجزهاي پروردگار ناحيه از شما براي
 . آن در دمم مي سپس و مرغ شكل به گل از شما براي سازم مي من "» اهللا باذن طيرا فيكون فيه فانفخ
 اذن به بعد "غ اهللا باذن طيرا فيكون « ": گويند مي اينجور ،اند كرده استفاده مقابل نقطه بعضي را اينجا

 گويد مي آيه اين پس ميگويند ،گردانند ميبر " طيرا فيكون " به را " اهللا باذن ". ميشود مرغ پروردگار
  كار دميدن ،من كار گل از ساختن ،ببينيد

 
 : پاورقي

  78 /. مؤمن 1. 
  102 /. بقره 2. 
 

 جواب اين ولي. "» اهللا باذن طيرا فيكون « " ميگويد ميرسد كه شدن مرغ به. خدا كار شدن مرغ ،من
 اذن به ديگر بود خدا كار اگر كه ميدهند نشان " اهللا باذن " كلمه خود اوال كه است اين جوابش. دارد
 الطير كهيئة الطين من لكم اخلق اني « ": ميخورد اينها تمام به " طيرا فيكون " ثانيا ،بود غلط خدا

 به ميشود مرغ و خدا اذن به ميدمم و خدا اذن به گل از ميسازم من "» اهللا باذن طيرا فيكون فيه فانفخ
 اذن به همه ميشود پيدا اي نتيجه چنان بعد و ميكنم من كه را كارها اين تمام ويدميگ يعني ،خدا اذن

 و االبرص و االكمه ابريء و « ": ميدهد توضيح كامال كه است بعدي جمله باالتر آن از و. است پروردگار
 اذن به را مرده كنم مي زنده و را پيس و را مادرزاد كور دهم مي شفا) 1 ("» اهللا باذن الموتي احي

 . پروردگار اذن به ميگويد ولي ميدهد نسبت خودش به را فعل صراحت كمال در اينجا. پروردگار
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 انزل لوال لقائنا يرجون ال الذين قال و « ": است اين كرد استفاده ميشود باالشاره آن از كه ديگري آيه
 ميگويند اينجور كافران اين). 2 ("" كبيرا عتوا عتوا و انفسهم في استكبروا لقد ربنا نري او المالئكه علينا
 اي جمله قرآن ادعا دو هر اين از بعد ؟ببينيم را خود خداي نبايد ما چرا ،نشد نازل ما بر مالئكه چرا كه
 آيه اين. كنند مي بزرگي ادعاي خودشان درباره اينها "» انفسهم في استكبروا لقد « ": فرمايد مي

 خدا ما كه كردند مي ادعا پيغمبران كه معنا آن به پروردگار ؤيتر يا مالئكه نزول كه ميفهماند خودش
 متساوي نفوس پس. افراد همه نه است افراد از بعضي فقط شايسته) سر چشم با نه البته (بينيم مي را

 اينكه بر ميكند داللت باز هم اين و ميكنند پيدا را شايستگي اين كه هستند خاصي نفوس و نيستند
 را وحي هم ،خاص مقام و درجه آن موجب به كه است خاصي مقام و درجه يك رايدا پيغمبران نفوس
 . دهند مي انجام را آسا معجز كارهاي هم و ميكنند پيدا ارتباط مالئكه با و ميكنند تلقي
 واقعا كه است اين نظريه يك. است نظريه دو اينجا در پس. كردم عرض طرح صورت به را اين من

 ،او اراده ،او نفس ،او روح دراينجا كه است اين معنايش. ميدهد انجام اهللا باذن معجزه صاحب را معجزه
. نيست مطرح انسان اراده و قدرت مسأله اينجا اساسا كه است اين ،مقابل نقطه. است واسطه او قدرت

  مسائلي ،بگوييم چنين اگر
 
 

 : پاورقي
 1.   49 /. عمران آل

  21 /. فرقان 2. 
 

 كه طور همين - هستم معتقد خودم من چون ولي. ندارد موضوع هيچ بكنم عرض ميخواهم امروز كه
 و است مطرح انسان اراده و انسان قدرت ،معجزه مسأله در كه - هستند معتقد اسالم علماي از بسياري

 انسان اراده است العاده خارق اينكه با اراده اين و است انسان قدرت است العاده خارق اينكه با قدرت اين
 به. كند مي پيدا موضوع من بعدي بحثهاي وقت آن ،رسيده مقام و درجه اين به كه است انسان و ،است
 نمي كه من يعني ندارد توجيه اصال معجزه ديگر من نظر به ،ندارد دخالتي هيچ انسان اساسا كه مبنا آن

 فلسفي نظام يعني يعلم نظام يك بخواهد و كند توجيه مبنا آن روي كه نتوانسته هم كس هيچ و توانم
 به نظم جهان در اصال كه بزند بايد را حرفها همان اينكه مگر ،باشد قائل جهان براي هم معلولي و علي و

  را حوادثي اينكه باب از ما فقط ،ندارد وجود ضرورت يك صورت به ،ندارد وجود واقعيت يك صورت
 عادتي يك. باشد قضيه عكس كه يكندنم فرق هيچ. گذاشتهايم نظم را اسمش ديدهايم يكديگر متوالي
 ،دارد جريان عالم نظم بينيم مي االن ما كه شكلي اين به ،باشد طور اين خواسته دلش خدا كه است

 را او مشيت جلوي كند عوض خواست دلش وقتي ،ميكند عوض بخواهد هم دلش ،باشد اينجور خواسته
 نديدهايم تاكنون ما. ميشود پروردگار اراده تمحدودي اين آنوقت ،نه بگوييم اگر ،بگيرد نميتواند كسي
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 و دارد وجود كلي طور به انسان در - كوچكي خيلي هاي نمونه ولو - اين از اي نمونه كه كرديم عرض
 ششم جلد الميزان تفسير به كنم مي راهنمايي يكي را شما من اينجا. دارد وجود انبياء در اعاليش حد

 فارسي دوازدهم يا يازدهم جلد در بايد القاعده علي شود مي فارسي جلد دو جلدش هر چون كه (عربي
  اين ذيل در) باشد
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 اي) 1 ("" اهتديتم اذا ضل من يضركم ال انفسكم عليكم امنوا الذين ايها يا « ": مائده سوره از آيه
 الزاما آنها گمراهي شوند گمراه ديگران اگر و باشيد خود مراقب ،باشيد خود به ،داريد ايمان كه كساني

 هم دنيا تمام كنيم فرض اگر كه است اين مسائل از يكي. شده مطرح مسائلي اينجا. نميزند ضرر شما به
 توجه با را خودش تواندمي انسان يك يعني گردد گمراه الزاما انسان يك كه نيست جور اين شود گمراه

  مطرح نفس درباب مسائلي ايشان مناسبت اين به. كند نگهداري و حفظ خود نفس به توجه با و خود به
 . ميكنم عرض برايتان اختصار بهطور را آنها كه كردهاند

 است معتقد او. روحي تداوي نام به است نوشته) 1 (ايرانشهر زاده كاظم مرحوم خوبي بسيار كتاب ،ديگر
 براي ولي داد انجام ميشود روحي قواي راه از ،طب و پزشكي راه غير از را بدني معالجات از بسياري كه
 قسمتهايي آن اول من. است مفيد ما بحث براي كه كرده ذكر مطالبي و مقدماتي و اصول مطلب، اين
 . كنم مي اشاره هگفت او كه قسمتهايي به بعد و ميكنم عرض برايتان كردهاند ذكر طباطبايي آقاي كه

 

 ) ره (طباطبائي عالمه نظر
 

 شده بشر بشر كه وقتي از ميگويند. اند كرده شروع رواني بحث يك از را خودشان بحث طباطبائي آقاي
 ولي ،ميكرده درك من يك صورت به را خودش ،بوده " من " ميكرده درك كه چيزهايي از يكي است
 و بدن همين يعني من ميكرده فكر اول شايد. داشته مختلفي نظريات چيست من آن اينكه درباره

 ،كشيدن نفس يعني من ميكرده خيال شايد گاهي و. هيكل همين يعني " من " ميگويند وقتي ،يكله
 " ماده از " روح " كلمه كه همينطور كرده پيدا اشتقاق نفس كلمه از " نفس " كلمه ميگويند حتي و

 كمتر يا نامحسوس نسبتا چيزهاي جزء اولي بشر چون كرده اپيد اشتقاق است باد معني به كه " ريح
  خيال و بوده كشيدن نفس همين ميكرده ادراك خودش وجود در كه محسوس

 
 : پاورقي

  105 /. مائده 1. 
 ايراني يك او. است داشته مخصوص افكار البته و دارد زيادي كتابهاي. ايد شنيده خيلي را اسمش 1. 

 يك يا درويش نفر يك مانند آنجا. بود - سوييس در گويا - اروپا در كه ودب سال چهل حدود كه است
  دانشمند يك وي. بود كرده انتخاب خودش زندگي براي خاصي اصول و ميكرد زندگي راهب نفر

 علوم به و امروز دانشمندان حرفهاي به دارد تكيه خيلي خودش حرفهاي در اينكه عين در. است روحي
 خيلي اروپا روحي دانشمندان هاي گفته وبه است روحي دانشمند يك ذاته حد في خودش ولي امروز
 . دارد تكيه
 است نفس همين - زنده موجود اين يعني - " من " و دم يعني ،كشيدن نفس يعني حيات كرده مي
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 و است نفس كه آنچه بوده معتقد بشر كه ميكند حكايت لغت دو اين نزديك ارتباط اين ؟هستند سائله
 چيز يهگا و ] ميگفته [ ديگر چيز گاهي و. است چيز يك است خون كه آنچه با گويد مي " خود "

 نه و است خون نه و است دم اين نه كنم مي درك من كه " من " آن ،نه گفتند هم افرادي. ديگر
 همراه كه هستم ذراتي آن من " گفتند مي عده يك كه است ذراتي آن نه و است بدن پيكر مجموع
 و است ذرات همان من شخصيت ،من اين ،من ميگويم كه وقتي ،مادر رحم به ايم شده منتقل پدر نطفه
 من شخصيت ،نه گفتند يا عده هم بعد. " من ميگويد دارد كه است ذرات اين ،ذرات همان يعني من
. اينها همه از غير و خون از غير و نطفه ذرات اين از غير ،پيكر اين از غير است مستقلي شخصيت يك
 كه است اين دارد لتدخا كه آنچه ولي ندارد دخالتي ما بحث در باشد چه واقع در " من " كه اين حال
 . است كرده مي درك را " من " بشر
 هيجاناتي يك در يعني عادي غير حاالت يك در بشر كه است اين آن و كنند مي ذكر دومي بحث بعد
. است ميشده درون متوجه بيرون از ،زياد شادي و فرح يا و زياد خوف مثال ،ميشده وارد او بر خارج از كه
 او كه آيد مي پيش و است ميĤمده پيش بشر براي حوادثي هميشه. دارد يرونب عالم به توجه طبعا بشر
 بيرون متوجه كه نيرو اين اينكه مثل ،ميكند گرايي درون متوجه گرايي برون از امروز اصطالح به را

 ميكرده احساس را چيزهايي يك كه است بوده عادي غير اوقات همين در و ميشود درون متوجه است
  تر تمدن بي اصطالح به و وحشيتر خيلي ملتهاي در مخصوصا. ندارد وجود بيرون در هااين ميديده كه

 ميكرده تحقيق هم بعد ،آمده مي گوشش به صدايي يا ميشده مجسم چشمش جلوي شبحي يك احيانا
 هاتف يا جن به مثال كه شده فكر منشأ برايش اين بعد. نيست چيزي چنين بيرون در كه ميديده و

 شود منتقل اندكي همينكه بشر كه شد مبدأ اين و است بوده بشر افراد در هميشه اين ولي. شود معتقد
 كه مادي اشياء اين از غير و مادي من اين از غير را موجوداتي كند خيال يا كند تصور معنا، اين به

 كه وقتي در كه ميكرده احساس باز كه رؤياست و خواب مسأله ديگر و. هاتف يا جن مثال ،ميشناسد
  را چيزهايي رؤيا عالم در ،شود مي تعطيل ظاهرياش حواس
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 توجيه قابل او براي كه رؤياهايي يا و باشد توجيه قابل امروز علم نظر از كه رؤياهايي آن از اعم ،بيند مي
 بيرون به توجه عدم ميان است رابطهاي يك شايد كه شد پيدا فكر يك دانشمندان براي اينجا از. نباشد

 شود مي درونش متوجه انسان وقتي ترس حال در ديدند مثال زيرا ،امور اين پيدايش و درون هب توجه و
 به ديگري دنياي يك ميكند حس شود مي تعطيل حواسش كه خواب حال در ،شنود مي صدايي يك

 و دست با و خودش اراده با ] بشر [ كه شد پيدا آن امثال و رياضت افكار اينجا از. شود مي باز رويش
 درون متوجه را خودش خودش ،ترس يا خواب مثل اختياري غير عالم يك تأثير تحت نه خودش درتق

 . شود مي گذاشته بشر براي رياضتها پايه اينجا از كه ،كند مي كشف چه درون دنياي از ببيند كند
 يبرا موقتا حاالت اين كه طوري همين كه نيست انكار جاي هم مطلب اين كه نويسد مي ايشان بعد
 امروز اصطالح به و رياضت و زهد دنياهاي اين در اند رفته كه بشري افراد براي بعدها ،شده پيدا بشر

 بيرون لذتهاي صرف وجودشان نيروهاي اينكه از كردن جلوگيري حتي و بيرون از انصراف و گرايي درون
 موقت حال به گراندي براي كه چيزهايي آن ،بكشند رياضتهايي يك باالخره و بشود بيرون توجهات و

 افراد براي حاالتي چنين اينكه. ميشود پيدا دائم و مستمر طور به و ارادي طور به اينها براي ميشود پيدا
  باز ،چيست حقيقتش و ريشه آنكه از نظر قطع ميشود پيدا احيانا هم دائم طور به و ميشود پيدا بشر

 و رياضتها دنياي در كه افرادي بگوييم كه ،يستن دروغ اينها يعني نيست انكار قابل كه ميگويند ايشان
 حاال ،ميشود پيدا مسلم. نميشود پيدا اينها براي معنوي حاالت گونه هيچ اساسا ميشوند وارد زهدها

 منشأش ميخواهد ،بگيرد سرچشمه بيرون از ميخواهد ،بگيرد سرچشمه خودش درون همان از ميخواهد
 در بشر ولي بگوييد ميخواهيد چه هر ،باشد مالئكه ،باشد انيرب الهامات ميخواهد ،باشد شياطين و جن

 . كند مي احساس را حاالت گونه اين چيزها جور اين و رياضت و زهد اعمال اثر در خودش درون دنياي
 خودش و دارد عجيبي جريانهاي خيلي ميكرده كار و بوده امور اين در مدتها كه طباطبايي آقاي خود
 هم ايشان خود براي كه ميكند نقل عجيبي جريانهاي گاهي و) ميكند نقل كم البته (ميكند نقل گاهي
 منزل درب ديدم وقت يك ،بودم نماز از بعد حالت يك در وقتي يك من: ميگفت جمله از. است عجيب

 مثل كه شبح يك صورت به ولي ميبينم آدم يك ديدم وقت يك كردم باز را درب رفتم وقتي. ميزنند را
  اينكه
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 ؟ستيه كي تو گفتم كرد، مصافحه من با آمد ،هست طرف آن كه ديواري آنو من ميان شود نمي حائل
 ترديد شود مي پيدا بشر براي حاالتي چنين اينكه در كردم عرض (هستم روح بن حسين پسر من گفت
 را رجال كتابهاي چه هر عادي حالت در من گفت بعد). باشد خواهد مي چه هر اش ريشه حاال ،نكنيد

 شيعه علماي كه رجالي كتب همه اين ،داشته پسر روح بن حسين ننوشته هم نفر يك حتي ديدم شتمگ
 عباس نوبخت خاندان كتاب اينكه تا ماند باقي طور همين معما يك صورت به من براي اين و ،اند داشته
 است ربعها نواب از كه روح بن حسين. نوشته نوبخت خاندان به راجع جامعي كتاب (شد منتشر اقبال
 پسر روح بن حسين كه است نوشته ديدم ،كردم مي مطالعه را كتاب اين). است نوبخت خاندان جزو

 كه افرادي با خودم من كه ،اينها نظاير و امثال و. شد جوانمرگ خودش حيات زمان در كه داشت جواني
 دهد مي و داده رخ آنها براي زياد ،حاالت اينجور و گويند نمي دروغ موارد اين در كه نميكنم شك هيچ

 ،دهد مي رخ افرادبشر براي حاالتي چنين كه نيست ترديدي كوچكترين من براي و ام كرده برخورد
 . است عادت خارق واقعا كه حاالتي

 خودش ميدانم مسلم كه نميبرم را اسمش (دارم ارادت او به بسيار من و هست االن كه ما رفقاي از يكي
 كاظمين در من كه گفت ،كرد مي نقل اي قضيه وقتي يك. دارد جريانها ورج اين از خيلي) نيست راضي
 و بود ساله سه دو بچه اين ،)است ساله هفده تقريبا حاال ،ميداد نشان را بچهاش (داشتم اي بچه ،بودم
 حرفها همين وارد مرد اين كه بوده وقتي در (داشت تب او و بود خور غذا كه بود اي بچه صورت هر به

 مي خربزه ،گرفت مي بهانه خيلي او طبيب پيش ميبردم را بچه من وقتي). هست وارد هم هنوز ،بوده
 بعد. دستش پشت زدم محكم. كرد ذله مرا گفت بهانه كه بس از. بخورد خربزه كه بود ممنوع و خواست

 زدن علت به كه فهميدم هم خودم كه ،شد پيدا من در عجيبي و سخت تيرگي حالت يك ديدم زدم كه
 كه فهمد نمي كه اين ،است بچه كه اين آخر كه كردم مالمت را خودم بعد. بوده بچه اين دست پشت
 جور همين حالتم. خواست نمي مجازات ديگر كه اين ،نيست خوب خربزه برايش و است مريض حاال

 سال صشخ اين و (بودند آورده تلويزيون تازه. گذشتيم مي جسر روي از اتفاقا كه شد كدر و سياه خيلي
 خيلي البته اش قديمه يالتتحص حاال و كرد تحصيل و قم آمد كه بود اين از بعد ،رفته هم دانشگاه اول

 كه شد پيدا برايم فكر اين و اند شده جمع تلويزيون دور مردم ديدم كردم نگاه دور از من). است خوب
  كجا به كه ببين را بشر قدرت و بشر

 ١٤٧



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

 با ما. گذشت قضيه. ميدهد نشان دارد ديگر جاي در و ميزند حرف ددار اي نقطه در نفر يك كه رسيده
 من براي حالت اين. كربال رفتم تا ،گرفتيم نسخه و طبيب پيش رفتيم خودمان كدر و سياه حالت همين

 هم رفتن حرم حالت ديدم اصال كه بودم تاريك و تيره اينقدر. بشوم متوسل حرم رفتم من روزي. بود
 باشد ابر هوا اينكه مثل ديدم وقت يك و نشستم ساعتي نيم. بود ظهر از پيش. تمنشس صحن در. ندارم
 عصر هنگام. خانه رفتم بعد و شدم مشرف حرم به رفتم شد باز وقتي. شد باز حالم ،برود عقب ابرها بعد
 آمد خودش ماشين با) ميكند كاسبي بغداد در ميگفت و بود معتقد او به و ميشناخت را او كه (نفر يك
 در من ؟بودي مكدر اينقدر چرا ،بود بد حالت اينقدر چرا ظهر از پيش امروز تو گفت من به و كربال به

  را كدورت حالت اين خداوند كه شدم متوسل كاظمين حرم رفتم هستي مكدر خيلي تو ديدم چون آنجا
 در من ،اهللا انسبح گفتم آنجا من بعد). شده واقع قضيهاي چنين كه ندارم شك من (كند برطرف تو از

 ايستاده جايي يك در بشري يك كه است رسيده كجا به بشر اين كه بود اين از تعجبم بغداد جسر روي
  در من كه است مهمتر آن از كه اين. ميشود منعكس ديگري نقطه در صدايش و عكس و ميزند حرف و

 بغداد در وسائل و ابزار و اسباب بدون عادي آدم يك هستم مكدر كه حالي در و نشستهام كربال صحن
 . ميكند فراهم را رفعش موجبات و ميرود بعد ،ميكند شهود جور اين را من حالت و ميبيند جور اين مرا
 من شخص نظر از دارد وجود اينچنين حاالتي و ميشود پيدا بشر افراد براي چيزها جور اين اينكه در

 وارد دنيا اين در مدتي خودش بايد يا كند پيدا ايمان قضيه اين در بخواهد كسي اگر و نيست ترديد
 هستند وارد دنيا اين در كه افرادي با الاقل يا ،نميكند يا ميكند شهود آثاري چنين كه ببيند بعد بشود

 صحت در ميكنند نقل را قضيهاي آنها وقتي كه بداند القول صادق آنچنان را افراد آن و كند معاشرت
 ترديد مسأله اين در كه هستند كساني از خودشان) طباطبائي عالمه (ايشان. نكند ترديد آنها گفتار
 ميدهند رخ ] او براي [ حاالتي چنين برود گرايي درون اصطالح به دنياي در مدتي كسي اگر كه ندارند

 ،نيست ترديد ميشود پيدا حاالتي چنين اينكه در. باشد ترديد جهت اين در امروز نميكنم هم خيال و
 ريشهاي برايش ،ميگيرد سرچشمه خودش درون همان از اين ميگويند ،ميكنند توجيه جور اين منتها

 دروغ ميكنند را ادعاها اين كه كساني تمام نميگويند واال ،نيستند قائل خودش نفس و روح ماوراء در
  اكرم رسول به راجع اخير عصر در اروپاييها كه قضاوتهايي در كه ميبينيد شما حتي و ،ميگويند
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 پيغمبر ميگويند ولي كنند قبول نميخواهند ميگوييم ما كه معنايي به را اش پيغمبري اينكه با ،ندميكن
 بود دروغگويي و شياد مرد باهللا العياذ كه نميدهد نشان هيچ زندگياش يعني بود القولي صادق فرد اسالم

 پيدا تجسمات اين شبراي او ،نبوده اينها ،نه. ميكرد جعل و اختراع خودش از ميگفت كه اينهايي و
 ولي ،ميكند القاء او به دارد را سخنان اين كه ميديد خودش مقابل در را موجودي يك واقعا او. ميشد
 چيز نه است بوده خودش باطن شعور انعكاس همان و است بيرون دنياي از اينها كه ميكرد خيال

 انكار است داشته وجود يغمبرانپ در حاالتي چنين كه را اين حتي افراد جور اين ميبينيد پس. ديگري
 او كه ميكنند نقل معروف منگام در همين از شريعتي آقاي ،پيامبران خاتم محمد كتاب در. نميكنند

 اينطور كه ديدهام فرنگيها از بسياري كلمات در من و ،ميكند قضاوت اينجور رسول حضرت به راجع
 . كنند مي نظر اظهار

 يك فقط. نميكنم عرض نيست ما بحث به مربوط و مهم خيلي ونچ كه اند گفته ايشان ديگري مطالب
 امروز كه اصولي كه ميبينيم حاال و ميشنيديم هم ايشان خود از قبال ما را اين كه اند گفته ايشان مطلب
 تطبيق خوب اند داشته ايشان كه فلسفياي و علمي مبناي همين با ميكنند طرح هيپنوتيزم درباب
 به را قدرت اين و ميگذارد انسان روح روي را اثر اين رياضت اينكه علت اينكه به راجع ايشان. ميكند
 جهت آن از عملها اين كه نكنيد خيال ميگويد ،چيست بدهد انجام خارقالعاده كار كه ميدهد انسان روح
 اين اثرش دادن شكنجه و زجر مثال ،دارد را نتيجه اين عمل اين پيكر ] ديگر عبارت به[  ،است عمل كه

 شدن منصرف اثر در] كه است اين [هست چيزها جور اين و ارتياض ملع در كه خاصيتي ،نه ،است
 ،ميشود پيدا انسان براي اراده يك و يقين يك ،درون دنياي به شدن متوجه و بيرون دنياي از انسان
 بعد ،باشم چنان بايد من ،باشم چنين بايد من كه ميكند تلقين خودش به خودش تدريجا انسان كأنه
 بشر كه هستند و بودند معتقد ايشان و ،هست باشد ميخواهد كه همينطوري كه ميكند پيدا يقين و علم
 ما اگر. دهد انجام ميتواند ميكند اراده ايمان و علم روي از و كند پيدا ايمان و علم آن به كه را كاري هر

 ميرويم باال برويم بپريم كه شود پيدا ما در راهي يك از ايمان و يقين اين واقعا ايم نشسته كه جا همين
 ،يقين اين اگر است بشر علمي قدرت آن در چيز همه يعني ،)نميشود پيدا ما در ايمان اين منتها (باال
 مي مبنايي و ريشه يك ،شود نمي پيدا گزاف ،ايمان آن منتها. شود پيدا بشر در ايمان اين و نيت اين

  اين انسان نفس و روح روي رياضتها تنگذاش اثر ريشه حال هر به ولي. خواهد
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. كند مي طلوع انسان وجود در اراده اين ،ميشود پيدا اراده اين و علم اين و نيت اين انسان در كه است
 . شود مي شد پيدا كه اراده
 همين در (است زياد شواهد كه كنند مي نقل احاديث و اخبار از شواهدي مطلب اين براي ايشان بعد

 معروفي حديث جمله از). است حرف همين به حرفشان برگشت كه بينم مي من هم زيهاامرو كلمات
 اله و عليه اهللا صلي النبي عند ذكر « " ": كه است آورده را آن خودش كتاب در هم ايرانشهر كه است
 راه آب روي عيسي حضرت كردند عرض رسول حضرت به " » الماء علي يمشي كان مريم بن عيسي ان

 مي بيشتر يقينش اگر) 1 ("» الهواء علي لمشي يقينه زاد لو « ": فرمود پيغمبر. نميشد غرق و ميرفت
 . كرد مي پرواز هم هوا روي بود
 هر بر يعني) 2 (" » النيه عليه قويت عما بدن ضعف ما « ": ميفرمايد معروفي حديث در صادق امام

 انسان را چيزي يك كه نكنيد خيال يعني ،ندارد ناتواني بدن بگيرد نيرو و قوت انسان نيت كه چيزي
 به - كند اراده و نيت انسان كه را چه هر ،بدهند انجام تواند نمي بدن بگوييد بعد كند پيدا نيت قدرت
 . دارد را آن انجام توانايي بدن - باشد اراده اينكه شرط

 ولي است درست هم فقهي توجيه آن البته كه ميكنند فقهي توجيه را آن فقها كه است معروفي حديث
 روايت سني و شيعه كه است متواتر احاديث از (اند كرده استفاده هم ديگري مفهوم يك آن از ايشان
 نيت به عمل يعني) 3 (" » بالنيات االعمال انما « ": فرمود اكرم پيغمبر كه است اين آن و) اند كرده

 اگر ،است نيست بدي و خوبي تابع عمل بدي و خوبي كه است اين معنايش فقهي نظر از. دارد بستگي
 اين خواهند مي ايشان. است بد عملش باشد بد نيت اگر ،است خوب عملش باشد خوب انسان نيت

 انسان كه كاري هر يعني ،نيت به دارد بستگي جهت هر از واقعا انسان عمل كه كنند استفاده را مفهوم
  .دارد هم را كار آن توانايي باشد داشته را كار آن نيت
 كه اند شده مدعي ايشان بحث اين در كه اند كرده طباطبايي آقاي كه بحثي از است خالصهاي اين

  نفساني موقت حالت پيدايش موجب خارج از موقت انصرافهاي
 

 : پاورقي
 .است آمده) ع(يسيع حضرت خود مطلب نيا بحار نقل در. 179 ص 70 / ج ،بحار 1. 
  .293 ص ،صدوق امالي 2. 
 .8 ص 1 / ج ،وسائل 3. 
 

 راز و ميشود انسان در مداومي حاالت پيدايش سبب برنامه روي از و ارادي و دائم انصرافهاي و ميشود
 . اند دانسته انسان وجود در اراده و علم طلوع در هم را قضيه

. مكني بحث آن روي آينده جلسه در هستند مند عالقه آقايان اگر كردهاند ايرانشهر آقاي كه بياني اما و
 . نباشد اي فايده بي بحث نظرم به ،است روحي مسائل به مربوط باالخره و است روحي بحث يك اين
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 اعمال اين تمام بگوييم ما اينكه فرض يك: كرديد مطرح فرض تا دو معجزه مورد در جنابعالي پرسش-
 داشته نقشي پيغمبر اينكه دوم فرض. نداشته نقشي هيچ پيغمبر خود و خداست جانب از مستقيما

 به نسبت كرديد هم اشاراتي و باشد ضروري ميكنم فكر طرحش هم كه سومي فرض. خدا اذن به منتها
 در اينكه به توجه با خدا اذن حتي بدون داده انجام پيغمبر صرفا را اين بگوييم كه است اين آن و آن

 خودمان درون از را نيروها اين ما كه ميشد داشت مفصلي بحث آن درباره كه ،هست نيروهايي انسان
  االن ما. ميگيرد سرچشمه ما درون از نيروها اين كه بكنيم ميتوانيم را ادعا اين يعني ،بگيريم ميتوانيم

 كه نيروهايي يا ،كنيم ادا را جمله ،بزنيم حرف را كالم فالن ميگيريم تصميم هستيم گفتن به قادر اگر
 سير اثر در انسان وجود در كه است نيروهايي اينها. دور از مطالبي درك ،بريم مي پي آنها به تدريج به

 بحث آن روي علمي نظر از امروزه كه طوري آن منتها ،آمده وجود به تدريج به موجودات تكاملي
 ابتداي از انسان اين اگر منتها ،هست ستعدادا اين داراي بالقوه) انسان نوع يعني (انساني هر ميكنند
 استفاده انفعاالت و فعل و عصبي مسيرهاي اين از كه باشد نحوي به اش زندگي تجربي جريانات كودكي

 دارد موسيقي درك كه كسي آن حتي. كند درك را مسائل خيلي ميتواند او و ميشود تقويت اينها شود
 تجربي مسير يك در كه است كسي بشود خوب آهنگساز يك و بفهمند را موسيقي خوب ميتواند و

 كسي آن و شده قوي خوب كه شده برقرار قدر اين عصبي مسيرهاي در عصبي جريانات آن كه افتاده
 مخصوص عصبي مسيرهاي آن ،نگرفته قرار تجربه اين در كه است اين علت به ندارد را قدرت اين كه

 عضوي هر مثل شده ضعيف يا رفته بين از كمكم و نشده گشاد كانالها آن معروف قول به و نشده تقويت
 از بيش را مطالب خيلي بتواند كه هست استعداد اين داراي بالقوه انسان پس. ستا نيفتاده كار به كه

  چه در كه دارد تجربه به بستگي ،نمايد درك ميكند درك عادي فرد يك كه آنچه
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 رؤياي كه آنهايي. باشد داشته را مسائل اين درك بتواند باشدكه افتاده زندگي تجربيات از مسيري
 استعداد اين كه هستند افرادي نوع آن از ميكنند مشاهده دور از مستقيما را مسائلي و ميبينند صادقه

  عصبي جريانات نوع يك در كه ميدهد فرصت فرد به درونگرايي و رياضت. است كرده رشد آنها در
 مسائل به نسبت دركش قدرت نتيجه در و برود بكار جهت آن در بيشتر او ذهن و كند كار بيشتر

 شيوه علت به استعدادشان اين كه هستند آنهايي از پيغمبرها. شود بيشتر شخود محيط و خارجي
 از را جرياناتي ميتوانند پس. دارند را محيطشان جريانات درك قدرت ،كرده پيدا پرورش زندگيشان
 را قدرت اين بگوييم كه ندارد هم خدا به ارتباطي كه ميشود ادعا و دارد وجود كه بگيرند محيطشان

 همان روي است ممكن حاال. است انداخته كار به ،داشته را بالقوه استعداد اين بلكه ،است گذاشته خدا
 بحثي يك مسلما اين. شود داده جواب خداست زاييده طبيعت درون در قدرتي هر كه داريم كه اعتقادي

 نداشته قبول را خدا ما اگر كه بشود استداللي بحث يك كه بفرماييد مطرح نظر آن از را اين ولي است
 اين همه ،است خدايي قدرت ميگوييم آيد مي كه هم آبشار ،اوست ناحيه از قدرتي هر اينكه نه (باشيم
  ؟ميشود حل چگونه مسأله) گذاشته انسان در خداوند هم را استعداد اين ،گذاشته خدا را نظم و قوانين

 او از بخواهد هم اگر ،شيدهبخ پيغمبر اين به را خاص قدرت اين خداوند نفسه في. است بحثي يك اين
 نميتواند خدا و انداخته كار به را استعدادش اين پيغمبر اين ،نه كند ادعا يكي است ممكن ولي. ميگيرد

 به را جهت اين و بيندازد كار به قدرتي ميتواند ،كند درك ميتواند ،انداخته كار به طرحي ،بگيرد او از
 . شود بحث دربارهاش تا دبفرمايي مطرح هم را فرض اين. بياورد وجود

 
 وارد فعال مسير اين در بتوانيم ما كه بود اين براي فقط كردم مطرح اول من كه مسألهاي آن اوال: جواب
 وسيله به و خداست فعل و است پيغمبر فعل يا خداست مستقيم فعل معجزه آيا اينكه مسأله ،بشويم
 اين من اينكه ،كرده ايجاد پيغمبر در ارادهاي و قدرت چنين كه معنا اين به است خداوند فعل ،پيغمبر
 مطرح را اين اگر چون بشويم بحث وارد بتوانيم فعال ما كه بود اين براي كردم مطرح ابتدا در را بحث

 را معجزه كه است اين مبناي بر ميزنيد شما كه حرفهايي اين كه ميگفت كسي يك فورا نميكردم
  كه چيزي اين و. است غلط طرحش اصال بحث اين پس ،تخداس كار كه معجزه ،باشد كرده پيغمبر

 در و ،هست همه طباطبايي آقاي بحثهاي در حتي. است بحث همين مسير در فرموديد جنابعالي
  او چه اگر هست فيالجمله هم كاظمزاده بحثهاي
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 بعد كه دان كرده بحث همه ديگران و طباطبايي آقاي ولي ،باشد كرده بحث پيغمبران به راجع نميخواهد
 پيغمبران كه اي معجزه ميان هست فرقي چه آنوقت ميشويم قائل انسان نفس براي قدرتي چنين ما كه

  آن البته. ميكنيم بحث بعد ما را اينها ؟ميدهد انجام مرتضا نفر يك كه اي العاده خارق امر و ميكنند
. است استعدادي بشر در كه ييدميگو. دارد توضيح به احتياج كه است تعبيراتي كرديد شما كه تعبيراتي

 پيدا كه آثاري مجموع از ما منتها ،نيست بحثي مطلب اين در. است استعدادي بشر در ميگوييم هم ما
 استعداد يك يا باشد مادي استعداد يك ميتواند انسان در استعداد اين كه بفهميم بايد اوال ،ميشود
 معتقد آمدند كه اينهايي اينكه كما است مادي استعداد كه دارد فرضيه اين و ؟است مادي غير روحي
 يك اراده قوت اثر در ميگويند - دارد هم ايرانشهر همين - مغناطيسي سياله يا عصبي سياله به شدند
 ،بگذارد اثر ميتواند خودش بدن روي هم ،امواج آن كه ميشود پخش شخص مغز از بالخصوصي امواج نوع

 خورده معمولي و عادي دواي يك اينكه بدون ميكند خوب ار بيمار يك تلقين حال در كه همينطور
 اين ايرانشهر). ثالث شيء يا ثالث شخص (بگذارد اثر ديگري شيء روي كه است ممكن هم و ،باشد
 را جسمي و) 1 (باشد اينجا است ممكن انسان مثال ميگويد. دارد هم حقيقت اين و ميكند قبول را قضيه

 بعضي كه ميگويند ها قصه در البته. درآورد حركت به يا كند متوقف يا كند هدايت هست آنجا در كه
 كارهاي در ولي ،نه يا است راست نميدانم. ميكنند متوقف اراده قوه با را قطار حتي مرتاضها و ها راجه

 قدرت يك ولي نيست ارواح احضار ميكنند ارواح احضار كه همينهايي. ايم ديده هم خودمان ما ،كوچك
 باور اول من. ام ديده خودم من. ميĤورد در حركت به را ميز ،اينجاست او ميبينيد يراز ،هست روحي

 حركت ميز ،نه ديدم ولي ميچرخانند دست با را ميز كه هست كار در حقهاي يك ميگفتم ،نميكردم
 اسم به روح يك به او). باشند داشته را قدرت اين ميتوانند افراد وخيلي هست هم عادي خيلي (ميكند

 چپ يا راست طرف به مثال را ميز آن كنم مي خواهش كس فالن آقاي اي دهد مي فرمان ودشخ
 . نبود واقعا باشد رويش دستي كه كردم دقت هم چه هر كه ،چرخد مي واقعا ديدم مي من. بچرخان

  كه است روحي فالن اينكه اعتبار به دادند فرمان ميز به كه وقتي حتي
 
 

 : پاورقي
 هدايت كند مي را زمين كه را ماشيني آن كه ايد ديده نمايشگاه در كه رادار هايدستگاه نظير 1. 

 . است معمول جا همه در. ميكند
 

 تا شد، بلند زيم بودند آنها كه يطرف نه بودم من كه يطرف آن كن، بلند را زيم تو هست من به وابسته
 نه كنم يم قصد من برود، طرف كدام به زيم نيا كه كن قصد تو ديگو يم اي. شد بلند هم وجب دو
 كه طرف هر به كرده، تين يفالن كه يطور آن دهد يم فرمان بعد ،كنم يم تين من كند، قصد او نكهيا
 ييآنها ست؟يچ واقعا هيقض نيا تيماه. رود يم ام كرده قصد من كه يطرف همان به برو، كرده قصد او
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 كه شود يم داده غمبريپ به يا اراده: است نيا هينظر كي كه بود هينظر دو نيهم درباره هم بنده سخن
 كه است يابزار او نه، ديگو يم گريد هينظر و ديĤيم در عمل صورت به و بكند تواند يم بخواهد يكار هر

 است چيزي كي بلكه آن نه و است نيا نه. شود يم انجام خدا توسط اصل و كند يم اهمفر را مقدمات
 در استعداد اين و اجازه اين بود شده داده كه معجزه يك پيغمبري هر به: صورت اين به اينها بين واسط

 كه بينيممي موسي مورد در مثال. بشود انجام بكند ارادهاي هر و بخواهد دلش كاري هر اينكه نه بوده او
 خودش " » مدبرا ولي " ،" موسي يا بيمينك تلك ما و « ": ميشود اژدها بينداز را عصا ميكند امر خدا
 به خدا كه بوده اجازهاي عصا و بيضاء يد بنابراين. ميگذارد فرار به پا شد اژدها اين ميبيند وقتي هم

 خطاب لحظه همان در باز دريا به ندميرس وقتي اينكه كما نميكرده كاري آن ماوراي و بوده داده موسي
 اسالم پيغمبر معجزه بگوييم را واضحترش يا. شد خواهد گشوده راه ،دريا به بزن عصايت با كه ميشود
 اينكه كما ميشده وحي او به آيات اين ميكرده اراده پيغمبر لحظه هر اينكه نه بوده قرآن آيات و وحي
 حيران و سرگردان اش درباره مدتها موضوعي يك و ميشده قطع وحي داشته كه اشتياقي كمال با مدتها
 در كه صورتي آن به را معجزه حقيقت باشيم خواسته ما اگر بنابراين. ميشده وحي او به اينكه تا بوده
 وحي پيغمبر به كه آياتي بلكه ،دوم نظريه نه است اول نظريه نه كنيم تشريح هست قرآن

 ١٥٤



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

 نبوده اينطور هنميشد يوح كه آنهايي ولي ميشده جاري زبانش بر ميكرده اراده پيغمبر وقت هر ميشده 
 انجام عمل آن فورا ميكرده اراده موسي كه عملي هر يا بشود وحي او به كند اراده پيغمبر لحظه هر كه

 . است ميشده
 گفتيم كه كردم عرض من كه ترتيبي به دوم نظريه آن. نيست سوم نظريه ،فرموديد كه اين: جواب
 كه نيست اين مقصود - نكردم عرض تفصيل به ولي كردم اشاره من - است پيغمبر خود اراده و قدرت
 . نيست معقول موجودي هيچ در مخلوق و خدا به نسبت تفويض اصال. ميشود تفويض او به قدرتي يك
 چيزي واجد شما اگر و كنم تفويض شما به هستم واجد من كه را چيزي كه است ممكن ،شما و بنده

 كرده سلب خودم از ،ميكنم تفويض شما به دارم كه را اين من كه وقتي ولي كنيد تفويض من به هستيد
 عرض در هستيم موجودي دو ما. كردهايد سلب خودتان از ،ميكنيد تفويض من به ،داريد اگر شما ،ام

 را آن شما تيوق. شما مال يا است من مال يا لباس اين. شما يا باشيم داشته بايد من يا را اين. يكديگر
 در و مخصوصا اسالمي احاديث و اخبار در مطلب اين. كردهايد مالكيت سلب خودتان از داديد من به

 خودش باز ميكند تمليك مخلوقش به كه را آنچه خداوند كه است زياد باالخص امير حضرت كلمات
 فهماندن براي آنگاه ،است يكديگر طول در مالكيتها ميگويند علمي تعبير نظر از كه ،اوست از مالكتر

 به نسبت است مالك اجتماع در خودش كه را چيزي پدر. پدر برابر در است طفل مالكيت نظير ميگويند
 به ميدهد را آن ،فرزند اين به ميدهد را اين. ميكند اعطا و ميدهد خودش فرزند به خانه در ،ديگر افراد
 همديگر عرض در ها بچه باز. است من مال آن يدميگو او ،است من مال اين ميگويد فرزند اين. فرزند آن

 بچه اين مال است بچه آن مال كه چيزي و نيست بچه آن مال است بچه اين مال كه چيزي. هستند
 و بچه اين باز. شد پدر از مالكيت سلب كه است اين عنايش دارند كه ها بچه اين اينكه نه ولي. نيست
 . است پدر مال دارد هرچه
 خدا اي اراده و قدرت يك كه نميگويند ،داده خدا كه است اي اراده و قدرت معجزه ويندميگ كه آنهايي

 نخواهد دلش وقت هر ،ميكند بكند كاري بخواهد خودش دل وقت هر اينكه معني به كرده تفويض او به
 ،نه كه است اين ميشود تكرار كه " اهللا باذن " كلمه اين ،نه ،نخواهد خدا چه بخواهد خدا چه ،نميكند

 ميدهد انجام را كار آن كه وقتي آن: است اين صحبت. خداست دست رشته سر ،بخواهد بايد خدا باز
  و قدرت اصال يا بدهد انجام را كار اين كه داده اي اراده و قدرت يك او به وقت همان در داخ
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 بعد و بساز را اين فقط تو ميگويد او ،ميدهد انجام دارد خدا فقط ،نيست كارهاي اصال ،ندارد اي اراده
 كه آني همان هست بسا و نيست خداوند قدرت مقابل در مطلقي اراده و قدرت صحبت اال و ؟بدم

 ديگر آن ،دارد را قدرت آن " آن " يك در كه نميكند انكار كسي را اين. بگيرد او از بعد آن ميدهد
 هم اراده يا بدهد انجام كه كند مي اراده واقعا دهد مي انجام را كار اين كه حالي در ولي ،باشد نداشته

 وسيله به را كار اين خداوند يعني ؟ندارد يا دارد تأثير اينجا در او اراده و او خواست واقعا آيا ؟كند نمي
. ميگوييد داريد را همين هم شما. شماست نظر همان اين كه ؟نه يا ميدهد انجام بنده اين اراده و قدرت
 قدرتي يك ] پيغمبر [ بگويم خواهم مي من كه فرموديد استفاده جور ناي اينكه مثل من بيان از شما
 هر كه است خودش دست اختيار هم بعد و داده او به قدرتي يك خدا ، ]دارد [ خداوند قدرت مقابل در

 " اهللا باذن " كلمه آن در ،بگوييد ميخواهيد شما كه محدوديتهايي آن تمام ،نه. بكند ميخواهد كاري
  آورده يعقوب درباره سعدي كه داستاني آن. نيست " آن " يك در و هست " آن " يك در. هست
 در و داشته غيب از خبر حال يك در امام يك ،پيغمبر يك كه بوده جور اين واقعا. است خوب خيلي
 اين حالت يك در. است بوده بيخبر هم خودش خانه داخل از ،نداشته خبر غيب از نه ،نداشته ديگر حال

 اثر در و باشد كرده مؤاخذه را او خداوند كه هست بسا كه ،نه ديگر حالت در و ميشود يشبرا كشف
 من) 1 ("" تفندون ان لوال يوسف ريح الجد اني « ": گفت يعقوب. ميگيرد او از را حالت آن مؤاخذه

 . گويد مي سعدي. شده پير و خرفت اين نگوييد اگر ميشنوم را يوسف بوي
 

  خردمند پير روان روشن اي كه  فرزند گشته گم آن از پرسيد يكي
  نديدي كنعانش چاه در چرا  شنيدي پيراهن بوي) 2 (مصرش ز
 

 مطلع - بودند كرده مخفي كنعان چاه در را او كه - خودش از ولي شنيدي دور از را پيراهنش بوي
  ؟نبودي

 
  است نهان دم ديگر و پيدا دمي  است) 3 (جهان برق ما حال بگفتا

 
 : قيپاور

  94 /. يوسف 1. 
 . نبوده مصر از 2. 

 يعني 3.  . جهنده
 

  نبينيم خود پاي پشت تا گهي  نشينيم اعلي طارم بر گهي
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 : ميگويد آخر در و
 

  فشاندي بر عالم دو از دست و سر  بماندي حالي در) 1 (درويش اگر
 

 است برقي ولي باالتر ميرود مه افالك از بماند باقي برايش ميشود پيدا درويش براي كه حالتي آن گر
 . جهد مي برايش كه

 
  كرد چه افگار دل مجنون خرمن با كه وه               سحر بدرخشيد ليلي منزل از برقي

 
 برق آن فراق در او بعد و ميشود زايل بعد و ميشود پيدا برق يك صورت به حالتها اين اينكه زمينه در

 لبالغها نهج در. است " برق " كلمه هم امير حضرت كلماتدر. است زياد چيزها اين از ميكند ناله خيلي
 " ميراند را خود نفس و كرد زنده را خود عقل " » نفسه امامت و عقله احيا قد « ": فرمايد مي كه است

 و « " شد لطافت به تبديل هايش غلظت آن - خالصه - اينكه تا " » غليظه لطف و جليله دق حتي «
 . شود مي ظاهر برايش دارد زياد برق كه لمعاني يك بعد) 2 (" البرق كثير المع له برق

 
 

 : پاورقي
  ؟است صوفي و درويش سعدي خود اينكه نه 1. 

 نهج 2.   218. خطبه ،البالغه
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  معجزه                         
                          )4 ( 

 و معجزات توجيه اينكه و است مذاهب الينفك مسائل از كه بود عادت خرق و معجزه درباره ما بحث
 سلب و نفي توان نمي دين از را معجزه كلي طور به كه ميكنيم تكرار باز و (است چگونه عادات خوارق

 اساسا كه بود اين مطلب اولين ؟نه يا باشيم داشته توجيهي و مبنا يك آن براي توانيم مي آيا ،)كرد
 ميكند اعطا انسان يك به خداوند كه است العادهاي خارق قوه كي يعني است انسان يك كار آيا معجزه

 كار اين اصطالح به يا و ،ميدهد انجام العاده خارق عمل يك خودش اراده نيروي با كه است انسان آن و
 دست به خدا ندارد، واقعي ارتباط گونه هيچ - باشد پيغمبر ولو - انسان به و خداست كار و است خدايي

 قرآن آيات از ما كه كرديم عرض ؟باشد داشته تأثيري او اراده و او نيروي آنكه بدون ميكند اجرا او
 اوست قدرت و نيرو ،ميدهد انجام را آن كه است شخصي همان فعل معجزه كه ميكنيم استنباط چنين

 كه است انسان آن و است داده انسان يك به را قدرت اين خداوند يعني ميدهد انجام را كار اين كه
 . كنيم پيدا را معجزه توجيه خواهيم مي حاال ما كه مبناست اين بر و ميكند را كاري ينچن
 چنين كه اي پايه به ميرسد انسان يك كه انساني استعدادهاي به رددگ مي بر معجزات واقع در پس

  هم معجزه ] درباره [ آيا كه گفتيم بعد. بدهد انجام تواند مي را كاري
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 انجام را معجزه كه كسي آن در ولي دارد وجود افراد همه در اش نمونه كه ييمبگو ميتوانيم وحي مثل
 ،است همينطور هم الهام و وحي در كه طوري همان ،دارد وجود اعلي حد به پيغمبران در مثال دهد مي
 دارد، مراتبي و درجات باطن از القاء و الهام ولي باشد بهره بي الهام نوعي از كه نيست انساني هيچ
 بحث [نظر اين از معجزه درباره حاال. ناميم مي " نبوت " را آن ما كه است آن اش مرتبه يدترينشد

 البته (باشد عادت خرق قوه اي اندازه تا كه دارد وجود اي قوه يك كلي طور به انسان در آيا كه] كنيم
 اين پايه ؟يستن ] اي قوه چنين [ يا) جهان اين مادي قانون برخالف ولي دارد قانوني هم آن خود

 در ] سنخ اين از [ مسلمي مسائل يك آيا كه ببينيم بايد ما يعني ميشود شروع جا سه دو از مطلب
 امكان الاقل كه بدهيم قرار پايه و مبنا را همانها ،نيست معجزه آنها اسم كه دارد وجود بشر افراد ميان
 االن كه جريانها از بعضي وجود در يرسدم نظر به. بشود اثبات ما براي ميناميم معجزه كه چيزهايي اين

] بگويم را [كراماتي نميخواهم ميگويم كه هاجريان اين البته. كرد ترديد نميتوان هيچگونه به دارد وجود
 نكرده برخورد اينها با كسي هر و هستند معدودي خيلي افراد كه ميدهند نسبت اولياء از بعضي به كه

 . است
 

  رواني درمان
 

 و مادي غير قوه يك به احيانا و بشر روحي استعداد به و است قضيه اين به مربوط كه لمسائ از يكي
 به انسان اينكه براي است دهليزي يك اين يعني ،است رواني درمانهاي ميشود ارجاع بشر براي جسماني
 كه طوري همين - رواني درمان مسأله. ببرد پي خود وجود در بدني و مادي نيروي ماوراي روحي نيروي

 ميخوانيم كتابها در ما كه هم جديد عصر در و است بوده معمول قديم از - خواندهايد زياد البد كتابها در
 يك خودش ميدانند بهتر اند كرده كار ها رشته اين در كه آقايان از بعضي مخصوصا آقايان شما خود و

 قائل زيادي اهميت اينها براي و ميكنند مطالعه اطباء رواني درمانهاي ري فالسفه كه ،است اي مسأله
 ميكنند نقل خودشان كتابهاي در هم بوعلي مثل كه ميخوانيم كتابها در قديم در داستانهايي ما. هستند

  در هم بوعلي و ميدهند نسبت رازي زكرياي بن محمد به كه است روانياي معالجات معروفتر همه از و
  رواني معالجات به دست گاهي مه بوعلي خود و كند مي نقل را آنها خودش كتابهاي
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 دچار كه افرادي درباره ،ندا كرده نقل هم او خود رواني معالجات از داستانها تاريخ در و است ميزده
 اين و شربت و دوا با و طبي درماني معالجات راه از و ندا بوده) فلج بيماري (بيحسي و لمسي بيماري

 رواني و روحي طريق از ،بعد و كنند معالجه را اينها اند نبوده قادر است بوده معمول كه چيزهايي
 . اند كرده معالجه

 

  ساماني امير درمان داستان
 
 وبعد ماندند عاجز اطباء و شد مبتال فلج به كه است معروف خيلي كه است ساماني امير داستان جمله از

 جرأت بدهند عبور راءالنهرماو از را او خواستند وقتي و ببرند بغداد از را رازي زكرياي محمد آمدند
 بعد ،نشد قادر و شد معالجه مشغول هم مدتها و بردند را او زور به باالخره كندو عبور دريا از كه نميكرد

 حمامي داد دستور. است ديگري معالجه است مؤثرتر اينها همه از كه من معالجه آخرين كه گفت او به
 را بدنش اول شايد و گرم آب حمام در برد را او ،امير و باشم بايد من خود تنها گفت و كردند گرم را

 اعمال را خودم معالجه آخرين اين من امروز كه بود كرده طي هم قبال. بيرون آمد بعد و داد ماساژ
 ميكني زين را اسبها اين گفت نوكرش به ضمنا. بدهيد من به عالي بسيار اسب دو اينكه شرط به ميكنم

 دستش به و دشنه يك و ميپوشد را لباسهايش حمام بينه سر آيد مي دشخو بعد. ميايستي حمام در و
 ،كردي بيخانمان مرا تو ميگويد و امير به فحاشي به ميكند شروع حمام داخل ميرود يكدفعه و ميگيرد

 او به شدتي يك به ،بگيرم انتقام تو از كه است وقتي حاال ،اينجا آوردي زور به مرا ،كردي بيچاره مرا
  شود بلند جا از ميگيرد تصميم يكمرتبه. بكشد را او ميخواهد االن كه ميكند يقين وي كه ندميك حمله

 از تا. شود بلند جا از نميتوانست آنوقت تا كه او ميشود بلند جا از آگاهانه ناخود. كند دفاع خودش از كه
 دوم يا اول منزل در و دميرو و ميشود سوار را اسبها و بيرون ميĤيد ميكند فرار هم اين ميشود بلند جا

 امثال و. بود شما معالجه براي كردم من كه كاري اين و باد دراز امير عمر كه مينويسد امير براي اي نامه
 . اينها
 در شايد كه بيماريهايي البته. بدن كار انداختن جريان به براي دش استمداد بيمار خود اراده از اينجا در

 اگر كه است بيماريهايي است رواني درمان نوع از آن درمان ميگويند و ميدهند نشان جديد در و قديم
  من هنوز ،است عصبي ولي است بدني هم
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 در ما هم باز اينكه گو ندارد يا دارد اثر] رواني درمان [هم عصبي غير بيماريهاي در اقعاو كه نميدانم
 . ببخشد اثر اندتو مي رواني حالت هم عصبي غير بيماريهاي روي كه خوانيم مي كتابها
 يك منشأ شود معالجه بيمار خود اراده تحريك راه از يا و روحي تلقين راه از بيماري يك كه مطلب اين
 قوه و است اراده قوه همان كه ،بدني مادي نيروهاي اين از غير دارد وجود نيرويي بشر در كه شد فكر
 اين كه شد پيدا چيزهايي يك كه يبينيمم ما هم جديد دوران در. انسان در است مستقلي قوه يك اراده
 راجع كه كتابهايي در يا و روانكاوي كتابهاي در عجيبي چيزهاي و ،كرد تقويت و تأييد ما نظر به را فكر
  خيال شد پيدا مگنتيزم كه بار اول كه خوانيم مي ما. خوانيم مي زمينه اين در اند نوشته هپينوتيزم به
 هم اطباء كه - شدند پيدا افرادي و دارد وجود العادهاي خارق رويني يك مغناطيس در كه كردند مي

 كه شد معلوم واقعا بعد. ميكنيم معالجه مگنتيزم با ما كه بودند مدعي و - ميدانستند شياد را اينها اغلب
  و شد پيدا ديگري فكر بعد. ندارد] زمينه اين در [خصوصيتي و خاصيت هيچ ،ندارد اثري مغناطيس

 آن بدن در حيواني ديگري مغناطيس آن و نيست فلز آن در مغناطيس در نيرو آن شايد كه بود اين آن
 [ آن با كه دارد وجود مغناطيسي قوه نظير قوهاي وجودشان در اصال انسانها از بعضي يعني است شخص
 ولي .كنند مي نقل او از عجيبي چيزهاي كه مسمر دكتر نام به مردي مثل ،ميكنند معالجه] را بيماران
 اي قوه انسان يك بدن در كه نيست طور اين واقعا كه شد شناخته مردود هم فكر اين بعدها ميگويند

 تلقين مال خاصيت هست چه هر كه شد مطلب اين متوجه افكار. باشد داشته وجود مغناطيس قوه نظير
  ،معالج ،بيبط آن بدن در نه و هست خاصيتي فلز در نه ،است بيمار خود فكر مال خاصيت يعني است

 گرفته كه اي نتيجه اين كه اند گرفته نتيجه بعد و است شده مشاهده زيادي فعاليتهاي و معالجات و
. شود مي پيدا بيمار خود در كه است اي عقيده و ايمان و باور اين از يعني است تلقين از ،بيشتر ميشود
 قوه تأثير روي آمد فكر كه وقتي از. زد دور انسان خود فكر قوه و تلقين قوه همين محور بر افكار بعدها
 ،است قوه انسان در اراده و علم خود اصال كه شد زنده روحي درمان مسأله همان باز ،فكر قوه و تلقين
 اي قوه خواست و اراده نفس و كند حكومت انسان بدن بر ميتواند كه است اي قوه انسان در علم نفس
 . شد كشف مصنوعي خواب قضيه تا ،ندك حكومت انسان بدن بر تواند مي كه است
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  باطن شعور آشف و مصنوعي خواب
 

 خواب در. كرد اثبات پيش از بيش را قوه اين بودن العاده خارق و بودن روحي ،مصنوعي خواب قضيه
 ،ميكند خواب را كسي ميدهند انجام كه اعمالي سلسله با يا و خودش اراده با شخص يك كه مصنوعي

 در ما كه آنطور ؟چطور ،ميشود عامل شخص اراده و القاء تابع بدنش حتي ،وحشر تنها نه آدم اين
 قرار تأثير تحت را شخص حدي به] عامل[ ،مصنوعي خواب در گاهي ،اند نوشته و ايم خوانده كتابها
 ميكند بيدارش بگذارد اثر زياد و شود وارد بدنش روي عواملي اگر كه طبيعي خواب برخالف كه ميدهد

  بازهم كنند قطعه قطعه را اعضايش اگر حتي كه ميكند پيدا كامل شعوري بي و حسي بي لتحا يك او
 از كند صدا ديگري اگر را او. شود مي بيدار كنند صدايش وقتي طبيعي درخواب. نميشود بيدار خواب از

 هم باز او ،ميشود بيدار كنند وارد بدنش بر دردي يا اي ضربه اگر طبيعي خواب در. نميشود بيدار خواب
 دستور و نكند امر او وقتي تا. ميخوابد ديگر او !بخواب كرد القا او به كننده القاء آن وقتي. نميشود بيدار
 شخص: است اين بكنند ميتوانند كه گيري نتيجه يك روحيون اينجا. نميشود بيدار ،شو بيدار كه ندهد
 را ظاهرش شعور و خواباند را او كه وقتي. داده قرار خودش تسخير تحت را او اراده) عامل (كننده تلقين

 ميگيرد اختيار در را خودش بدن تمام باطنش شعور و ميگيرد اختيار در را او باطن شعور ،انداخت كار از
 بايد ،بله: ميكند اطاعت باطن شعور نكني درد احساس بايد تو ميگويد او به اين وقتي كه طوري به

 اين. نميكند درد احساس نكند درد احساس ميگيرد تصميم هك وقتي باطن شعور. نكنم درد احساس
 افرادي - دكارت امثال ثنويين فريضه در حتي ،ماديين فرضيه طبق تنها نه اينكه با. است عجيب يليخ
 ربطي اصال نيز - ميدانند يكديگر از مستقل و عليحده دستگاه دو را اينها و بدن از مجزاي را روح كه

 ولي ،بدهد انجام بايد را خودش كار بدن كند كار بدن نخواهد يا بخواهد روح ،نيست بدن و روح ميان
 حتي باطن شعور كه كرد كاري ميتوان) است دريچه يك خودش اين يعني (وسيله اين با ميشود معلوم

 . نميكند نخواهد اگر و ميكند كند درد احساس بدن بخواهد اگر ،بگيرد اختيار در هم را بدن احساس
  در كه است اين آن و است مهمتر ديگر نظر يك از مصنوعي خوابهاي از بعضي
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 است ممكن. ميدهند قرار اختيار در را عضو يك فقط ،تلقين اثر در ،نميكنند خواب را شخص كه اليخ
 معين حال يك به دست بايست حال اين به دهد مي فرمان دست به يا كنند حس بي را دستش تنها
 اول نظر آن در كه است مهمتر نظر اين از اين. است كار در هم ظاهرش رشعو كه درحالي. ايستد مي

 در ولي ،كند مي را خودش كار باطن شعور نيست كار در ظاهر شعور چون ،نيست كار در ظاهر شعور
 ،دارد را خودش فعاليت باطن شعور باز معذلك هست كار در ظاهر شعور اينكه با ميشود معلوم اينجا
 . ظاهر شعور مقابل در باطن شعور استقالل نوعي از ميكند حكايت يعني

 القاء تأثير تحت كه ،است عجيب خيلي و ام خوانده كتابها اين در من باز كه است چيزي عجيبتر اين از
 آدم يك كه را صدايي كه طوري به ميكند پيدا معمول حواس عجيبي حساسيت يك ،عامل شخص
  از يعني ميبيند او نميبيند عادي حال در عادي شخص يك كه را چيزي ميشنود، او نميشنود عادي

 حساسيت مقدار اين تا ،ميشنود را چيزي دور بسيار هاي فاصله از و ميبيند را چيزي دور بسيار راههاي
 موجود انسان كتاب در هم كارل الكسيس كه " پاتي تله " نام به ميگويند امروز چيزي يك. حواس براي

 در اين نظير داستانهاي و ،دارد وجود االن كه است واقعيتي اين ميگويد و كندمي تأييد را آن ناشناخته
 فوت جريان بود حبشه در نجاشي كه وقتي در پيغمبراكرم اينكه مثل است زياد خيلي مذهبي كتابهاي

 نماز آن بر جا همين از من و كردهاند كفن را او و است مرده نجاشي االن كه گفت و داد اطالع را او
 دكتر آقاي. خواندند نماز آن بر حال آن در حضرت و ديدند را نجاشي جنازه همه كه طوري به ،انمميخو
 كار هيپنوتيزم در مقداري - هست الحيات و الموت بين حالت يك در كه است سال چند كه - معين
 االن نم را داستان اين. ميكرد نقل بودند كرده كار كه افرادي از تري عجيب چيزهاي ولي بود كرده
 پاريس در كه بود مدعي. كرد نقل او از) شهيدي دكتر (رفقا از يكي يا شنيدم خودش از كه نيست يادم
 هر در هركسي كه بدهند فرمان دارند قدرت راديو وسيله به حتي كه هستند العادهاي فوق خيلي افراد
 . شود متوقف حال همان در هست كه حالي

 

  معين دآتر داستان
 

  در را فرانسوي بچه يك گفت مي ،كرد مي نقل قطع طور به را قضيه اين ولي
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 بفرستيد اورا كه گفتم من ؟ميخواهي جوابي چه او از كه پرسيدند من از بعد ،كردند خواب من حضور
 كه اي بچه. بده شرح را اينجا گفتيم. توپخانه ميدان مثال ،هستم تهران االن كه داد جواب بچه. تهران
 خيابان يك است طرف اين خيابان يك ،است اينجور آنجا ،داد شرح را آن تمام بود امدهني ايران به هرگز
 عجيب خيلي ما براي اينجا تا گفت (.ديگر خصوصيات و اينجور مجسمه ،اينجور ساختمان ،طرف آن

 گفتم ماترياليستها از بعضي براي من وقتي بعد ميگفت و ،بكنيم توجيهي يك ميتوانستيم يعني. نبود
 را تو فكر ،عامل آن شايد كه ،علمي توجيه نه احتمال معني به توجيه البته ،ميكردند توجيه نطورهمي

 ،بچه اين به ميداد پس بعد ميكرد جذب را تو فكر او ،است چگونه تهران ميداني كه تو چون ميخوانده
  ميدان يدشبفرست گفتم ؟كجا بعد گفت). تو طريق از بفهمد توانست مي را تهران وضع بچه اين پس
 گفت. بود ژاله ميدان واقعا كه كرد توصيف جور همين. كن توصيف را آنجا گفتيم. ژاله ميدان رفت ژاله
 كه كرد تصريح جور همين باز. دستگاه صد چهار رفت. دستگاه صد چهار بفرست گفتيم ؟كجا ديگر
 داخل رفت. بود كه كرد تشريح طور همان را خانه. خودمان خانه فرستاديم تا. بود دستگاه صد چهار
 يك طرف آن و است اتاق يك طرف اين و باال رفتيم اينجور را پله گفت ؟ميبيني چي حاال گفتيم. خانه
 ظهر از بعد سه حدود در ساعت (خوابيده االن كه است خانمي يك آنجا كه داد نشان را اتاقي و ،اتاق
 قابل قضايا كمي هم اينجا تا باز ميگفت (بوده معين دكتر خانم نشانيهاي همان كه داد نشانيهايي). بوده

 اتاق آن در برود بگوييد ،ميگويد كه روبرو اتاق آن گفتم ،خودم كتابخانه داخل فرستادمش). بود توجيه
 چيز هيچ ،خالي است اتاقي آنجا گفت ميكردم فكر من آنچه خالف بر رفت كه آنجا. چيست آنجا بگويد

 ،كردم تعجب من. اند گذاشته پشت به هم را آنها كه ميشود ديده لوتاب تا دو فقط ،نيست اتاق آن در
 فالن ،روز فالن در كه نوشتم خانمم براي را آن بالفاصله منزل آمدم !نيست اينجور كه من كتابخانه
 يك از كمتر فاصله به نامه جواب. كن تشريح را من كتابخانه وضع مخصوصا و بگو را خودت وضع ساعت
 از قبال اينكه بدون و كنند رنگ يا پاكيزه را اتاقها اند ميخواسته اينها روز آن در كه شد معلوم ،آمد هفته
 عكس تابلوي دو ،تابلو دو آن و نبودند برده بيرون من كتابخانه از را كتابها تمام باشند گرفته اجازه من
 كه دانستم نمي هم نم راحتي جهت اين ديگر. است بوده اتاق داخل تابلو دو همان فقط اتفاقا و بوده

  وقتي كه ،دهد مي انتقال بچه اين به دارد و است گرفته من فكر از را اين عامل شخص بگويم
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 . نداريم توجيهي اين براي ما ديگر گفتند ميكنيد توجيه چگونه را اين شما كه گفتيم ماترياليستها به ما
 ببيند دور از كه كند پيدا حساسيتي يك انسان حواس ،مصنوعي خواب اثر در كه مطلب اين حال هر به
 با ما كه نيروهايي اين از غير دارد وجود نيروهايي يك انسان در كه ميدهد نشان اجماال ،بشنود دور از و

 مجرد يا است مجرد نيرو اين بگويم كه ندارم كار فعال حقيقتش و ماهيت به من حاال. هستيم آشنا آنها
. كنيم بحث آن درباره عليحده تا باشد آن. آيد نمي در جور يا دآي مي در جور مادي شرايط با ،نيست
 تعطيل و مصنوعي خواب طريق از كه است همين بياورد دست به ميتواند بشر كه مقداري آن ولي
 كند استخدام هست او روح در كه را ديگري قوه ميتواند اينها زدن كنار و اراده و شعور و حس قوه ردنك
 در كه عجيب نهاني قوه اين اينكه براي ميكند باز را راه ،اين. ببيند العاده خارق كارهاي قوه اين از و

 ديگر فرد يك اختيار در اينكه بجاي نيست ممكن آيا ميكند ظهور مصنوعي خواب حال در و هست افراد
 كنار را ظاهر شعور ما نباشد احتياج ديگر يعني بگيرد قرار انسان خود ظاهر شعور اختيار در بگيرد قرار

 به و معمول خودشان و باشند عامل خودشان افرادي بلكه ،بيندازد كار به را قوه اين بيايد ديگري بزنيم
 به كند حكومت حكمفرماست وجودشان در كه مرموز شعور اين بر خودشان اراده قوه ديگر عبارت
 حس نكند حس را زيچي بخواهد ،بيندازند كار به را قوه آن كنند اراده و بخواهند وقت هر كه طوري
 مقدارها اين كنم نمي خيال من .كند ايجاد ،كند ايجاد خارجي عوامل مقابل در سدي بخواهد ،نكند
 . باشد ترديد قابل

 
  اصفهاني علي حسن شيخ حاج داستان

 
 پيش سال چند كه بود] شخص [همين ،حافظيان ابوالحسن سيد آقاي نام به مشهد در است شخصي
 شيخ آقا مرحوم شاگرد وي. ساخت و دادند پول مردم و كرد اعالن يعني اختس را رضا حضرت ضريح
 خارق كارهاي او اينكه در و ايد شنيده را اسمش بيش و كم البد كه بوده معروف اصفهاني علي حسن
 من براي حاضر خوانساري اهللا آية آقاي همين. كرد ترديد بشود اصال نميكنم خيال من داشته زياد العاده

  شيخ حاج مرحوم كه وقتي در كه گفتند مي ،كردند نقل واسطه بال علي حسن شيخ حاج خود از
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 جايز گفتنش او براي شايد كه ميزد حرفهايي گاهي و بود زيادي رياضتهاي وارد بود نجف در علي حسن
 آقا فالن ،حرم در من ميگفت گاهي. بشنويم داشتيم پرهيز ما يعني نبود جايز شنيدنش ما براي ولي بود

 بگويد بود جايز او براي شايد. ميبينم خرس صورت به يا ميبينم خوك صورت به را) بزرگ اشخاص از(
 از تنها پياده من گفت وقت يك علي حسن شيخ حاج ميگفتند. بود مؤمن يك حرمت هتك ما براي ولي
 حالي در يعني " شدم پنهان خود در ": بود اين تعبيرش ،كردم برخورد دزد به ،كربال به آمدم مي نجف

 جور اين مرد اين از كه ديگري افراد و. ديدند نمي مرا ميكردند نگاه كه آنها كه كردم عبور آنها جلوي از
 حسن شيخ حاج داستان بخواهد كسي اگر كه هستند فراوان اند ديده زياد روحي العاده خارق كارهاي

 يم كتاب يك خودش من نظر به بشنود اند كرده مشاهده خودشان و هستند االن كه افرادي از را علي
 نقل جوكيها از العادهاي قخار چيزهاي او. هندوستان رفت سالها. بود ايشان شاگرد حافظيان آقاي. شود
 آمده فرنگيها ،بوديم شاهد ما بود گفته خودش كه كردند مي نقل او از قصهاي طباطبايي آقاي. كرد مي

 سوزن مثل و بود ميخ از پر كه تختهاي روي ميخواباندند ار جوكي شخص ،آزمايش و امتحان براي بودند
 آن روي ميكوبيدند بزرگ پتكهاي با بعد و ميگذاشتند ديگر تخته يك او سينه روي بعد ،بيرون بود آمده

 . نميرفت فرو او بدن به سوزن سر يك و ذره يك و
 روحي قوه اين كه نيست چنين. هست بشر وجود در روحي هاي قوه چنين كه است جهت اين غرضم
 . باشد آدم همين در فقط

 
  ديگر نمونه

 كه بزرگي جلسه در من و كرد مي نقل بود آلمان در و كرد فوت كه خودمان محققي آقاي را داستاني
 كه ميدادند او به اي ماهانه بروجردي آقاي موقتي مدت بود قم در كه اولي سالهاي. شنيدم ميداد درس
  آن در روز يك. نكرد پيدا دوام ولي بدهد درس فيزيك و جغرافي و هندسه و حساب ها طلبه به بيايد
 كه ميگفت. شنيدم خودش برادر از عجيبي هاي قصه او از مكرر شايد من هم بعد و گفت عمومي جلسه

 هندوستان و هندوستان رفت بار آخرين در. بود گشته خيلي را اروپايي كشورهاي و بود سياح اسمش او
  من روزي كه كرد مي نقل را قضيه اين جمله از و بود عجيبتر دنيا جاي ههم از او براي
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 من به. كردم تعجب من و كردن صحبت من با فارسي زبان به كرد شروع او ،جوكيها از يكي پيش رفتم
 براي اين گفت مي (" شده آخوند مشهد رفته) بودم الهيجان در من وقت آن (محمد برادرت " گفت
  مذهب ال اصال گرفتم را ديپلمم كه وقتي تا ميگفت خودش. بود عجيب بسيار من خود براي و من برادر
 نظير كارهايي هم گلكار ،بود افتاده " گلكار " نام به مردي چنگ به و مشهد در بود رفته هم بعد. بودم

 به هم محققي ،بود شده ديندار بود برگشته گلكار خود بعد ،بود كرده ترش بيدين و داشته هيپنوتيزم
 العاده فوق من برادر براي اين گفت مي كه بود شده هم معمم بود آمده بعد و بود شده ديندار او تبع

 و بود گفته او به اش گذشته سرگذشتهاي از ،بعد ).!كجا شدن آخوند و كجا من آخر كه بود عجيب
 حد كه داشت ايمان وا حرفهاي به قدري به. بود گفته عجيب العاده فوق چيزهاي هم اش آينده به راجع

 - مثال - تو بود گفته برادرم به. بود عمرش قضيه آن و درآمد آب از دروغ قضيه يك فقط و نداشت
 اين به بود كرده پيدا يقين بود گفته او كه حرفهايي ساير به بس از. كرد خواهي عمر سال هفت و شصت
 هم سال هفت و شصت از بعد ،يرمنميم بكنند سنگ زير را سرم اگر من ميگفت ،داشت يقين هم قضيه
 و نميكرد معالجه ميشد مريض او كه شد سبب همين. ميميرم قطعا ،دارد نگه مرا نميتواند اي قوه هيچ
 حكايت نيروهايي چنين وجود كه بگويم ميخواهم. درآمد خالف يكي اين ،مرد و نرسيد هم سن آن به

  ،شود پيدا چيزي به ايمان بشر در اگر: كه يمكرد نقل طباطبايي آقاي از ما كه اصلي همان از ميكند
 ميبينيد شما اينكه منتها ،بدهد انجام ميتواند العاده خارق كارهاي خيلي ،شود پيدا چيزي به اراده اگر
 اين تابع ما ظاهر شعور چون ،نميكند ظاهر شعور در و ميكند را كار اين انسان مصنوعي خواب حال در

 باور را آن و كنيم پيدا ايمان چيزي به نميتوانيم ظاهر شعور با ما. ينيمميب ما كه است ظاهري قوانين
 ماميگيرد از كننده القاء آن كه را ظاهر شعور. نميشود هست ظاهر شعور تا. نميكنيم كه است اين ،كنيم
 يقين چون ،ميكنيم يقين و باور چرا و چون بدون يعني ميپذيريم چرا و چون بدون كند القاء كه چه هر
 به باطن شعور اندازه همان به هم ظاهرشان شعور كه افرادي آنوقت. ميدهيم هم انجام ميكنيم باور و

 ،]بود نخواهد آنها مقابل در [رادعي و مانع ديگر كند، پيدا يقين و شود معتقد و كند پيدا ايمان حقيقتي
 او روي پيش كه را ييسدها از خيلي ولي باشد موانع بعضي شايد ،چيزي هيچ بگويم خواهم نمي البته
 . كندش مي دارد وجود
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  قرآن از شاهدي
 

[ كه نيست علم نوع اين از علم آن مسلم كه كند مي علم نوع يك به تعليل را قضيه اين هم قرآن خود
 علم نوع يك] از ناشي [حال هر به ولي ،كند عمل آن روي بخواهد بعد و بداند را قانوني و قاعده] شخص

 به آورد يمن از العيني طرفه در را سبا ملكه تخت كه مردي آن داستان در كريم قرآن .داند مي ايمان و
 ييأتين ايكم «: گفت انس و جن از بودند اطرافش كه كساني به سليمان كه ميكند نقل اينطور ،فلسطين
 را او تخت بشوند ما تسليم و بيايند آنها خود اينكه از قبل كسي چه » مسلمين يأتوني ان قبل بعرشها
 گفت] جن از پليدي[» مقامك من تقوم ان قبل به اتيك انا الجن من عفريت قال « ؟ميكند حاضر اينجا
 براي اين. ساعت دو يكي ظرف در يعني ،بخورد هم به مجلس اين آنكه از پيش هستم آن آورنده من

 اليك يرتد ان قبل به اتيك انا الكتاب من علم عنده الذي قال «: نداشت اهميتي و نبود چيزي سليمان
 تعريف قابل كه علم نوعي ،داشت محفوظ لوح از و محفوظ كتاب از علم نوعي كه كسي آن » طرفك
 هذا قال عنده مستقرا راه فلما «. يكنمم حاضرش زدن هم به چشم يك از پيش: گفت ،نيست شما براي
 . است حاضر كرديد نگاه سليمان) 1(» ربي فضل من
 علمي موجب به كند مي پيدا وجود انسان در العاده خارق نيروي اين كه است ناي بر دليل هم آيه اين
 يك اينجا خدا ،است هيچكاره انسان كه گويند مي اشخاص بعضي كه آنطوري نه كند مي پيدا انسان كه

 ،ندارد فرقي هيچ معجزه عمل در ما با شود مي ظاهر دستش به معجزه كه انساني آن ،كند مي را كاري
 قرآن خود پس. است ظاهر كي و است يباز شب مهيخ كي مثل ،]شود يم نجام ا[ و ا دست به فقط
 .علم از ينحو به كند يم هيتوج و ليتعل را مساله نيا هم

 شعور كشف مساله مخصوصا و يمصنوع خواب مساله و يروان يدرمانها مساله كه است نيا ما غرض
 گريد را نيا كه -هست بشر در يظاهر شهياند تگاهدس ماوراء يگريد دستگاه شد معلوم اصال كه باطن

 ادشي شود يم داريب بعد كنند يم نيتلق را يفرد يمصنوع خواب در كه -كند ينم انكار كس چيه
  را يحرف نيچن كه ستين
 

 :يپاورق
 .40 – 38 / نمل. 1
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 را معجزه توجيه اينها[ميدهد انجام وقت سر چرا و چون بي را دستورها تمام ولي است گفته او به كسي
 ]. ميكند آسان

 
  مصنوعي خواب و گوستاولوبون

 
 را دختري جلسهاي در ميگويد ،كرده تصديق را جهت اين ولي دارد مادي افكار اينكه با گوستاولوبون

 اجرا بعد او بدهيم دستور او به اينجا ما ه ك هرچه گفتند. كردم اقتراح خودم من. بودند كرده) 1 (تنويم
 القاء او به. من مالقات به بيايد محل فالن در ساعت فالن روز فالن در كه بگوييد او به گفتم. كرد خواهد
 يك خودش عمل براي ديدم ،كردم دريافت او از اي نامه من گذشت قضيه از كه مدتي از بعد. كردند

 من و هستيد چنان و چنين شما اينكه به نظر !دكتر آقاي " كه كرده درست هم منطقي توجيهات
 ديگري وقت است چنان و چنين اينكه به نظر و كنم مالقات را شما دارم ميل دارم احتياجي چنين
 در ما كه آنچه تمام. " بدهيد قرار جا فالن هم را محلش كنم مي خواهش و ،باشد وقت فالن ،ندارم
 ظاهرش شعور و ظاهر شعور به داد مي فرمان و آمد مي بيرون بعد آن بوديم كرده القاء او شعور باطن
 . گفت مي و كرد مي درست توجيه آن براي

 ميخوابد كه وقتي انسان كه است اين هست هم درستي حرف و ميگويد زاده كاظم آقاي كه ديگر مطلب
 مي هم معموال كه ] شود مي بيدار ساعت همان سر [ شود بيدار معين ساعت يك در بگيرد تصميم اگر
 ساعت همان سر شويد بيدار معين ساعت سر كنيد قصد و بخوانيد ار " انما قل « " آيه شما اگر ويندگ

 تخلف بدون و ام گرفته نتيجه آن از و ام كرده امتحان را اين هميشه من كه ميگويد بعد. ميشويد بيدار
 بيدار كه ماست باطن شعور اين ،است خواب كه ما ظاهر شعور ؟چيست اين گويد مي. بوده جور اين

 اينكه مثل كه است اين عجيبتر همه از گويد مي و. كند مي بيدار ساعت سر و دموع سر را ما و است
 بيدار را ما لحظه سر و ميبيند را ساعت آن حركت كه اند گذاشته باطن شعور نزد هم ساعتي يك

 در و است كرده تكيه خيلي نيرو براين بالخصوص زاده كاظم كه - باطن شعور نيروي كشف. ميكند
 است دهليزي و دريچه - است باطن شعور استخدام براساس همه دهد مي ستورهاييد كه روحي تداوي
  اينكه براي

 
 : پاورقي

 [ 1.   ]. كردن خواب
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 . مسأله يك اين. هست العادهاي خارق و مرموز استعداد يك يعني مرموزي قوه يك بشر در بدهد نشان
 

  ارواح احضار
 

 نام به كه است اي مسأله - مطلب اين براي باشد اي ريچهد و دهليز ميتواند هم آن - كه ديگر مسأله
 حاضر روحي واقعا آيا اينكه يكي: است مسأله دو ارواح احضار در. است شده معروف دنيا در ارواح احضار

 كسي بلكه ،است مردود صد در صد بگويم خواهم نمي البته. كرد قبول شود نمي را اين ؟نه يا شود مي
 جلسات در اينكه در ولي ،ميشود حاضر روحي ،روح احضار جلسات اين در حتما هك كند اثبات نميتواند
 ،مرموز نيروي يك دخالت از كند مي حكايت و گيرد مي صورت العادهاي خارق كارهاي ارواح احضار

 اروپا و آمريكا در را ارواح احضار مفصل تاريخچه و االرواح نام به دارد كتابي طنطاوي. نيست رديديت
 راجع كه ما مدعاي نظريه سه هر بنابر كه است نظريه سه ارواح احضار درباره مجموعا گويا. است نوشته

 حاضر آيد مي روحي واقعا كه معتقدند صد در صد بعضي: شود مي ثابت كنيم مي بحث روحي قواي به
 ،اند بوده نظريه اين طرفدار بزرگي و معروف دانشمندان چه و ميشود حاضر ها مرده از يكي روح ،ميشود

 ديگر اي عده. هستند ارواح احضار طرفداران از دنيا اول درجه دانشمندان از بعضي كه ام خوانده من
  اين كه است واسطه روح يا كننده احضار شخص روح همان اين ،آنجا نميĤيد خارج از روحي ،نه معتقدند

 گاهي حتي و اند ديده را حهاييشب اينها ارواح احضار جلسات از بعضي در چون ،ميدهد انجام را كارها
 كه اند گفته. اند ديده اند گذاشته كه ديگري چيز يا خاكستري ،خاكي روي مثال را شبح آن انگشت اثر
 هست جلسه آن در كه را سيالهاي يا انرژي مثال را نيرويي كه است شخص اين خود روح همان اين

 خارج از روحي نه ميبينند را او و كند مي پيدا تجسم كه است شخص اين خود روح ،ميكند استخدام
 . باشد آمده
 كه آنهايي. نيرنگ و است تلقين صرفا ،خارج از شخصي روح نه و است اين روح نه ميگويند سوم عده

 توجه خودشان اينكه بدون - ميدهند جلوه مهم را مطلب ديگري نظر از بازهم ،است تلقين ميگويند
 آنها كه ميكند تلقين حضار به آنچنان ميكند را كارها اين كه كسي اين كه ميگويند - باشند داشته
  ندارد وجود كه را چيزي
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 و را صداهايي شنيديم ما ندا گفته و اند كرده شركت اند رفته افراد جلسات اينهمه بگوييد اگر. ميبينند
 نه ميكند حركت ميز نه !ميكنند تلقين شما به آنجا بس از ميگويند ،كرد حركت ميز كه ديديم ما

  در پي ،ميكند پيدا تجسم شخص اين روح نه و آنجا ميĤيد بيرون از روحي نه ،ميشود ظاهر شبحي
 چشمش به آيد مي باورش كه را چيزي ،هست چيزي چنين كه ميĤيد مستمع باور ،ميكنند تلقين پي

 سوم فرضيه اين البته كه ،است خيال اينها تمام ،ميكند خيال ولي نميبيند واقعا ،ميبيند كه ميĤيد
  اين ميبيند كه را مقدار اين جلسهاي در انسان واقعا كه كرد قبول نميتوان يعني است بعيدي فرضيه

 ولي ،نيست اينطور. ميكند حركت ميز ميكنم خيال من نميكند حركت ميز ،نه بگويد ميكند حركت ميز
 انسان در الاقل كه كندمي حكايت روحي شگرف قوه از هم باز هست چيزي چنين بكنيم هم فرض اگر
 . ببيند ندارد وجود كه را دنيايي كه بدهد قرار تأثير تحت آنچنان را انسان ميتواند كه هست اي قوه
. دارد وجود بشر افراد در كه است عادي غير استعدادهاي و مرموز قواي هاي نشانه اينها همه حال هر به
 به كه عاداتي خوارق و معجزات از نكنيم تعجب ما ينكها براي و باشد اي نمونه اينكه براي مقدار اين آيا

 بشر در كه نيست اين نشانه اينها آيا ولي ،است شديدتري بسيار درجه يعني ،دارد تفاوت خيلي انبياء
 شدت و قوت و درجه نظر از اينكه از غير انبياء معجزه ؟دارد وجود يا العاده فوق روحي استعداد يك

 در شاءاهللا ان بايد را فرق آن كه دارد اينها با هم ديگر فرق يك ،است تر العاده فوق و مهمتر خيلي
 خود فكر و عقيده و برايمان بيشتر قضايا اين اساس گفتيم كه است اين مبنايش. بگوييم آينده جلسه
 قدرت به ايمان انسان كه دارد بستگي ،باشد شده پيدا ايمان اين چقدر انسان خود در كه است انسان
  ميبيند خود در كه قدرتي آن يعني است يكي اينها دوي هر البته. خود قدرت به ايمان يا كند داپي خدا
 به فقط انسان اگر. ببيند خود قدرت فقط را آن اينكه يا ،خود قدرت بعد و ببيند حق قدرت اول را آن

 كشان ياضتر عمل. شيطاني ميشود همه الهاماتش و القائات كه آنجاست كند پيدا ايمان خودش نفس
  ايماني ولي كنند مي پيدا ،فقط خودشان نفس و روح به كه شديدي و قوي ايمان به شود مي منتهي

 ميبيند كه هم را خودش ،است پروردگار نهايت بي قدرت به ايمان ميشود پيدا اولياء و انبياء روح در كه
 و ندارد خطا ميكند درك و فهمدمي او آنچه دليل همين به و ميبيند پروردگار قدرت از پرتوي عنوان به

  آنچه
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 داراي خدا از دور و گنهكار. آثم مرد يك است ممكن كه ميكند تصديق قرآن. دارد خطا ميفهمد اين
 ": رحمان تأييد به مؤيد نه است شيطان تأييد به مؤيد او قرآن نظر از ولي بشود العاده خارق قدرت يك

  نزول كسي چه بر شياطين كه بدهيم خبر شما به ما اآي "» الشياطين تنزل من علي انبئكم هل «
 عين در ،گنهكاري دروغزن هر بر آيند مي فرود) 1 ("» اثيم افاك كل علي تنزل « " ؟ميكنند پيدا

 ديگر آيه در كه ،ميكند القاء اينها به چيزهايي و آيد مي فرود اينها بر شيطان معذلك اند دروغزن اينكه
 ). 2 ("» اوليائهم الي ليوحون لشياطينا ان و « ": ميفرمايد هم

 نظر در آن در حتما بايد مطلب دو كه كنم عرض ميخواستم هپينوتيزم به راجع كوتاهي توضيح پرسش-
 يعني بخواهد بايد شخص آن حتما ،بشود هيپنوتيزم ميخواهد كه است شخصي اراده يكي ،شود گرفته
 دستوري هستم خواب من كه هم موقعي در اينكه مدو. بخواباند مرا نميتواند من اراده برخالف كسي
 كار يك حتي يا بكش را كس فالن بگويد من به نميتواند ،بدهد من به نميتواند من خواست خالف

 جا براي مريضي به ميدهيم حسي بي ما كه موقعي در حتي. دهم انجام نميخواهد دلم من كه صحيحي
 حق ،بكنيم ميخواهيم را كار اين كه شود گفته او به و دهدا توضيح برايش بايد قبال اين ،دستش انداختن

 مطلب در تغييري توضيح اين نميدانم من. بكنيم را كار اين نميگذارد و نداريم را دستش كردن قطع
 . بدهد كنم نمي فكر ؟نه يا ميدهد

 
  خير: استاد

 
 او به طرف كه اريك هر ،هست هيپنوتيزم در كه شخصي آن حتما كه بشود صحبت اينطور اگر ولي -

 . نيست صحيح اين ميكند بگويد
 همين ،نكند مقاومت او اراده يعني بخواهد خودش او بايد كه فرمودند دكتر آقاي كه اول مطلب: جواب
  را او اينكه براي ،است همين خواباندنش فلسفه اصال. است طور

 
 

 : پاورقي
  222. و 221 / شعراء 1. 
  121 /. انعام 2. 
 

 شود برداشته جلويش از مانع و آزاد باطنش شعور تا كنند كنار بر را ظاهرش شعور و اراده كه ندميخوابان
 نرفته كنار تا و نميرود كنار ،نميگذارد اصال كند مقاومت ظاهر شعور اول اگر لهذا و ،بپردازد فعاليت به و
 كه بعد آيا كه نخواندهام هاكتاب اين در چون نميدانم من االن ،دوم مطلب اما. نيست ساخته كاري او از
 حال در او اينكه مثل نباشد او خواسته برخالف ميكنند تلقين كه چيزي آن بايد هم باز خواباندند را او
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 آنجا شايد ؟نه يا كنند تلقين او به را كار اين مصنوعي خواب حال در كه نيست ممكن آيا بكشد را كسي
 " را آن اسم كه دارد وجود بشر در قوهاي كه است اين نشانه فقط بحث اين البته. باشد همينطور هم

 بر قادر ظاهر شعور كه بدهد انجام ميتواند كارهايي باطن شعور قوه اين و اند گذاشته " باطن شعور
 ميكند قبضه آنچنان را بدن كه همين مثل ميدهد انجام العادهاي خارق كارهاي يعني نيست آن انجام
 را بيماريها از بسياري ميتواند او و نميكند درد احساس هم بدن كند درد احساس نخواهد او وقتي كه
 اينكه براي ،ميكند رفع را بيماري آن بشود رفع بيماري اين كه بگيرد تصميم ] اگر [يعني بدهد شفا

 هست ظاهر شعور تا. دهد انجام را كار اين كه بپذيرد و كند قبول كه است اين باطن رشعو فعاليت ريشه
. وريبخ دوا بروي بايد شدي مريض! چيست؟ حرفها اين ميگويد ظاهرشعور. بپذيرد نميگذاردظاهر شعور
 آمد باورش وقتي ،بيايد باورش او تا ميزنند پس را اين. بشود انجام عملي چنين كه نميĤيد باورش اصال
 . ميدهد انجام را كار

 مبناي و دارد زيادي قدرت كه هست انسان در مرموزي قوه كه است آن نشانه فقط اين كه گفتيم
 فعاليت او تا بگذارند كنار را ظاهر شعور بايد عادي افراد در. است تصميم و اراده و پذيرش هم فعاليتش

 باطنشان شعور و ظاهر شعور ميان كه باشند يافراد - دارد وجود كه طور همين - دارد مانعي چه. كند
 اختيار در باطنشان شعور ،پرستش و عبادت اثر در مخصوصا ،تمرينهايي فعاليتها اثر در ،هست هماهنگي

  انجام راه اين از ميپذيرد انجام راه آن از كه العادهاي خارق كارهاي و ميگيرد قرار خودشان ظاهر شعور
 . گيرد مي

 نقل و ميبودند خودشان اگر كه كردند نقل داستان تا دو ميرفتيم وقتي گذشته لسهج تاج مهندس آقاي
 ارواح احضار جلسات اين از يكي به مربوط نيست يادم تفصيل به من كه آنها از يكي. بود خوب ميكردند

  خيلي كه بود ايشان خود پدر به مربوط و
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 آن قول داستان اين (داشتند حضور جلسه آن رد كه برادرشان يا گفتند را خودشان نميدانم. بود عجيب
 شما گفتند ] روح آن به يعني [ او به). ميكند تأييد هست واقعي روح با ارتباط ميگويند كه را كساني

 چون ميشد ساده كمي بود اينطور اگر. بخواه عالمتي پدرت از تو نگفتند (پسرتان به بدهيد عالمتي يك
 خودشان. نوشتند اينها و گفت چيزي يك او). او به شد منتقل اين فكر ميگفتيم ،ميكرد فكر اين

 هميدمف فورا من گفت. زنجير ميگويد ،نميفهميم كه ما گفتند. " زنجير ": آمد در كلمه اين. نفهميدند
 االغ كه وقتي آن با كه داشت زنجيري من پدر ميگفت. است راست اين گفتم. دارد حقيقت قضيه اين

 افرادي گاهي. بود همراهش هميشه زنجير آن نداشت االغ كه هم بعدها. ميراند را االغش ميكرد سواري
 اين از كه كسي هر دارم تجربه من ميگفت خودش و ميزد كتك زنجير آن با بزند كتك ميخواست كه را

 را من زنجير اين قدر ميگفت كه بود اين ما باباي شوخي. رسيده مقامي يك به خورده كتك من زنجير
 ما باباي كه " زنجير " كلمه اين و. رسيده مقامي يك هب خورده كسي هر تن به من زنجير اين ،بدانيد
 فهميديم ما ،زنجير گفت تا. ها بچه ما ميان بود حسابي يك بود قائل احترامي يك خودش زنجير براي

 . است درستي عالمت
 يك. نيست باال خيلي حدود رد اينها البته كه كردند نقل من براي تاج مهندس آقاي باز ديگري قضيه
 گفت ،كردم صحبت او با رفتم روز يك من گفت. ميدانست را منيتيزم كارهاي كه بردند اسم را كسي
  ميزش داخل نوشت چيزي يك و نشست ميزش سر رفت بعد ولي ام گذاشته كنار را كار اين من

 من به و من دست روي ذاشتگ را دستش بعد. نشستم آمدم. اينجا بنشين بيا گفت من به بعد ،گذاشت
 ميزش داخل از را كاغذ. كردم انتخاب را 7 عدد من. بنويس و كن انتخاب ميخواهد دلت عددي هر گفت

 انتخاب چيزي يك من باز كن انتخاب را ديگر چيز يك كه گفت بعد. نوشته را 7 عدد ديدم درآورد
 توجيه جور همين ايشان البته. ام هكرد انتخاب من كه است همان ديدم كرد باز را ميزش او و. كردم

 به و - من فكر و من اراده ،گذاشته من دست روي را دستش كه بعد ،نوشته را اينها قبال او كه ميكردند
 شايد ،ميشود چطور آن حاال. ميگيرد اختيار تحت را - من باطن شعور ميكنند آقايان اين كه تعبيري

 به دارد وجود اينجا چيزي يك باالخره ،هست بين در ريكيالكت جريان يك مثال ،نميدانسته هم او خود
 ميخواهد دلت كه عددي هر تو ميگفت من به او. ميكردم اراده من ميخواست او كه چه هر كه طوري
  خودم دل كه عددي هر خودم خيال به هم من ،كن اختيار
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 قبال او كه ميكردم نتخابا را عددي فقط ،بودم او اراده مسخر واقع در اما ميكردم اختيار ميخواست
 . نوشته او قبال ميديدم كنم انتخاب ميگفت من به هرچه كه بود اين. بود نوشته

 
 همان مورد در يعني دارد رواني جنبه صرفا علتش كه است بيمارياي مورد در فقط درماني روان -

 علت يك كه بيحسي مورد يك در يعني نيست مطرح وجه هيچ به عضوي بيماري مورد در و ،هيستري
  قابل ما نظر از باز كه - علتي به كه است موردي در ،شود نمي انجام كار اين وجه هيچ به ،دارد عضوي
 و داده دست از را اش حافظه يا شده كوري يا بيحسي به مبتال بيمار - شناسيم مي را آن و است توجيه

 هم اولي علت لذا و ميرود بين از يمعال اين داريم دست در االن كه سادهاي خيلي طرق يا تلقين با بعد
 از بسياري كه فرموديد اينكه و ،بود خواهد رواني اختصاصا اينجا در هم درمان و بوده رواني علت آنجا در

 خواهند بيماريها همين احيانا كنم فكر كرد درمان ميشود نيرو اين با يا هيپنوتيزم ضمن در را بيماريها
 ،باشد مؤثر است ممكن درماني روان فرموديد كه عضوي بيماريهايي مورد در و ،عضوي بيماريهاي نه بود
 . باشد داشته اختصاصي جنبه اينكه نه بود خواهد عمومي نيروي تقويت طريق از
 

 بود اين مقصودم من ،رواني بيماريهاي به دارد اختصاص كه فرموديد كه جهتي آن به راجع: جواب
 اين آن و است رواني هم معالجه و است رواني عارضه خود هيگا: )نكردم ادا خوب را مقصودم شايد(

 بعد ،شود مي پيدا برايش خيالهايي يك كه شود مي توهماتي و تجسمات يك دچار كسي مثال كه است
 نبود اين " عصبي " از مقصودم]. باشد عصبي عارضه [اينكه ديگر. دميكنن معالجه رواني طريق از را او
 كار اعصابش است فلج كه آدمي. است عصبي عارضه بلكه ؟نه يا اعصاب در است اختاللي آيا علتش كه

 است رواني ،منشأ اينكه با. ميكند تأييد را ما نظر بيشتر آن. باشد ميخواهد چه هر منشأش حاال ،نميكند
 . عصبي بدني ولي است بدني عارضه

 
 فلج يا بيحسي مثال گونه اين تظاهر يك كه االن كه است تشخيص قابل كامال متخصص يك نظر از -

 يكي تظاهر نيست موضوع در وارد كه كسي نظر از. عصبي علت يا دارد رواني علت واقعا تظاهر اين دارد
  است رواني عارضه اين كه داد تشخيص ميشود و است روشن كامال متخصص نفر يك نظر از ولي است
نه يا  ؟

 ١٧٥



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

 دچار كه كسي اين ميگوييد شما آيا. ميفرماييد ار علتش ،است رواني عارضه ميفرماييد كه شما: استاد
  ؟است سالم و ميكند كار صد در صد بدنش ماشين است فلج

 
 كيفيت يك است عصبي علت كه وقتي ،مريض پاي كف ميكشند را سوزن يك كه داريم عالمتي ،بله -

 پا در است انيرو علت و است فلج كه مواردي در و ميĤيد باال طرف به پا شست كه ميشود ايجاد خاص
  است ممكن كه است روشن كامال متخصص نفر يك نظر از اين و ،ميشود ايجاد خميدگي حالت يك

 . بود خواهد طريق همين به هم درمانش و است رواني علت ولي باشد عصبي تظاهر
 

 عرض من كه را چيزي آن ميكند تأييد شما حرف. نبود علت در بحث ،است تظاهر در بحث: جواب
 اين روان كه است همين نكته. نميكند كار ولي است سالم بدن ماشين كه است اين در بحث .ميكنم
 . ماترياليستهاست افكار ضد يعني است رواني حاالت استقالل بر دليل اين. است مؤثر بدن روي مقدار

 بدني خواص خاصيت است، بدني خواص تابع روحي خواص اساسا كه بگويند ميخواهند ماترياليستها
 - دكارتي ثنويت معني به استقالل نه - استقالل نوعي به قائالند كه كساني ولي. است اين بر فرع ،ستا

  يك است اينجور طرفش يك ،دارد طرف دو كه دري مثل ميدانند واقعيت يك از جنبه دو را ايندو كه
 جنبه دو ولي نيستند جدا يكديگر از بدني خواص و روحي خواص ،نه كه ميگويند آنها ،جور آن طرفش
 . هستند مستقل

 نميخواهد روان چون نميكند كار بدن معذلك است سالم بدن ماشين اينكه با كه ميدهد نشان آن پس
 فرويد. ميشود معالجه رواني معالجه با كه هست هم دليل همين به و) ميكند تأييد را ما حرف (كند كار
 عصبي ريشه هيچ رواني بيماريهاي از بعضي كه - باشد قبول مورد ظاهرا و - شدند مدعي ديگران و

 مصيبت يك دچار مثال ،ميشود وارد آنها بر روحي ضربه يك افرادي كه است اين اثر در گفتند. ندارد
 از را خودش اينكه براي روان بعد ،است سالم كامال هم اعصابشان ،ميشوند تحمل قابل غير شديد بسيار
 آنجا در ديگر كند مي فرار آن از او كه آنچه آنگاه و شود مي يلتخ عالم وارد بدهد نجات غصه و رنج اين

 را بچه هم خيلي و است مرده اش بچه مثال .دارد وجود آنجا در كند مي آرزو كه آنچه يا ندارد وجود
 بچه ديگر شود مي جنون عالم اين دچار كه بعد ،ميكرده ناراحت را او خيلي رنج اين و داشته دوست
  در هميشه را خودش

 

 ١٧٦



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

 است آن بر دليل خودش اين. ميبيند محشور خودش بچه با را خودش هميشه يعني ميبيند زنده آنجا
 كه بشود پيدا عوارضي يا نباشد سالم كارش ولي باشد سالم صد در صد بدن ماشين است ممكن كه

 ليخي شما تذكرات از من و ميكنيد تأييد را اين شما و ،باشد نداشته بدن ماشين به ربطي هيچ
 . متشكرم

 
 كه را مطالبي اين داشت قبول است ممكن پس كه بود حد اين در من خود براي واقعا كه موضوعي -

 مادرزاد الل هم و كر هم تقريبا ايشان كه كرديم برخورد شخصي يك با: بود اين ميگويند اعجاز به راجع
 واقعا كه بوديم هم با كه وزهايير آينده و گذشته از گفت مطالبي. بگويد ميتوانست را مطالبش ولي بود
 عالمتهايي ،اطراف به توجه با اين و بود نفت مهندس ما رفقاي از يكي. نداشت اطالعي آنها از كس هيچ

  و ميگذارند را نظام دوره ما رفقاي از نفر يك. هستيد نفت متخصص و متخصصيد شما كه ميداد نشان را
 حتي و نداريد عالقه لباس اين به ولي هستيد نظام اسلب در شما كه گفت او به. بود وظيفه ليسانس
 جراح پزشك و هستيد پزشك شما كه گفت من خود به. هستيد 2 ستوان شما كه گفت را درجهاش
 ذكر كامال داشتم موقع آن كاري انجام به نسبت كه را شكي حالت و. هستيد مزاجي پزشك و نيستيد

 را كار دو آن از يكي بعد ،را كار آن يا بكنم را كار اين هك هستيد ترديد حالت يك در االن شما كه كرد
 يك شما كه گفت را خانمش با برخوردش طرز رفقا از ديگر يكي به. بدهم انجام من كه كرد توصيه
  نشان افراد اين با برخورد. است آرام و ماليم خيلي او با شما برخورد ولي داريد ناراحتي خيلي خانم

 كه ميشود تحمل قابل الاقل ،داشتند انبياء كه ميشنود آدم كه اعجازي يا ييغيبگو حد آن كه ميدهد
 . داشت قبول را چيزهايي چنين ميشود احيانا

 
 معجزه و نبوت كه ما اصلي بحث مورد در فرمودند مطهري آقاي جناب امروز كه مقدمهاي من نظر به -

 آينده دفعه به اصلي موضوع با باطشارت كه كرد پيدا توسعه آنقدر ،بود نبوت فرعي موضوع يك بود
  مردم از زيادي عده شايد كه بيايد فكر اين انسان مخيله در كه ميشود باعث مسأله واين شد موكول
 كه ميكنم فكر من. شد گفته كه استداللي اين با ميكند فرق قدرتشان چون برسند نبوت مقام به بتوانند

 بسا چه. بدهد ربط هم به را ايندو بتواند بهتر انسان ايدش باشد جلسه يك در گيري نتيجه و مقدمه اگر
 . باشد رفته انسان خاطر از مطالب از بعضي يا باشند نداشته تشريف آقايان از عدهاي آينده جلسه در

  مربوط بحث اين به زياد شايد البته ،كنم سؤال ميخواستم من كه ديگر موضوع
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 مرگ اسرار نام به فالماريون كه كتابي در كه آمد من ياد هب شد مطرح منيتيزم مسأله چون ولي نباشد
 دعوت مرا من دوستان از يكي ميگويد جمله از. ميكند نقل زياد خيلي داستانها و مسائل اين از نوشته
. كردند خواب را ما ميزبان خانم آنجا در. بياييد هم شما منزلمان ميĤيد منيتيزرها از يكي امروز كه كرد
 اتفاق ظهر از بعد 5 / 2 ساعت دوشنبه روز آينده ماه شش در گفت. پرسيدند آيندهاش درباره او از

  كرد اشاره و شد آور ياد را تاريخ همان باز ،كرديم تكرار را جلسه بعد ماه ما. ميافتد من براي ناگواري
 آن از قبل روز سه دو حتي. شد تكرار مرتبه چند موضوع اين. بيفتد برايش بايد كه ناگواري اتفاق به

 اين قرار و شديم حاضر خانم اين منزل در ما ،موعود روز در. كرد تأييد باز بود كرده معلوم كه تاريخي
 ساعت. بدهد رخ برايش واقعا ميگويد كه ناگوار اتفاق اين مبادا باشيم او مواظب شوهرش اتفاق به كه بود

 كه شد بلند جايش از بود كرده معلوم نمخا كه ساعتي همان و بود شده تمام غذا كه بود 5 / 2 نزديك
 مين چون هم ما و كرد اصرار. نميخواهيم قهوه ما گفتيم. بياورم قهوه شما براي آشپزخانه بروم من

 اشاره شوهرش به شده خودش طرف از اي بيني پيش چنين كه بگويم خودش به را موضوع خواستيم
. ميرفت پايين طبقه به كه بود پلهاي راه ،آشپزخانه و بوديم نشسته كه اتاقي بين. برويد هم با كه كردم

 موش ديدن محض به خانم اين. درآمد سوراخ از موشي ميشد رد پله جلوي از او كه لحظهاي همان در
 . شكست دندههايش افتاد پلهها از و كشيد جيغ و شد ناراحت

 بيفتد بايد من براي كه اتياتفاق يعني است جبري مسأله كه ميرساند كنيم قبول را مسائل اين ما اگر
 مقداري شايد اين البته. ميافتد اتفاقات اين نخواهم چه و بخواهم من چه ،شده بيني پيش قبل از همه
 . بفرماييد مورد اين در هم توضيحي خواستم من ولي بشود مربوط اختيار و جبر و قدر و قضا مسأله به
 

 جور اين ،نه ،باشند پيغمبر ميتوانند همه اينكه به عراج فرمودند دكتر آقاي كه اولي مسأله اما: جواب
 پيامبران خاتم محمد اول جلد در - باشند خوانده آقايان اگر - نبوت ختم مقاله در من را اين. نيست
 براي قرآن اينكه دليل به ،باشد داشته كرامت و معجزه شخصي كه است اين به نه نبوت كه كردهام ذكر

 اعم العاده خارق عمل قرآن نظر از. اند نبوده پيغمبر اينها اساسا كه كند مي لنق كرامت و معجزه افرادي
  كه اند كرده نقل قرآن از كه داستاني همين جمله از. نباشد يا باشد پيغمبر شخص اينكه از است
 كسي آن و ميĤورم ساعت دو ظرف در مثال را تخت آن من كه گفت سليمان جلسه در عفريت ،آن در
  به چشم يك در من گفت - نبرده را اسمش قرآن و - داشت كتاب از علمي كه
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 پيغمبر شخصي اينكه از ميداند اعم را معجزه قرآن بنابراين. نبودهاند پيغمبر اساسا آنها. ميĤورم زدن هم
 از است اعم نيز بشود القاء چيزي غيب از كسي به اينكه و الهام مسأله حتي همچنانكه ،نباشد يا باشد
 اين نيستند پيغمبر آنها كه افرادي براي قرآن خود اينكه دليل به باز نباشد يا باشد پيغمبر خصش اينكه
 قرآن ،نبوده پيغمبر مسلم مريم. كرده نقل مريم حضرت براي كه داستانهايي مثل ميكند نقل را قضايا
  معجزات قرآن آنكه حال و نبرده پيغمبر يك عنوان به را مريم اسم برده اسم را پيغمبران كه جا هر هم
 و ميكند تعجب زكريا زمانش پيغمبر حتي كه ميكند نقل مريم براي والقائاتي الهامات و عادات خوارق و
 بنابراين). 1 ("» اهللا عند من هو « ": گفت ؟كجاست از اينها " هذا لك اني مريم يا « ": ميگويد مريم به
 پيغمبران غير براي را معجزه هم قرآن اينكه جهت به ،ما بر نه است وارد قرآن بر باشد وارد ايرادي اگر
 حساب. است ديگري چيز پيغمبر. كرده ذكر پيغمبران غير براي را الهام و وحي هم قرآن ،كرده ذكر

 . كنيم بحث بايد جداگانه آن درباره كه است آوردن باز خبر حساب نبوت
 نظامي كه اندازه اين ؟نيست جبري يا ستا جبري جهان وقايع آيا كه گفتند ايشان كه دومي مسأله اما
 طور همين كه نيست ترديد قابل مقدار اين است بيني پيش قابل قضايا نظام آن روي و هست عالم در

 هر يعني ،شوند خبردار آينده از كه نبود مقدور برايشان پيغمبران حتي احدي بود اين از غير اگر و است
 ]. ميشود حاصل [قبلي علتهاي راه از كه است هايي نشانه ريقط از ميشود خبردار آينده از كه هم كسي
 اين. كنيم پيشبيني ميتوانيم را آينده اوضاع تمام كند پيدا احاطه عالم جريانهاي تمام به هم ما علم اگر
 ،بله. است حقيقتي يك ،باشد آمدني پيش واقعا بيايد پيش كسي براي ميخواهد بعد كه حادثهاي كه
 خالصه ،بداء نام به نيست شيعه علماي غير در و هست شيعه علماي ميان در فقط يعال خيلي بحث يك

 رييتغ كه نبود يمانع باز بوده قتيحق نكهيا نيع در هم خانم آن انيجر همان. سرنوشت تغيير يعني
 نيزم نيمع لحظه در او كه آمده يم جلو چنان اوضاع كه بوده نيهم عالم ياصل انيجر مثال. كند دايپ

 نيهم بود ممكن داد يم يا صدقه مثال آورد يم وجود به يگريد انيجر كي زن نيهم اگر يول ردبخو
 را انيجر كي يجلو است ممكن دعا كي اي. رديبگ را انيجر نيا يجلو صدقه

 
 

 :يپاورق
. 1 .37 / عمران آل
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 البته. ميگيرد را قدر و قضا جلوي دعا " » القضاء يرد الدعاء ان « " كه داريم دعا درباب ما لهذا و. گيردب
 يك خودش آن بنابراين. ديگري جريان اين و است جريان يك آن ولي است قدر و قضا به هم دعا خود

 را آن جلوي بيايد ديگري جريان يك كه نيست هم مانعي ولي ميشده منتهي آنجا به كه بوده جرياني
 خانهاي جلوي از مسيح عيساي كه شده وارد ما اخبار در و است معروف قضيه اين اينكه كما بگيرد

 عروسي كه ميبينيد اينجا بياييد شما كه شب فردا گفت مسيح ،بود عروسي خانه آن در كه ميگذشت
 حتما گفت عيسي  !شد؟ چطور گفتند. است عروسي بازهم ديدند آمدند شب فردا. شده عزا به تبديل
 ميĤيند بعد. شود تلف عروس اين كه بود مقرر و بنا ،است سرزده خير عمل ،است داده رخ ديگري جريان

  از ،بعد و است دهانش در برگي كه حالي در ميبينند آنجا در را ماري ،ميكنند جستجو را خانه آن و
 فقير آن به كسي و آيد مي فقيري شب همان در كه شود مي معلوم ،ميكنند بازپرسي و تحقيق عروس

 خودش غذاي از شود مي بلند خودش كند نمي گيرسيد او به كسي بيند مي اين ،كند نمي رسيدگي
 . گرفت را جريان اين جلوي كار همين گويد مي مسيح ميكند اقرار را اين كه وقتي. دهد مي او به

 به دارد كه ميديده را جريان يك او اينكه براي شود مي تخلف گاهي دهد مي خبر كه هم مسيح پس
 هم مسيح از ] كه [ ميگيرد را اين جلوي ميĤيد يگرد سوي آن از ديگر جريان يك اما ميرود سو آن

 گويند مي خودشان گاهي دهند مي ائمه و پيغمبران كه خبرهايي در لهذا و ،باشد پنهان است ممكن
 ،ديده مي را جريان يك همان مسيح عيساي. نيست قطعي صد در صد دهيم مي ما كه خبرهايي اين
 را جريان يك داده خبر كه وقتي او ولي ] نداشت تخلف او برخ[كرد مي پيدا احاطه جريانها تمام بر اگر

 عالم جريانهاي تمام به مسيح عيساي كه ندارد ضرورت .است ميگفته جريان آن طبق و ديده مي داشته
 زبردست خيلي افراد كه هايي بيني پيش بينيد مي شما گاهي كه است اوضاعي همين مثل. باشد آگاه
 درست ديده مياو كه جرياني ،نكرده اشتباه اينبينيد مي بعد. آيد ميدر خطا كنند مي عادي مسائل در

 هم ديده درست هم ،او. است گرفته را جريان اين جلوي كه بوده هم ديگري جريان يك ولي ،ديده
 . ديده نمي را مخالف جريان يك كه نديده درست ،ديده را جريان آن كه ديده درست ،نادرست
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 ) 5 (معجزه
 

 واقع در كه است مسائلي درباره كرديم عرض كه همانطوري و بود معجزات به مربوط مسائل در ما بحث
 اين ما البته و. بكاهد انسان استبعاد از الاقل كه حدودي آن تا ميكند ذكر معجزات براي مبنايي و پايه

 با ديگر طرف از و ميگوييم است كرده كشف زمينهها اين در بشر كه آنچه به توجه با طرفي از را مسائل
 . است كريم قرآن به توجهمان مخصوصا و ،اند داشته خودشان معجزات آورندگان كه بياني به توجه

 مانده آنجا سال چند و نيشابور به آمد طوس از كه هست حالش شرح در ،غزالي از است معروفي داستان
 و ميكرد يادداشت ار خودش درسهاي طالب معمول طبق و بود جدي هم خيلي و ميكرد تحصيل و بود
  اينها به دزد راه بين در. بود اثاثش داخل بقچه دريك درسياش جزوههاي ،برگشتن وقت. نوشت مي

 دهد مي نشان اضطراب خيلي او روند مي بقچه آن سراغ وقتي. برند مي دارند هرچه و كند مي برخورد
 كاالي يك آن در البد كه نندميك خيال اينها. نبريد را يكي همين ببريد ميخواهيد هرچه ميگويد و

 بقچه وقتي. برسانند پول به ببرند و بگيرند را آن كه ميشوند حريص بيشتر ،هست قيمتي نفيس خيلي
 ،چيست اينها گويد مي دزد. نيست ديگري چيز شده سياه كاغذهاي جز هب بينند مي كنند مي باز را

 من و كشيدهام سال چند طول در من كه است زحماتي محصول اين ميگويد. نميخورد درد به كه اينها
  طلبه يك
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 ببرند را نيا شما اگر و ام كرده ضبط نجايا در را همه ام گرفته ادي چه هر و خواندم يم درس و هستم
 هم حرف كي من ديگو يم يول دهد يم او به را آن دزد. است رفته هدر من ساله چند يزحمتها تمام

 شود توگرفته از دزد بردن وبا باشد بقچه در شيجا كه يعلم كه است نيا وآن بزنم تو به خواهم يم
 .ديبخش اثر يليخ من در دزد حرف نيهم ديگو يم يغزال. ستين علم
 نيا طول در كه ييها جزوه و داشتهاادي كه است نيا آن و آمده شيپ من يبرا داستان نيا رينظ حاال
 خالصه و ام كرده گم شيپ هفته دو از اشتمد ميكرد يم بحث معجزه و نبوت درباره كه يا جلسه چند

 . رفت دست از ما معلومات
 وقت كي معجزات باب در كه كنم تكرار امروز خواهم يم باز ميكرد تكرار و ميگفت اول كه را يمطلب
 ذكر يعلم راه كند، بيتقر بخواهد كه ندارد بحث آن درباره گريد خداست؛ كار معجزه ديگو يم يكس

 ميدان ينم وما است دهيآفر را عالم خداوند كه يطور نيهم است، خلقت اصل مثل معجزه بلكه كند،
 قابل و خداست مستقيم كار معجزه و كند يم يجار ايانب دست به او هم را معجزات است دهيافر چگونه
 اساس اين بر ما بحث ولي. بكنيم بحثي او با نميتوانيم هم ما كند فكر جور اين كسي اگر. نيست بحث
 اوست كار ،است معجزه آورنده فعل معجزه كه ميشود استفاده كامال هم كريم قرآن از گفتيم و است
 من شده تأييد ،است عنداهللا من مؤيد معجزه آورنده. است داده او به خدا كه خاصي نيروي با ولي

 او البته ولي ميدهد انجام را عمل اين كه اوست اراده و ميكند را كار اين خودش اراده به و است عنداهللا
 عرض ما كه است جهت اين روي. است گرفته خداوند ناحيه از تأييدي يك و قدرت يك و قوه يك

 راه يك در احيانا كه دارد وجود ها زمينه اين در خاصيتهايي چه بشر در كه ببينيم بايد كه ميكنيم
 . بدهد انجام اعجازآميزي عمل بتواند كسي كه ميشود اين به منجر خاصش

 
  روح درباره ظريهن دو
 
 و روح درباب ميدانيم كه معنا اين به ،است روحي قواي و روح مسأله كار اين اساسي پايه ،مبنا اين بر

 و شيء عنوان به روح كه است اين فرضيه يك. دارد وجود دنيا در فرضيه دو كلي طور به روحي قواي
 خواه كه بدني نيروهاي همين و بدن همين و پيكر همين و هستيم ما ،ندارد وجود بدن از غير قوهاي
 از و حياتي خواص تمام و ،دارد كه خاصي تركيبات با است آمده وجود به موجود مواد همين از ناخواه

  جمله آن
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. است انسان بدن ماده اثر و خاصيت و فعل ميشود داده تشخيص روحي خواص انسان در كه آنچه
 و بدن از متأخر قهرا و نيست ديگري چيز ،است بدن اثر و خاصيت رواني حاالت يا روان نظر بنابراين

 اثر منشأ كه شيئي يعني ميشناسند علوم يا ميشناسيم ما كه مفهومي به قوه پس. است بدن بر فرع
 . هستند بدني قواي اثر روحي حاالت و است بدني قواي همين ، ]نداريم روح عنوان به[  ،است
 هاي قوه از غير است اي قوه خودش روح ،نه كه است اين ستا نظريه اين مقابل در كه ديگر نظريه
 را وحدت نوعي ،دارد اتحاد بدن با اينكه گو بدن نام به موجود اين از غير است موجودي خودش و بدني

  و است روح رو يك ،باشد داشته رو دو كه هستند موجودي مثل هم با كرديم عرض و ميدهند تشكيل
 آن و است اصل اين گفت ميشود نه كه رويي دو اما ،ميكنند ايجاد را حدوا يك مجموعا و ،بدن رو يك
 دو هر كردن پيدا استقالل معنايش اينها شدن جدا و ،فرع اين و است اصل آن گفت ميشود نه و فرع
 در هم ديگري نيروهاي و قوا بدن و طبيعت نيروهاي و قوا بر عالوه ،فكر طرز بنابراين. يكديگر از است
 وجود در قوه يك ميتواند فكر خود اصال. ميكنيم ياد روحي قواي به آنها از ما كه هست نانسا وجود
 و است قوه يك خودش تعقل ،است قوه يك خودش خيال ،است قوه يك خودش اراده و باشد انسان
 نبد هاي قوه تنها ها قوه اگر. ميدهد قرار خودش تأثير تحت را بدن و ميگذارد اثر بدن روي احيانا لهذا

 كه نداشت امكان بودند بدن طفيلي و فرع و اثر و خاصيت همه ميناميم روحي امور ما كه آنچه و ميبود
  طرفدار كه اينهايي. بدهند قرار خودشان كنترل تحت و تأثير تحت احيانا را بدني امور بتوانند روحي امور
 ميگويند) هستند نيز اثر منشأ ،اثر فقط نه (هستند اثر منشأ و قوا خودشان ،روحي امور كه هستند اين
 و روح ،ميگذارد اثر بدن روي هم روح كه ميكند حكايت جهت اين از بيش و كم مردم عموم حاالت كه

 روي متعاكس تأثير بدن و روح " اعدادا و ايجابا يتعاكسان البدن و النفس ": دارند متعاكس تأثير بدن
 هم روح ،)است مستقلي جوهر يك خودش بدن نچو (ميگذارد اثر روح روي بدن يعني دارند يكديگر
 ،است بدن اثر روح بگوييم اينكه نه و است روح اثر بدن بگوييم اينكه نه ،ميگذارد اثر بدن روي متقابال
 مثال. ميشود شروع كارها ترين ساده از ] امر اين [ اينها عقيده به. ميگذارند اثر همديگر روي ايندو
 به پيروزي خبر تا يعني ميشود پيدا بدنش وضع در عمومي تغيير يك يپيروز تصور با انسان كه همين

  عوض اوضاع و خون حركات و نبض مثل بدن حركات ،ميكند تغيير بدن اوضاع تمام ميرسد او
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 ساده اين ،ميدهد تغيير را ماشين اين حركت و ميگذارد اثر بدن روي مقدار اين تصور اين يعني ،ميشود
 اثر انسان بدن روي بر و هستند قوه يك صورت به روحي امور و تصور و فكر اينكه از است يا نشانه رين

 قوه خصوصي حاالت در كه ويمر مي خصوصي حاالت سراغ ،بگذريم كه عمومي حاالت اين از. ميگذارند
 . است روشنتر و آشكارتر روحي حاالت بودن

 
  بوعلي سخن

 
 مثل خودش زمان در او ولي است الهي سوففيل اينكه گو ،است طبيب و فيلسوف مرد يك بوعلي
 ولي نيست چيزها اين و معجزه و كرامت منكر يعني باشند گرفته قرار مخالف جبهه در كه است كساني
  غذا ترك مدتي انساني كه شنيدي اگر: كه دارد خودش هاي نوشته در. است قائل توجيهي آنها براي

 متوالي ماه يك نفر يك شنيدي اگر مثال - ميميرند كنند غذا ترك مدت آن در ديگر افراد اگر كه ميكند
 از خود به خود نخورد غذا هفته يك اگر عادي آدم كه صورتي در نميخورد غذا ماه يك از بيش احيانا يا

 در كه ميخوانيم ظاهرا موسي حضرت داستان در. مبر گمان ناشدني امر يك را اين - ميميرد گرسنگي
 كه همينهايي و كشها رياضت درباب احيانا و ،نخورد غذا اساسا رفت ميقات در كه روزي چهل مدت
 ميگويد ،بوده معروف هم او زمان در اينكه مثل ]. ميشود نقل چيزهايي چنين [ ميكنند نفس حبس
 خيال شنيدي اگر. باشد راست قصهها اين اگر " الحكاية صحت ان " ميگويند چنين هند اهل درباره
 ميگذارد اثر بدن روي نفس كه حساب اين روي ميگويد ؟چرا ،است شدني ،است ناشدني امر يك نكن
 كه عادي حال در. نكند كار بدن ماشين مدتي كه كند تصرف بدن در طوري نفس كه است ممكن يعني
 كه است ممكن ولي ميكند پيدا جديد ماده به احتياج ميكند دفع را مواد و ميبرد تحليل را غذاها مرتب
 عادي مثال ميگويد. نباشد هم جديد جذب به احتياج و نكند دفع ،دارد نگه حال يك به را بدن مدتي
 اگر كه ميخورد غذا كم آنقدر ماه يك مدت در ميبينيم كنيم حساب ما اگر كه است مريض نفر يك اش
 كار بدن وقتي نميكند، كار بدنش ،مرض واسطه به او ولي ميميرد بخورد غذا مقدار آن سالم آدم يك
 است ممكن باشد بيماري موجبش است ممكن كه همانطوري نكردن كار اين. نيست غذا به احتياج نكرد

 . باشد نفساني اراده يك موجبش
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 مقدار اين ،روح قواي از تقويتهايي و تمرينها اثر در ،عادي غير حالت يك در كه است جهت اين غرضم
 در دارد احتياج كه اين. كند تعطيل يا كم را آن كار مدتي ميگيرد تصميم ،ميگذارد اثر بدن روي روح
 آن نشانه اين. ميدارد نگه را آن حال يك در همينطور ،بگيرد غذا از انرژي و بخورد غذا مقدار فالن روز

 تحت شكل اين به را بدن و دارند وجود انسان در قوه يك صورت به روحي امور و روح واقعا كه است
 . ميدهند قرار خود تأثير

 وسيله به: است شده قطعي و مسلم گفت ميشود تقريبا ديگر امروز كه است حرفهايي اين باالتر اينها از
 تأثير تحت را باطن شعور آنچنان ،تلقينات وسيله به نباشد هم مصنوعي خواب حتي يا ،مصنوعي خواب
 مربوط وييدبگ ولو را بدن عادي جريانهاي از خيلي و ميگذارد اثر بدن روي باطن شعور كه ميدهند قرار
 خواب در اينكه از گذشته. ميدهد قرار تأثير تحت) است بدن به مربوط هم اعصاب (باشد اعصاب به

 ديگر درجه ،)1 (ميكنند جراحي را شخص مصنوعي خواب حال در مثال يا ميكنند تلقين را چيزهايي
  خواسته روح باز يعني ميكنند ايجاد لمسي ،عضو يك در ،تلقين اثر در بيداري حال در كه است اين

 . هست كه ديگري مراتب و ديگر درجات باز و ،نميكند حس ،نكند حس عضو اين كه ستا
 انبياء معجزه و ميناميم معجزه ما كه آنچه با البته كه است هايي نشانه و ها نمونه عنوان به اينها

 نوعي هم روحي امور سپ: كه مطلب اين براي است نمونه عنوان به ولي دارد زياد خيلي فاصله ميگوييم
  بدني مادي قدرتهاي و ها قوه از غير دارد وجود ييها قوه و قدرتها انسان وجود در و هستند قدرتها از
 دهيم قرار مطالعه تحت را موضوع اين الاقل ميتوانيم ما آمد دست به ما براي ها نمونه كه مقدار همين. 
 . شود نفي ما استبعاد حتي و
 

 : پاورقي
 عمل تحت مصنوعي خواب وسيله به را افرادي كه است طب تاريخ مسلمات و قطعيات از اين 1. 

 بخواهند وقتي باشد عميق خوابش انسان اندازه هر طبيعي خواب در كه صورتي در ميبردند جراحي
 كردن قطع با كه ميبرند فرو مصنوعي خواب تحت آنچنان را او ولي ميشود بيدار كنند قطع را عضوش

 را اراده اين او روح در يعني شده پيدا تلقين اثر در كه است خوابي اين چون نميشود داربي هم عضو
 . ميماند خواب بدن ،بماند خواب بدن ميخواهد كه است روح اراده آن و كرده ايجاد
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  ملكوت جهان
 

 را ماده دنياي همين فقط دنيا در ما كه هست وقت يك: است اين آن و است كار در ديگري مطلب حاال
 به خودمان روح و مادي دنياي اين از غير ديگر ولي شويم قائل روحي قواي روح براي گيرم ،ميشناسيم

  قواي و روح به شويم قائل يعني كنيم بسنده جا همين تا است ممكن. نيستيم معتقد ديگري دنياي
 وجود در كه وريهمانط كه - نداريم نفياش بر دليلي هيچ الاقل ما كه - باشد چنين اگر ولي. روحي
 داشته وجود دنيا دو الاقل هم بزرگ جهان در ،روحي دنياي و مادي دنياي: دارد وجود دنيا دو ما خود
  اين از غير قدرتها و ها قوه سلسله يك هم ما جهان بر يعني ،مادي غير دنياي و مادي دنياي: باشد
 روحي قواي منزله به آنها كه باشد داشته وجود ميشناسيم حسي علوم طريق از كه قدرتهايي و ها قوه
 كنيم اثبات ميتوانيم نگوييم اگر را دنيايي چنين (باشد داشته وجود دنيايي چنين اگر ،هستند عالم
  در كه انسان روح همين كه نباشد چنين كه كجا از و دارد مانعي چه آنگاه) كنيم نفي نميتوانيم قطعا
 به اتصال و ارتباط با ،بگذارد اثر اندازه اين خودش دنب در كه هست او در قدرت مقدار اين خود ذات

 نه ديگر العاده فوق قدرتهاي و قوتها آن كه كند پيدا العادهاي فوق قدرتهاي و قوتها ،بزرگ روحي دنياي
 هم عالم پيكر روي ،ميگذارد اثر هم غير بدن روي ،بگذارد اثر خودش بدن روي كه است اين منشأ فقط
 را اينها. ميگذارد اثر هوا روي ،ميگذارد اثر كوه يك روي ،ميگذارد اثر دريا كوه كي روي ،ميگذارد اثر

 . نيست چيزي چنين پس نميتوانم خودم من چون بگويد كه كند نفي نميتواند كسي
 كه ملكوت اصال. ملكوت نام به است ديگري جهان وجود ،اعجاز مسأله در دوم مرحله و دوم حلقه پس

 آنچه به نسبت است جهان اين در آنچه چون مينامند قدرت جهان را جهان آن ،قدرت يعني ميگويند
 . است قدرت در مبالغه ملكوت و ،است هيچ قدرت و قوه نظر از است جهان آن در كه

 توانايي مقدار اين - انسان افراد بعضي براي الاقل - انسان براي كه گفتيم وحي درباب ما كه وقتي
 باالي (باال از را مسائلي و شود كشف او براي علمي ناحيه از حقايقي انجه آن به اتصال با كه هست
  طريق از دنيا اين از يعني ميكند تلقي پايين از كه آنچه از غير كند تلقي) مادي باالي نه معنوي
  دست به تعلم و تجربه و حواس
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 با ميكند پيدا صالات كه كسي آن يعني هست هم معجزه باشد وحي اگر كه است چنين قطعا ،آورد مي
 علمه «: است اين قرآن تعبير. ميگيرد آنجا از هم را قوه و قدرت ،ميگيرد آنجا از را مطلب و جهان آن

 الهوي عن ينطق ما و.غوي ما و صاحبكم ضل ما.هوي اذا النجم و «: است اين تعبير اصل.» القوي شديد
 او به خارج از كه وحيي جز ميگويد آنچه » يوحي وحي اال هو ان «نميگويد خود ميل از ميگويد آنچه »

  كه موجودي او به است آموزانيده) 1 (» القوي شديد علمه « نيست ميشود القاء و ايجاء
 ": ميگفت جور اين بايد مثال كه ميگويد انسان ظاهر به اينكه با. است قوي و شديد خيلي نيرو نظر از

 او احاطه و علم كه موجودي يك او به است داده متعلي ،است تعليم در بحث چون " العلم ركثي علمه
 از مقصود كه ندارد البته. » القوي شديد علمه «: است كرده ياد صفت اين با را او ولي. است زياد خيلي

 خدا براي كأنه ،نميبرد كار به خدا درباره قرآن را تعبير اين ولي ،فرشته يا خداست " القوي شديد "
 آيه يك. شودمي نازل او وسيله به وحي كه فرشتهاي همان به شده توضيح مه روايات در و ،است كوچك
 ذي عند قوه ذي « ": ميكند ذكر را وحي فرشته همان اينكه به دارد صراحت هم تكوير سوره در ديگر

 . پروردگار درنزد است قدرت صاحب است وحي وسيله و امين كه آن) 2 ("» امين ثم مطاع.مكين العرش
 عادي افراد در و هستند قدرت و قوه خودشان روحي امور كه پذيرفتيم را مطلب اين ما اگر بنابراين
 نقل كتابها بعضي از ما كه آنطور - حتي و ميكند ظهور خودشان بدن روي قدرتها و قوهها اين اثر الاقل

  زا گوشش و ميبيند را دور چشمش عادي طريق غير از كه ميرسد حدي به عادي انسان همين - كرديم
 است ملكوت جهان و قدرت جهان جهان آن كه هست ديگري جهان كه كرديم قبول بعد و ،ميشنود دور

 كه دارد مانعي چه ،)باشيم كرده معجزات از استبعاد نفي الاقل ميخواهيم ما ،كنيم نفي نميتوانيم الاقل(
 كه هرگونه خودش اراده با بعد و كند كسب مبادياي چنين يك از را العادهاي خارق قدرت روحي يك

 پيدا را او خود بدن حكم دنيا از قسمتي الاقل يا دنيا همه وقت آن. كند تصرف عالم اين مواد در بخواهد
 مستقيما يا حاال ،ميكند تصرف همه عالم بدن اين در ميكند تصرف خودش بدن در كه همينطور. ميكند

  نظر از قدرتها قوههاو اين حال هر به ليو. دارند تصرف عالم در مستقيما كه هايي قوه وسيله به يا و
 
 

 : پاورقي
  5. - 1 / نجم 1. 
  21. و 20 / تكوير 2. 

 علمه «: ميگويد آيه آن در ميبينيم. نيست جدا - چيست بفهميم نميتوانيم ما كه - علم نوعي از قرآن
 مطلب اين از نمونهاي ما هم ديگر آيات از بعضي در و ،ميكند توأم هم با را قدرت و لمع » القوي شديد

 . ميبينيم
 

  يمن ملكه و سليمان
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 نميشود. است مجيد قرآن خود قطعيات از و اديان همه مسلمات از معجزات مسأله كه كرديم عرض
 دليلي خودم مدعاي همين براي اينكه براي حاال. نپذيرد را العاده خارق و معجزه و بپذيرد را قرآن انسان
. است آمده كريم قرآن در كه يمن ملكه و سليمان معروف داستان در ميكنم عرض را اي آيه باشم آورده

 غريب و نيست هم اعجاز حتي كه است چيزهايي جمله از كه هست اعجاز از وجوهي داستان اين در
 و حيواناتي ما كه ميكند ذكر قرآن سليمان داستان در اوال. شده تر ساده كمي اينها امروز ولي است

 حتي حيوان يك در تأثير الاقل و حيوانات تسخير مسأله. بوديم داده قرار سليمان سخيرت در را مرغاني
 هد هد يعني - مرغي ،سليمان. ستا اي مسأله خودش حال هر به و است ممكن هم پيغمبران غير براي

 ضرحا بايد كه معين موقع در ،است رفته كجا كه ميشود ناراحت و نمييابد ميكند تفقد قرآن نص به را -
 كرد تهديدش بعد و " الغائبين من كان ام الهدهد اري ال لي ما فقال الطير تفقد و « " ؟نيست چرا باشد
 نكشيد طولي. است نكرده غيبت دليل بدون كه بياورد دليل اينكه مگر ميكنم مجازاتش نيايد اگر گفت
  در ارتباطي وسائل كه زمانها آن. ام آورده تو براي اي تازه خبر و ام آمده من كه گفت و آمد كه
 از) نيست مطلب اين قرآن در البته (است معروف آنچه برخالف هم سليمان سلطنت دايره و ،نبوده دنيا
 فوق و شگرف قدرت نظر از ،ميكند نقل قرآن آنچه. بوده فلسطين حدود همين ،نبوده وسيع كميت نظر

 - بود گرفته را دنيا همه ميگويند كه - اسكندر مثل كه كشورش وسعت نظر از نه ميكند بيان العادهاش
 كه نداشت درستي اطالع حتي و ميكرد حكومت فلسطين همين در فقط ،نه ،بود گرفته را دنيا همه
 همين در كه نبود خبردار وقت آن تا ميشود معلوم جمله آن از و ميگذرد چه دنيا ديگر جاهاي در اصال
 وجدت اني.يقين بنبأ سبأ من جئتك و « ": ميگويد و ميĤيد مرغ اين تا ،است قرار چه از اوضاع يمن

 آنها بر زن يك كه يافتم چنين آنجا در من "» عظيم عرش لها و شيء كل من اوتيت و تملكهم امراش
  هم مردمش و داشت عظيمي تخت و ميكرد حكومت
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 سليمان كه است جريان اين از بعد. "» للشمس يسجدون قومها و وجدتها « ": ميپرستيدند را خورشيد
. دو هر ،تسليم به و اسالم به ميكند دعوت را آنها و ميفرستد او براي اي نامه – كريم قرآن نقل به باز -
 و نيست مصلحت جنگيدن ميگويد اين و بجنگيم حاضريم ما ميگويند آنها و ميكند مشورت هم او

. ميĤيد و ميافتد راه ،كند ختم آنجا را قضيه و سليمان حضور به بيايد كه ميگيرد تصميم خودش باالخره
 تخت آن خبر هدهد هم قبال - بيايد گرفت تصميم وقتي: اينجاست كنم عرض خواستم كه جرياني آن

 يأتيني ايكم المال ايها يا « ": گفت خودش جلسه در سليمان - بود گفته سليمان براي را او انگيز شگفت
 و باشند مسلم كه دارند قصد كه حالي در و بيايند هاآن اينكه از پيش "» مسلمين يأتوني ان قبل بعرشها
  من عفريت قال « " ؟كند حاضر اينجا خودش از قبل را او تخت است حاضر كي ،باشند تسليم
 آنكه از قبل بياورم را اين حاضرم من گفت جن از پليدي "" مقامك من تقوم ان قبل به اتيك انا الجن
 به العادهاي خارق عمل است ممكن قرآن نظر از كه است دليل خودش اين (بخورد بهم مجلس اين

  الذي قال « ". نشمرد چيزي به را اين و نكرد اعتنايي سليمان). شود صادر هم پليد موجود يك دست
 او نزد در كه كسي آن گفت و) است جسته تمسك علم به قرآن اينجا باز ("» الكتاب من علم عنده
 بود نوشته از علمي ،)است محفوظ لوح ،است آسماني الواح " كتاب " از مقصود (بود كتاب از علم نوعي

. ميكنم حاضرش زدن هم به چشم يك از پيش من "غ طرفك اليك يرتد ان قبل به اتيك انا ") 1(
 فانما شكر من و اكفر ام اشكر ليبلونيء ربي فضل من هذا قال عنده مستقرا راه فلما « ". شد حاضر
 تازه هم اين و است پروردگار فضل از اين گفت ،كرد شكر را خدا ،ديد حاضر كه وقتي "» لنفسه يشكر
 مورد يا ،باشيم شاكر ما اينكه براي است كرده عنايت ما به نعمت اينهمه خداوند ،است امتحان من براي

  خود نفع به باشد شكرگزار كسي هر و باشيم نعمت كافر يا شاكر ما كه بدهد قرار امتحان
 بنده آن تكميل براي ميكند آزمايش را خودش بنده اگر ،است نياز بي پروردگار ،است كرده كرگزاريش

 ). 2 ()» كريم غني ربي فان كفر من و « (دارد آزمايش به نيازي او اينكه براي نه است
 

 : پاورقي
 ميگويند كه تنوين با ولي هست علمي و هست كتابي ،هست اي نوشته كه ميدهد نشان اجماال 1. 
 . است علمي چه علم آن بفهميد نميتوانيد شما يعني) تنكير نتنوي(
  40. - 20 / نمل 2. 
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  قدرت و علم بودن توأم
 

 قوش عنده الذي قال ": ويدنميگ را العاده خارق عمل اين قرآن هم اينجا در كه است جهت اين غرض
 است قدرت از بحث كه نجااي. "» الكتاب من علم عنده الذي قال « ": ميگويد ،" كذا قدرش عنده ،كذا
 واسطه به اين. ميكشد ميان به را قدرت است علم از بحث كه النجم و سوره در ،ميكشد ميان به را علم
 سطح در شعر اين البته. هست هم حديث مضمون و دارد شعري فردوسي. است ايندو بودن توأم

 هر كه است اين مقصود. هستند همديگر اب توانايي و دانايي " بود دانا كه هر بود توانا ": است پايينتري
 دانا كه وقتي انسان كه ميگويد راه اين از او البته. ميشود افزوده قدرتش بر باشد دانا كه اندازه هر كسي
 را جهان اشياء چگونه كه ميداند بهتر دانست بهتر را جهان قانون وقتي. ميداند بهتر را جهان قانون بود
 به را معنا اين ولي. ميشود افزوده توانايياش و قدرت رب گرفت خدمت در را آنها وقتي. بگيرد خدمت در

 و است قدرت عين علم ،يكديگرند عين قدرت و علم اساسا ميگويند و هستند قائل وسيعتري مفهوم
  علم خود اصال ،است اشتباه يك ميكند قدرت و علم ميان انسان كه تفكيكي اين و است علم عين قدرت
 ميبينيم ما. هستند موجود واحد شكل به دو هر پروردگار ذات در لهذا و است علم درتق و است قدرت

 كثير علمه " نميگويد "" القوي شديد علمه « ": ميگويد است علم از صحبت كه آيه نآ در قرآن در
 تابالك من علم عنده الذي قال و « ": ميĤورد ميان به را علم است قدرت از صحبت كه اينجا در ،" العلم

 . "" طرفك اليك يرتد ان قبل به اتيك انا
 

  بحث خالصه
 
 كه كردم خالصه من تقريبا امروز. كنيم صحبت اعجاز درباب كه نداريم ديگري مطلب فعال اينجا در ما

 قوه صورت به هم روحي امور كه كنيم قبول ما اينكه يعني است روحي قواي اش پايه يك بحث اين
  به محدود دارد وجود كه جهاني كه كنيم قبول كه است اين ديگرش پايه و ،دارند وجود بشر در اييه

 هم ،بشر دليل همين به و هست هم ملكوت جهان و قدرت جهان ،نيست طبيعي و مادي جهان اين
 ديگر جهان از را قدرتي ميتواند هم و بگيرد ديگر جهان از را علمي خودش روحي نيروي با ميتواند
 . بگيرد
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 عمليات آن با و ميكند كسب ديگر جهان از كه قدرتي ،است وحي او نام ميگيرد ديگر جهان از كه علمي
 راه چه از بشر اينكه به راجع كنيم بحث بخواهيم اگر اما. است اعجاز نامش ميدهد انجام العاده خارق

 حساب وحير مسائل مسلما و باشد داشته لزومي كه نميكنم خيال ؟كند پيدا اتصال جهان آن با ميتواند
 صافتر روحش كه اين به ميشود منجر هم ،شود وارد خاص حساب آن در انسان اگر كه دارد خاصي
 روحش در قدرتهايي كم كم كه ميشود اين منشأ هم و ،گردد تر آماده معارف و علوم تلقي نظر از ،شود
 به عبادت اگر. بگذارد اثر خودش بدن ماوراء روي گاهي و بگذارد اثر خودش بدن روي كه شود پيدا

 يعني كند ورزش خاصي نوع بدنش و روح با انسان اگر و بگيرد انجام واقعي صورت به و واقعي معني
 به مقرون اگر ،بدهد قرار روحي قواي تأثير تحت را بدن مخصوصا و آورد در خاصي نظم تحت را اينها
 فقط يعني ميشود پيدا انسان در كه است شيطاني قدرتهاي همان نباشد تقوا به مقرون اگر - باشد تقوا

 به هم - باشد صفا و تقوا و پاكي به مقرون اگر ولي ،بس و ميكند تجلي انسان خود روحي قواي همان
 مخصوص هم العاده خارق عمل و. مييابد دست تري العاده خارق قدرت به هم و خالصتر و پاكتر علمهاي

 كنند تلقي غيب از را معانياي ميتوانند كه افرادي هم ،باشند داشته ميتوانند هم انبياء غير ،نيست انبياء
 افراد چون افراد گونه اين ولي زيادند بدهند انجام العاده خارق كار ميتوانند كه افرادي هم و زيادند

  قرار هم نبايد و نميدهند قرار ديگران مطالعه تحت را خودشان و دارند خاصي وضع هستند استثنايي
 را اينها نميتواند بشر عمومي معلومات لهذا و است خارج بشر عمومي اطالعات دحدو از اينها. بدهند
 . بدهد قرار بررسي تحت

 جمله اين ميكنند تلقي غيب از را مسائلي احيانا كه هستند افرادي هميشه اينكه به راجع اما
 خدا ياد در انسان كهاين ،اهللا ذكر به راجع خواندهام جلسه همين در من را البالغه نهج در اميرالمؤمنين

. خدا ياد تلقين منتها است تلقين انواع از ذكر اصال. كند تلقين خودش به هميشه را خدا ياد و باشد
 ،را خودش ياد ،را خودش ذكر خدا " » للقلوب جالء الذكر جعل تعالي و سبحانه اهللا ان « ": ميفرمايد

 اين به دل چشم و دل گوش كه طوري به است داده قرار دلها روشنايي سبب را خودش ياد تلقين
 ميشنود را چيزي ،ميشود پيدا انسان روح در روشنايي نوع يك كه است اين مقصود. ميشود باز وسيله

 . نميديد قبال كه ميبيند را چيزي ،نميشنيد قبال كه
  گاهي بودم حراء در كه پيغمبر همراه من كه ميفرمايد اميرالمؤمنين خود
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 كه آنچه از غير ميشنيدم صداهايي و نواها و ميديدند عادي مردم كه آنچه از غير ميديدم چيزهايي
 من به. ميشنوم را چيزهايي چنين من !اهللا رسول يا: گفتم كردم عرضه پيغمبر به و ميشنيدند ديگران
  چيزها اين ميشنوي تو ،بله " » بنبي لست لكنك و اري ما تري و اسمع ما تسمع انك « ": فرمود

 معلوم پس. نيستي پيغمبر تو حال عين در ولي ميبينم من كه چيزها اين ميبيني و يشنومم من كه
 .ندارد پيغمبران به اختصاص كه ميشود

 بعد به تبصر و الوقره بعد به تسمع للقلوب جالء الذكر جعل تعالي و سبحانه اهللا ان « " ": ميفرمايد 
 عباد الفترات ازمان في و البرهه بعد البرهه في - االؤه زتع - هللا برح ما و المعانده بعد به تنقاد و العشوه
 پيغمبري كه اي فاصله هر در ،است چنين دائما) 1 (" » عقولهم ذات في كلمهم و فكرهم في ناجاهم
 آنها با افكارشان در خداوند كه هستند رجالي گروهي، ،مردم از اي عده باز ،نيست پيغمبري بعد هست
 . كنند مي تلقي را مطالبي و ميزند حرف آنها با نعقلشا در و ميگويد سخن

 
  گلپايگاني جمال سيد آقا مرحوم مكاشفه

 
 تقليد مراجع از يكي عليه اهللا رضوان گلپايگاني جمال سيد آقاي مرحوم. است زياد چيزها جور اين

 كه ستا سال ده حدود اكنون و آمدند هم تهران پيش سال پانزده حدود كه بودند حاضر عصر تقريبا
  اوايل از كه بود مردي. ميشناختم البته هم قبال و بودم رسيده ايشان خدمت تهران در من. كردهاند فوت

 محشور مرد اين با جواني در كه افرادي و ] بوده تقوا اهل [ است ميكرده تحصيل اصفهان در كه جواني
 هم مسيرش شايد و بود دنيا اين ردوا اصال و ميشناختند پاكي و صفا و معنويت و تقوا به را او بودهاند

 به عمر آخر تا و نبود كارش در حرفها اين. بشود رئيس و مرجع روزي و بخواند درس بيايد كه نبود اين
 آقا يك. ميشد ديده ايشان در العادهاي فوق آثار يقين و قطع طور به. بود باقي خودش پيمان اين

 نقل من براي ايشان را قصه اين. است خوبي مرد و است قم فضالي از االن ،گلپايگاني هست لطفاهللا
 نقل هم من خود براي خودش آقا كه گفت ،پرسيدم هم جمال سيد آقا ،مرحوم پسر از من بعد ،كرد
  22 سنه در - ظاهرا - بود نجف مراجع از كه عراقي ضياء آقا مرحوم كه بود اين قضيه. كرد

 
 : پاورقي

 نهج 1.   220. خطبه ،البالغه
 

 ،علميت و تدريس نظر از و بود ابوالحسن سيد آقا فوت از قبل سال يك. بوديم قم ما وقت آن. كرد فوت
 اداره كمپاني به معروف اصفهاني حسين محمد شيخ آقا مرحوم و ضياء آقا مرحوم را نجف حوزه

 طباييطبا آقاي استاد حسين مدمح شيخ آقا مرحوم. بود ابوالحسن سيد آقا مرحوم با رياست ،ميكردند
 سلف نمونه كه بود اشخاصي آن از. بوده العادهاي فوق مرد هم معنويت در علميت مقام از غير او. بود
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 ايشان از حكايتها و ها قصه خودمان طباطبايي آقاي كه ،بود كسي چنين يك ميپرداخت عبادت به
 يعني كرد فوت ضياء آقا مرحوم. دارد بزرگوارش استاد اين از العاده فوق خيلي خوابهاي حتي و دارند
 با ظاهرا هم حسين حمدم شيخ آقا مرحوم. شد خراب پايهاش يك داشت تدريس پايه دو كه نجف
 نشان مانده باقي او از كه كتابهايي و ،ميكرد فكر زياد كه بس از بودند گفته ،رفت دنيا از مغزي سكته

 بعد هفته يك حال هر به. شده مغزي سكته به منجر زياد خيلي فكر همين شايد كه ميگفتند ،ميدهند
 مكاشفه تر و قنوت در و ميخواند شب نماز كه حالي در جمال سيد آقا مرحوم. كرد فوت و سكته ايشان
 ؟ميروي كجا ميپرسند يا ميپرسد ايشان خود يا ،او از و ميĤيد دارد كه ميبيند را ضياء آقا مرحوم ،ميكند
 جمال سيد آقا مرحوم بعد. جنازهاش تشييع براي ميروم ،كرده فوت حسين محمد شيخ آقا ميگويد

 ايشان ميبينند ميروند ؟كرده فوت حسين محمد شيخ آقا آيا ،هست خبري ببينيد برويد كه ميفرستد
 سيد آقا پسرش از من بعد. شنيدم را قضيه جمال سيد آقا از خودم من گفت لطفاهللا آقا. كرده سكته
 اتفاقا گفت ،ام شنيده اي قضيه چنين من كه گفتم پرسيدم را قضيه است تهران در االن كه هم احمد
 جور اين مكاشفه در من كه گفت و بودم من كرد مأمور آقا كه يكس و بودم آنجا شب آن خودم من

 محمد شيخ آقا ،حسين محمد شيخ آقا جنازه تشييع براي ميروم من گفت و ميĤمد ضياء آقا كه ديدم
 . كرده فوت ايشان ديدم رفتم ؟نه يا كرده فوت حسين
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  تقوا: معجزه سوم پايه
 

 ،نيست حرفها اين و جمال سيد آقا ،نفر دو و نفر يك به منحصر و انكار قابل غير است اي پديده ،اين
 و روحي قواي منكر نبايد هم ،انسان كه است آن بر دليل اين. هستند اينطور كه افرادي هستند هم االن

 نبايد هم و بشود جهان اين مافوق ديگري جهان منكر نبايد هم و بشود بشر روحي لعادها خارق استعداد
 جا يك در. را قدرت هم ميدهد نسبت را علم هم ،تقوا به قرآن. بشود معنويت و دتعبا و تقوا اثر منكر

 شما در تميز خداوند كنيد پيشه را الهي تقواي اگر) 1 (" فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان « ": ميفرمايد
 تميز ار چيزهايي بتوانيد كه ميدهد قرار شما در بينشي يعني) تميز ،فارق يعني فرقان (ميدهد قرار

  راه انسان كه است اين درجهاش يك. دارد درجاتي و مراتب البته. داد تميز نميشود تقوا بدون كه بدهيد

"

 فرض ،برويم باالتر آن از. ميانديشد روشن خودش وظيفه درباره يعني ميدهد تميز زندگي در را خودش
 له يجعل اهللا يتق من و « ": ميفرمايد ديگر آيه در. بود خواهد گلپايگاني جمال سيد آقا تميز كنيد

 و ها مضيقه در خداوند كند پيشه الهي تقواي كه هركسي) 2 ("" يحتسب ال حيث من يرزقه و.مخرجا
 از حتي و ،آمد بيرون نميشود ها مضيقه آن از تقوا بدون كه ميدهد قرار شدن بيرون راه او براي تنگناها

 . ميدهد قرار روزي او براي عادي غير راه يك
 از غير استعدادي كه بدهيم احتمال حداقل ،كنيم انكار نبايد الاقل را چيز سه اين از هيچيك پس

 اين از غير دارد قوانيني خودش از كه هست انسان در روحي استعداد نام به جسماني استعدادهاي
  هاييچيز دنيا آن به اتصال با انسان كه هست دنيا اين از غير ديگري دنياي ،دارد بدن كه قوانيني

 اينكه ديگر و ،ميكند كشف دنيا اين مطالعه و خودش حواس طريق از كه آنچه از غير ميكند كشف را
 كردن عمل با ،خود دادن رياضت و دادن ورزش با ،خود دادن عادت با ،تعويد با ،عمل از طرزي با انسان

 طي ابيطالب بن علي كه را اي مرحله كه نميكنيم فكر چنين هرگز ما البته. كند طي را مراحلي ميتواند
  را اي مرحله حدودي تا كسي هر ولي كنيم طي است كرده

 
 

 : پاورقي
  29 /. انفال 1. 
  3. و 2 / طالق 2. 
 

 است اين براي ،عبادي غير و عبادي دستورهاي در است آمده اديان در كه آنچه آنگاه. كند طي ميتواند
 ميدهد نشان اسالم كه راهي. نگيريم پيش را يگراند و هندي كشهاي رياضت راه مثال وقت يك ما كه

  روي انسان اينكه عين در بلكه ،را روح صفاي و معنويت نه و ميكند مختل را زندگي نه كه است راهي
 حفظ هم را خودش معنويت و روح صفاي حال عين در ،اجتماعي نظامات و اجتماع و زندگي به ميĤورد
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 خاصي بحث - ايم داده هم قول و - باشند موافق آقايان اگر حاال. شد تمام معجزه اصل درباب ما بحث
 بايد حتما اين روي كه ،است لحاظ چه از ميدانيم معجزه كه را قرآن ما كه بكنيم قرآن اعجاز به راجع
 . بشود بحث

 
 . حضرت ديگر معجزات و -
 

 قرآن به راجع اول ما كه دبدهي اجازه است خوب. اند كرده پيشنهاد را معراج و القمر شق قبال: استاد
 خود واقعا ببينيم بايد اول ما كه است قرآن خود مسأله است ضروري و الزم كه بحثي چون كنيم بحث
  آيت يك يعني ميداند معجزه را خودش قرآن
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 تا ،ميداند ] معجزه [ راه چه از را خودش خودش ميداند اگر و ،نه يا ميداند الطبيعي ماوراء العاده خارق
 . بشود بحثي جهت اين روي بعد

 تقوايي كه افرادي از ميبينيم گاهي ما ولي ميكند بروز آنها از اعمال اين باشند متقي كه افرادي پرسش-
 . ميزند سر كارها اين ندارند هم

 
 طرف يك از قرآن كرديم عرض. هست مطلب دو هر قرآن در كه است ديگرش نوع همان آن: جواب

 و. كرد كاري چنين جن از خبيثي موجود: ميكند " خبيث " تعبير " ...» نالج من عفريت « ": ميگويد
  تنزل من علي انبئكم هل « ": ميكند تعبير را شياطين نزول رسما قرآن هم كهنه درباره

 كه نوعي. است نوع دو. ميكند ذكر هم را اين ،ميكند ذكر را آن. "» اثيم افاك كل علي تنزل.الشياطين
 . تقواست فقط راهش ،ميشود منجر بشر سعادت به امر هايتن در كه ،گفتيم ما
 
 . ميدهد بروز چيزي گاهي ،است عادي فردي ،نرفته راهي اصال -
 
 ديگران و صدرا مال و هست هم قدما كتابهاي در و ميگويند ايشان االن كه - هست مطلب يك: ستادا

 سر آنها از العادهاي خارق كارهاي شندبا كرده كاري اينكه بدون افرادي گاهي كه - ميكنند نقل را آن
 خارق كار اساسا ميگويند - باشد درست هم شان توجيه شايد - اند كرده توجيه جور اين آنها. ميزند
 شد پيدا طرف اين از انصراف وقتي يعني ] ميشود پيدا [ دنيا طرف اين از انسان انصراف از العاده

 ارتباط - مالئكه دنياي با يا شياطين دنياي با يا حاال - گردي دنياي با ،طرف آن با اينكه براي آمادگي
 كه ميكند بروز وقتي باطن شعور قدرت ميگويند هم امروز علماي گفتيم ما كه ،ميشود بيشتر كند پيدا

 كه وقتي اصال. باشد مصنوعي خواب ،باشد خواب نيمه ،باشد خواب ،باشد تعطيل حال در ظاهر شعور
 در ميبينند العاده خارق خوابهاي عادي افراد گاهي كه اين و ،ميايستد كار از او هست دنيا اين به توجه

 يك طرف آن به شود سلب طرف اين از توجه كه وقتي ،شده سلب طرف اين از او توجه كه است اين اثر
 . ميشود منعكس چيزي ميكند روبرو را خودش كه اي آئينه مثل شد توجه كه بعد ،ميشود توجهي
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 مثل ميشود پيدا ايشان بر دهشت حالت بدني باالخره و عصبي يا مزاجي علل به افراد عضيب ميگويند
 اين. نميبينند و نميفهمند اصال را چيز هيچ انگار كه هستند دهشت حال به ميگذرد مدتي ،مصروعها

  شد خواب آدم مثل وقتي. است خواب آدم مثل هم بيداري در ،است خواب حالت شبيه او براي حالت
 ديگران و مالصدرا كه ،كند فعاليت باطنياش قواي آن كه تاس ممكن ظاهري قواي اين تعطيل اثر رد

 از يعني است نقص امر اين علت ولي باشند اشخاصي چنين است ممكن ميگويند ميكنند نقل را اين كه
  چون ] رديگ عبارت به[  ،كند نمي را كار اين خودش اراده به بيداري حال در چون ميشود ناشي نقص

 ندارد لزومي صورت هر به .ميشود پيدا برايش حالت اين ميكند پيدا خواب شبيه حالتي بيداري حال در
 . بشود پيدا انسان در هم نقص يك اثر در است ممكن ،باشد فعاليت اثر در هميشه امر اين كه

 
 نشسته خودش اتاق در ،مأموريت ميرود كه افسراني از يكي كه موارد همين در كردهاند نقل داستاني -

  ،ميكند يادداشت را ساعت. ميخواند را او ناله حالت با و ميكند صدا را او مادرش ميبيند وقت يك ،بود
 و بوده نزع حال در ،ميداده جان داشته مادرش موقع همان در ميبيند ،خانه برود برميگردد بالفاصله

 . است بوده هم يداريب حالت در ،بوده عادي فرد يك. ميكرده صدا را او مرتب
 

 به بعالوه و پسر اين ناحيه از نه باشد مادر روح آن ناحيه از است ممكن زيرا نميشود دليل اين: جواب
 عادي طور به كه ميگوييد را افرادي شما ميكردم خيال من. ميشود پيدا افراد همه براي استثنائي طور
  رخ شخص اعصاب در نقصي يك گاهي ميگويند كه كردم عرض را آن ،پيداميشود برايشان مكرر

 شد سلب توجهش وقتي ،ميشود سلب طرف اين از توجهش او كه اين به ميشود منجر باالخره و ميدهد
 به افراد براي كه آن اال و ،ميبيند را چيزي يك وقت آن ،ميكند پيدا بيداري در را خواب حالت نظير
 . ميشود پيدا استثنائي طور
 جلسه يك من. است نقيض و ضد حرفهايش يعني نيست معتقد چيز هيچ به گاهي هشترودي دكتر
 و راست ،شنيدم خودش از من داستاني .بود شده روحي خيلي جلسه آن در ولي نديدم را او بيشتر

 براي فعال مجهول دنياي و شناخته بشر را جمادات دنياي ديگر كه بود اين حرفش. نميدانم را دروغش
 پيچيده ميĤيد باالتر چه هر و ،انسان دنياي تا گرفته نباتات دنياي از ،هاستحيات ذي و حيات دنياي او
  بشر و ،ميشود تر
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 شده شناخته ساده دنياي تقريبا ديگر فيزيك دنياي ،برود مشكالت اين حل دنبال بايد اين از بعد ديگر
 ميكردم تحصيل يسپار در كه زماني) ميكنم تكرار ،ام گفته جلسه همين در (بود مدعي جمله از. است
 در موعدمان و ،ظهر از بعد 4 ساعت ،سينما برويم هم با كه بودم گذاشته قرار خودم قديم خانم با روزي
 مثل يكمرتبه لحظه يك در ،پايين رفتم ها پله از ،رسيدم آن از قبل دقيقه چند من. بود و متر فالن
  ،بيرون ميĤورند را پدرم جنازه كه حالي در ديدم را برادرم خانه ،ديدم را تهران ،برايم شد روشن اينكه
 از بعد كه بهطوري شدم بيحال. شد تمام ديگر بعد و ديدم هم را افراد ،ميكنند گريه دارند هم مردم
 همين را اين و ،مريضم مثال گفتم ،نگفتم او به ؟پريده اينقدر رنگت چرا تو گفت ،آمد كه زنم دقيقه چند
 ميĤمد مرتب كه پدرم هاي نامه ديدم بعد و ؟نه يا بود حقيقتي ،بود چه قضيه ببينم داشتم نگه طور
 وقتي ،آخر. نميدادند خبر ميشوم ناراحت من ميدانستند چون و مينويسد نامه برادرم ديدم بعد و نيامد
 كه وقتي پدرم شد معلوم ،خواستم را جزئيات و كيفيت بعد و ،مرده پدرم شد معلوم كردم اصرار من

 ،ميĤورند را پدرم جنازه كه ديدم يكدفعه جور آن من كه لحظهاي همان و بوده برادرم خانه در مرده
 . بيرون آورند مي را پدرم جنازه كه وقتي همان با ميشد منطبق

 . كند توجيه نميتواند كسي ؟چيست اما ،دارد وجود اين
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  قرآن اعجاز
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          قرآن اعجاز
                             ) 1( 

 
 وضع چون ميكرد صحبت آقايان از ديگر نفر يك پيش جلسات مثل كه بودم مايل خيلي امروز بنده

 هيچ حقيقتا شاهچراغي آقاي عزيزمان دوست اين فوت واسطه به روز چند اين در من حال و روحي
 دثهحا همين خود به خود كه گرفتاريهايي از گذشته. بكنم اي مطالعه و فكري اينكه براي نبود مساعد

 اين در جديدي مطالعه به موفق لهذا و نبود مساعد هيچ هم من فكري و روحي حال اصال آورد وجود به
 شروع ميخواهيم كه موضوعي درباره من امروز بشود تعطيل مان جلسه نبايد چون ولي نشدم زمينه
 اگر ترممح آقايان است ممكن آنگاه ،ميكنم عرض عرايضي مختصر است " قرآن اعجاز " آن و كنيم

 . كنيم اشباع را مطلب بهتر آينده جلسه از شاءاهللا ان تا بفرمايند سؤال بيشتر دارند سؤاالتي
 

  خاصه نبوت و عامه نبوت
 

 نبوت " درباره اصطالح به و بود كلي جنبه از ميكرديم نبوت و وحي درباره گذشته در ما كه بحثهايي
 نبوت و وحي درباره كلي طور به كه بحثهايي ،بشويد آشنا هم اصطالح اين با اينكه براي. بود " عامه

  پيغمبر يك نبوت از نظر قطع يعني ميشود
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 داشته معجزهاي بايد پيغمبري هر اينكه مسأله ،وحي نزول مسأله ،پيغمبري مسأله اصال ،بالخصوص
 كلي طور به بوتن درباره كه مسائلي يعني ،عامه نبوت ميگويند را اينها ، ]ميگيرد قرار بحث مورد [ باشد
 . ميكنند بحث
 بالخصوص پيغمبر يك پيغمبري درباره بحث ،آن براي است اي مقدمه عامه نبوت كه خاصه نبوت ولي
 نشانه و داليل چه ما كه كنيم بحث بايد جداگانه طور به ما خودمان بزرگوار پيغمبر درباره مثال. است
 باشد اهللا جانب من رسالت يعني وحي همان كه نبوت خود چون ،داريم ايشان پيغمبري و نبوت بر هايي
 پيغمبري ،هستم پيغمبر من است مدعي كه پيغمبر يك يعني ،بشود مشاهده كه نيست محسوسات جزء
 مثال يا ببيند خودش چشم به كسي هر كه نيست محسوسي امر يك مستقيما خدا جانب از او رسالت ،او
 داراي مردم همه عكس بر من بگويد كه كسي مثل ،كرد كشف را او نبوت بشود دستگاهي يك زير در
 بر گويد مي كه كسي آن. قلب يك يا دارد قلب دو ببينيم ميكنيم معاينه را او آييم مي ،هستم قلب دو
 آن. دارد لهاميا و وحي واقعا او كه بشود ثابت دليلي يك با بايد ميشود الهام و وحي باطن و غيب از من

 كلمه بعد اسالمي علماي اصطالح در و است آمده نشانه يعني " آيت " مهكل قرآن تعبير در كه دليلش
 كه انبيايي ساير نبوت به فعال ما. كنيم مي اثبات را نبوت آن با ما كه است همان است آمده " معجزه "
 معجزاتي چه ايشان كنيم مي صحبت كه خودمان پيغمبر نبوت درباره ،نداريم كار اند بوده گذشته در

 بزرگترين و آيت بزرگترين. باشد نبوتشان بر دليل كه اند داشته خداوند جانب از آياتي چه ،ندا داشته
 بايد ما بحث عمده بنابراين و است قرآن خود است شده استناد آن به قرآن نص به كه چيزي آن و دليل
 . بشود متمركز قرآن خود روي

 

  قرآن تحدي
 

 بوده " متحدي " متكلمين اصطالح به مكه دوران از يعني نزول ابتداي همان از كه ميدهد نشان قرآن
 بشري فوق كالم كالم اين كه است بوده دعوا اين به مقرون است شده نازل كه اولي آن از يعني است
 و محيط آن مردم تنها نه ،است طلبيده مبارزه به را مردم و است تقليد قابل غير كالم كالم اين ،است
 اجتمعت لئن قل « ": ميفرمايد اسرائيل بني سوره در كه ،را زمانها همه ردمم بلكه ،را عصر آن مردم
  » ان علي الجن و االنس
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 كنند اجتماع انس و جن اگر) 1( » ظهيرا لبعض بعضهم كان لو و بمثله يأتون ال القران هذا بمثل يأتوا «
 قرآن اين مثل كه ببرند كار به را خودشان نيروي منتهاي بخواهند آنها همه و شوند همفكر و همدست و
 به يعني است كرده تحدي خودش به قرآن خود پس. بياورند وجود به توانند نمي بياورند، وجود به را

 و بشري مافوق و تقليد قابل غير است كتابي اين كه است كرده بيان را مطلب اين و است طلبيده مبارزه
  .بياورد را قرآن اين مثل نيست قادر انسش و جن بشر

 

  ديگر معجزات بر قرآن مزاياي
 

  بودن سخن نوع از ١. 
 بر معجزه اين مزيت آنوقت ،كنيم ثابت را قرآن خود مدعاي بتوانيم اگر كه هست هم جهت اين البته
 كه است چيزي يك يعني است سخن نوع از اينكه يكي: جهت دو از است روشن ديگر معجزات همه

 گوينده ،سخن كه اي اندازه به چون ،است مطالب سلسله كي و است روح يك و فكر يك مبين خودش
 اين. دهد نمي نشان را كننده ،ديگري كار هيچ ميدهد نشان را خودش فاعل يعني ميدهد نشان را

 : بكنم عرض برايتان را مقدمه
 كه است اي آينه ،ميدهد نشان را مهندس ساختمان يك مثال. ميدهد نشان را خودش كننده ،كاري هر
 را خودش بافنده روح آن هم قالي يك. دهد مي نشان را مهندس آن روحي مشخصات زيادي ودحد تا

  تا اينها همه ولي. دهد مي نشان را كننده آن روح باز ميشود اژدها به تبديل عصايي اگر. ميدهد نشان
 هيچ بدهد نشان را خودش فاعل و گوينده ميتواند سخن كه طوري آن يعني دارند ابهام زيادي حدود

 تمام گويا مينشينيم خودمان معاشرين با وقتي ميشناسيم را همديگر كه ما و نميدهد نشان ديگري كار
 در خاصي روحيه يك ،فالن دكتر آقاي ،فالن مهندس آقاي بگويند تا ،است مجسم ما پيش آنها روحيه

 بپرسند ما از اگر .مينويسيم كتاب يك كنيم تشريح را او روحيه بخواهيم اگر كه ميشود مجسم ما نظر
 شنيده او از ما كه است سخناني ميشناساند ما به را او كه چيزي بيشترين ؟ميشناسيد را او كجا از شما

 . ايم ديده و
 

 : پاورقي
  .88 / اسراء 1. 
 
  بقا قابليت 2. 
 

 و نيست بقا قابل سخن اندازه به اثري هيچ. است آن بقاي قابليت هست جهت اين در كه ديگري مزيت
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  قرآن ادعاي ماهيت
 
 بايد اول يعني ،برويم دليلش دنبال بعد بپردازيم بررسي به قرآن خود ادعاي ماهيت در بايد اول ما

 همين دعواست اين ماهيت در كه مطلبي اولين. دليلش دنبال برويم بعد ،كنيم طرح را دعوا ماهيت
 يا اند كرده فكر و اند آورده در و اند كرده استنباط مسلمين بعد را قرآن بودن معجزه مسأله آيا كه است
 مسأله ينا قرآن خود در ،بله گفتيم. است معجزه قرآن كه است مطرح مسأله اين هم قرآن خود در

 قل«: كردم قرائت شما براي االن كه بود آيهاي همين يكي. است مطرح هم وضوح به خيلي ،است مطرح
. »ظهيرا لبعض بعضهم لوكان و بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا ان علي الجن و االنس اجتمعت لئن
 را قسمتش يا است معجزه است كرده ادعا را مجموعش است معجزه است كرده ادعا كه قرآن آيا ،حال
 قرآن مثل كه آورد نميشود قرآن اندازه به كتابي است كرده ادعا آيا يعني ؟است معجزه كرده ادعا هم

 اي سورهه از ورهس يك اندازه به يعني ،آورد نميشود هم قرآن از قسمتي اندازه به بگويد خواسته يا باشد
  شود نمي هم قرآن
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 توانيد نمي قرآن اين مثل هم سوره يك فرمايد مي صريحا آياتي در قرآن. هست هم دومي اين ؟آورد
 شما هم سوره تا ده است افتراء قرآن اين گوييد مي كه شما ،سوره ده كه دارد جاها بعضي در. بياوريد
 دعواي ماهيت اينكه براي بخوانيم هم را آيات اين كه ،بياوريد شما سوره يك ميگويد جا يك در. بياوريد
 افترا اين كه گويند مي اينها آيا » افتريه يقولون ام «: ميفرمايد 13 آيه هود سوره در. بشود شنرو قرآن
 قل « ؟نيست خدا سخن آنكه حال و خداست سخن گويد مي و است بسته خدا به را سخن اين ،است
 من ادعوا و « افتراها همين از بياوريد همين مثل سوره تا ده هم شما »مفتريات مثله سور بعشر فأتوا

 همكاري به كنيد دعوت ميخواهد دلتان كه هم هركسي ،نميرسد ما هنر نگوييد »اهللا دون من استطعتم
 ادعاي اين در گوييد مي راست اگر » صادقين كنتم ان « بياورند هايي سوره چنين خدا مقابل در كه

 ان « كلمه با قرآن. ميگوييد عقيده روي را همين افتراست اين ميگوييد كه شما واقعا اگر يعني ،خودتان
 ندارند عقيده ،گويند نمي عقيده روي گويند مي اينها كه حرفي اين بگويد خواهد مي » صادقين كنتم

 سوره در. كنند مي را ادعا اين دارند عناد چون و بروند بار زير اهند خو نمي چون ،قرآن بودن افترا به
 » مثله بسوره فأتوا قل « ؟افتراست اين ميگويند اينها آيا » افتريه يقولون ام «: ميفرمايد 38 آيه يونس

 قرآن در دانيد مي ،گويد مي كه هم سوره (بياوريد مثلش سوره يك بگو ،گوييم نمي هم سوره تا ده
 الكوثر اعطيناك انا « سوره ،است سوره يك هم » الفتح و اهللا نصر جاء اذا « سوره ،دارد بزرگ و كوچك

 و «: فرمايد مي باز هم اينجا. است كافي بياوريد اين مانند سوره يك فقط شما ،)است سوره يك هم »
 خواهد مي دلتان كه هم را هركس ،بياوريد تنها خودتان گويم نمي » اهللا دون من استطعتم من ادعوا

 كنتم ان «: ميفرمايد هم اينجا باز. بياوريد قرآن مانند سورهاي همكارانتان با ،كنيد مكاريه به دعوت
 صادق خودتان ادعاي در و ميگوييد دروغ شما يعني ،خودتان ادعاي در ميگوييد راست اگر » صادقين
 . نيستيد

 اگر) 1(» مثله من بسوره فأتوا عبدنا علي نزلنا مما ريب في كنتم ان و «: ميفرمايد اينطور بقره سوره در
 به است اشاره (ايم آورده فرود خودمان بنده بر ما كه آنچه درباره داريد ترديد واقعا ،هستيد شك در شما
 طريق از يعني ماست بنده او كه است طريق آن از ،اي بنده بر ايم آورده فرود ما كه چيزي اين اينكه

 ) است رسيده اينجا به عبوديت
 

 : پاورقي
 .23 / بقره 1. 
 

 را " مثله من " كلمه. يدبياور آن مانند اي سوره "" مثله من بسوره فأتوا « " بكنيد آزمايشي را خودتان
 اين كه اند گفته بعضي و ،قرآن مانند يعني " مثله من " اند گفته اينكه يكي: اند كرده تعبير جور دو

 ،امي فرد يك از يعني باشد پيغمبر اين مثل هم او كه بياوريد كسي از كه است جهت اين به اشاره
 با ها جمله همان هم اينجا. ندارد درسهم و فرهنگ و تحصيل و درس سابقه هيچ كه او مانند فردي
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 را شاهد. بياوريد ،ميخواهيد كه هركسي ،را خودتان شاهدان و گواهان » اهللا دون من شهدائكم ادعوا و «
 اينكه باب از كند بيان بيايد او را مطلب حقيقت كه ميكنند دعوت را او اينكه اعتبار به ميگويند شاهد
 ": ميكند قيد اينجا هم باز. بدهد گواهي آنها عمل تا بياورند ميشوند شناخته قهرمان كه را ديگري افراد

 ادعاي اين در ميگوييد دروغ شما ميدانيم كه ما يعني ،ميگوييد راست اگر "" صادقين كنتم ان «
 . نيست حقيقت روي از و حقيقي ادعاي هم ادعاتان عنيي ،خودتان

 معجز ادعاي خودش براي قرآن اينكه يكي: كرديم روشن قرآن ادعاي ماهيت در مطلب دو ما اينجا تا
 بعض ،است معجزه قرآن تمام كه نيست اين به بودن معجز ادعاي اين اينكه ديگر و است كرده بودن
 و داده تخفيف هم را همان جا يك ،بياوريد سوره ده فرموده جا يك در لهذا و ،است معجزه هم قرآن

 . داند مي معجزه هم را سوره يك قرآن پس. است كافي بياوريد سوره يك فرموده
 متعدد قسمتهاي در يا است بالخصوص قسمت يك در قرآن اعجاز آيا ؟است قسمتي چه در قرآن اعجاز
 بالخصوص وجه فالن اعجاز وجه كه كند نمي ريحتص قرآن ؟ميشود استنباط چه قرآن خود از ؟است
 هر در ،متعدد آيات در بلكه و كند خاصي حد يك به محدود را اعجاز وجود خواهد نمي واقعا چون است

 بعد ،ميكنم عرض برايتان را اينها كه ،اعجاز يك عنوان به ميكند اشاره بالخصوص جنبه يك به قسمتي
 . نيمك مي صحبت كلي طور به يك هر درباره

 

  بالغت و فصاحت
 

 جنبه است بوده توجه مورد العاده فوق و گرفته قرار توجه مورد االيام قديم از كه اعجاز وجوه از يكي
  بالغت و فصاحت جنبه كه است قرآن ظاهري جنبه و لفظي

 

 ٢٠٦



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

 ،سدشنا مي زبان آن در باشد وارد زباني هر در كسي هر حدودي تا را بالغت و فصاحت. كنند مي تعبير
. بيان يك جذابيت ،بيان يك زيبايي ،بيان شيريني ،بيان روشني يعني ،است موضوعي يك خودش كه

 و زيبا كالم كه شود مي سبب چيزهايي چه كه اند كرده بحث فن علماي ،بالغت و فصاحت به راجع
 و ،باشند شده دريف بايد چگونه معاني و باشد بايد چگونه حروف و لفظ آهنگ اينكه نظر از ،ودش فصيح

 حدودي تا كسي هر ،كنيم تعريف بخواهيم ما و باشد داشته تعريف به احتياج آنكه از قبل گويند مي
 كه كسي هر اينكه ،است معروف فصاحت به سعدي فارسي زبان در مثال. شناسد مي را بالغت و فصاحت

 مي احساس عديس آثار به نسبت اي جذبه يك خودش روح در دارد مختصري آشنايي فارسي زبان با
 دنبال باشد رفته بعد باشد شنيده ادبا زبان از را بالغت و فصاحت تعريف اول كه نيست اين تابع ،كند
 را تعريفش اول اينكه حكم به مردم را زيبايياي هيچ و است زيبايي نوع از فصاحت كه ميگويند. آن
 كه است اين خاطر به نه يشوندم جذب ديگران را زيبا صورت يك اگر. روند نمي دنبالش باشند نيدهش

 ،افتاد كه چشم باشد بصري زيبايي اگر. آن دنبال ميروند بعد اند شنيده مدرسه در را زيبايي تعريف اول
 يك را زيبا آهنگ يك كه وقتي ،آهنگها مثل ،باشد سمعي زيبايي اگر يا. ميشود كشيده آن سوي به

 زيبايي نوع يك هم فصاحت. ميشود كشيده آن سوي به خودش طبيعت و غريزه حكم به ميشنود گوش
. ميشود كشيده آن سوي خود به خود به خود ميشنود را زيبا سخن يك انسان كه وقتي. است سخن در

 : شود مي كشيده آن سوي به ميشنود را آن كه كسي هر كه دارد زيبايي از نيرويي حافظ شعر
 سالها  كرد مي تمنا بيگانه ز داشت خود چهآن                  ميكرد ما از جم جام طلب دل
  كرد مي دريا لب گمشدگان از طلب  بود بيرون مكان و كون صدف كز گوهري
  كرد مي خدايا دور از و نميديدش او  بود او با خدا احوال همه در بيدلي

 
 است چيزش چه در آن زيبايي بگوييم و كنيم توصيف بتوانيم اينكه از قبل ما كه است كالمي اينها

 هنوز. نميشود توصيف ،ميشود ادراك ،است يوصف ال و يدرك مما زيبايي كه ميگويند. ميكنيم احساس
 يك ،آيد نمي در فرمول تحت. كند معين فرمول بصري زيبايي همين براي است نتوانسته دنيا در كسي

  در كه است احساسي
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 اختالفات اينكه با است ذابج هم همه و زيباست مختلف شكلهاي به صورتهايي لهذا و هست كسي هر
 هر به ولي ،چيست كه كرد تعريف و معين را زيبايي نميشود ،مثال مهندسي نقشه يك با. دارند زيادي
 كه اي قوه آن با ،عقل و علم با يعني انسان فكر با آنكه از بيش فصاحت و زيبايي و هست زيبايي حال
 دل با كارش و سر. دارد كار و سر انسان دل و احساس با باشد داشته كار و سر ميكند درك را علوم
 جنبه از ،باشد درست مطلبش كه نيست اين مدار دائر زيبا خيلي شعرهاي لهذا و ،فكر و عقل با نه است

 ولي است دروغ سراپا مطلب يك گاهي لهذا و ،باشد شده بيان چگونه كه است اين مدار دائر زيبايي
 شعر نيكوترين يعني " اكذبه الشعر احسن " : ميگويند شعر درباب حتي. است بالغت و فصاحت سراپا

 ،باشد شده نيكو تا باشد برده كار به دروغ مبالغات در آنقدر كه است شعري آن ،شعرهاست دروغترين
 به را زيبايي كه حال عين در قرآن كه ،است دخيل قرآن اعجاز نظر از ،ميكنم عرض كه اينهايي كه

. ميكنيم عرض بعد را اينها. است دور به كلي به مبالغه و كذب و شعر بكس از سبكش دارد درجه منتها
 جنبه از يعني تاريخي جنبه از آنكه حال و است آورده وجود به جاويدان تقريبا حماسي اثر يك فردوسي

 اينكه نه است افسانه بيشتر كه اسالمش از قبل هاي قصه. ندارد ارزشي هيچ حقيقت جنبه از ،فكري
 نداشته واقعيتي يعني هستند افسانهاي قهرمانهاي فردوسي اول درجه قهرمانهاي. است ر عتباا بي تاريخ

 قطع. رستم نام به را قهرماني ردم دهد نمي نشان تاريخ. كرد پيدا نميشود دنيا در را رستمي اصال. اند
 اسبي ،كرد عمر سال ششصد مثال كه شده قائل قهرمان آن براي اي افسانه مشخصاتي او اينكه از نظر

 را شراب خيك دو و ميخورد يكجا را گوسفند تا دو خودش ،بود چگونه اسب آن ،رخش نام به داشت
 و ميسازند افسانه واقعي شخصيت يك درباره گاهي ،اينها از نظر قطع ،بود چقدر زورش ،مينوشيد يكجا
 حال عين در ولي. هنداشت وجود دنيا در آدمي چنين اصال. است افسانه هم شخصيتش خود اصال گاهي
 زيبايي مقوله از فصاحت كه كردم عرض جهت اين براي را اين. نميكاهد شاهنامه فصاحت ارزش از اينها
 زيبايي معني تفسير نظر از را مطلب اين. فكر و عقل به نه دارد ارتباط احساسات و دل به زيبايي و است

 به مربوط است زيبايي به مربوط كه جهتش آن در قرآن ] اعجاز [ مسأله. كنم مي عرض فصاحت و
 . است زيبايي مقوله از آن. است جذابي چيز كه است قرآن جذابيت
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  شاعرانه تعابير و قرآن
 

 را فصاحت اينكه با كه هست قرآن زيبايي در خصوصيت اين كه - ميكنيم تشريح بعد و - ميكنم تكرار
. است كرده پرهيز باشد آن در كذب بوي كه شاعرانهاي تعبير نوع هر از است رسانده درجه منتها به

 : داريم شعرها در مثال
 
  گريستم دريا و خوردم آب قطره يك          آن از من كه محبت است چشمهاي چه رب يا

  گريستم مدارا به غمت در آنكه با  من چشم آب از شد زنده نوح طوفان
 

 قطره يك. است دروغ خيلي واقعيت نظر از ،است دروغ هم خيلي اما زيباست خيلي شعري نظر از اين
 طول همه كه بشري يك كه ميبيند بيني واقع ذرهبين زير انسان وقتي !گريستم دريا يك خوردم آب

  دريا يك من ميگويد ،كيلوست هشتاد وزنش و متر نيم عرضش و متر سانتي هشتاد و متر يك قدش
 كه ميفهمد [ بشود نزديك دريا طرف هب كه ميكند هول بيفتد دريا به وقتي چشمش كه ريختم اشك
 : كند نمي قناعت هم دريا به ]. است دروغ سخن اين

 
  گريستم مدارا به غمت در آنكه با  من چشم آب از شد زنده نوح طوفان

 
 زده حرف چرند بايد آدم چقدر آخر! است مزخرف چقدر ميبيند ميگذارد واقعي ذرهبين زير انسان وقتي
 تعبيرات اين از بويي قرآن در. گفته زيبا واقعا ميبيند ميكند نگاه زيبايي جنبه زا كه وقتي ولي ،باشد

 . نيست
 

  تشبيهات و قرآن
 
 وقتي كه است اين كند مي زيبا اينكه علت و ،ميكند زيبا تشبيه اغلب را سخن اصال. تشبيهات] اما[

  قرين را چيز دو ،ديگري مطلب به ميكنند تشبيه را مطلبي
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 اين با و نرفته كار به زياد هم تشبيه اتفاقا قرآن در. انگيزد مي بر را اعجاب اين و ميدهند ارقر يكديگر
 مقوله از اينكه عين در قرآن. است كم بسيار قرآن در تشبيه. زيباست هم العاده فوق و زيباست حال

 است مسائلي همان ميگويد كه مسائلي يعني دارد كار و سر انسان فكر و روح و عقل با باز است زيبايي
. بدهد نشان نميخواهد را راهي ،است زيبايي فقط شعر. است راهنمايي و هدايت كتاب. ميپذيرد عقل كه

  تخيل اش همه كه شاعرانه تعبيرات با نميتواند ديگر او ،بدهد نشان را راهي ميخواهد كسي كه جايي
 عين همان بايد كند بيان ريديگ براي را مطلب يك ميخواهد كسي وقتي. بدهد نشان را راه است

 را حقيقت عين همان ،است دادن ياد و تعليم آن آيات تمام اينكه با قرآن در و ،بگويد او به را حقيقت
 . هست هم زيبايي حال عين در ،است كردن بيان و گفتن
 يعني شخود محتويات به آياتش از بسياري در قرآن اينكه به توجه با كه اسالم علماي ميان در اند بوده
 قرآن جهت اين مجذوب بعد و ،هست اينجا در مطالبي چه ببينيد اينكه به ،ميكند تحدي مطالبش به

  و داده تنزل را قرآن اند آمده كه چيست حرفها اين اند گفته ،اند شده مجذوب هم حق به و اند شده
 انكار را بالغت و صاحتف مساله اند نخواسته. " است آن بالغت و فصاحت در قرآن اعجاز " كه اند گفته
 بالغت و فصاحت مجذوب كه ديگر بعضي. ندارد اعتنايي جهتش اين به قرآن بگويند اند خواسته ،كنند
 است اشخاصي همان قول صحيح قول البته ولي. اند نكرده توجه چندان قرآن محتويات به اند شده قرآن
 به هم و خودش محتويات به هم است عجزهم قرآن ،داد قرار غفلت مورد نبايد را جنبه هيچ ميگويند كه

 جهت اين از ميكنيم بحث الجمله في لفظي جنبه به راجع االن ما چون. خودش زيبايي و شكل و لفظ
 . ميگوييم سخن آن به راجع كه است

 براي قرآن است ميكرده موسي براي موسي عصاي كه كاري همان كه ميدهد نشان تاريخ ،قطع طور به
 طرف به آمدند مي و ميشدند كشيده افراد ميخواند كه را قرآن آيات همين يعني ،ستا ميكرده پيغمبر
  جادوگر و ساحر ميگفتند كه هم آنها. ميگرفتند را او جلوي قريش كفار لهذا و ،بود همين كارش. اسالم
 ميگويند كه جادوگرها اين مثل. است كار به جادو نوعي سخنش در ميگفتند ،بود اين مقصودشان است
 هايي جمله اين ميگفتند مردم به هم اينها ،ميكشانند را كسي يك بعد ميخوانند چيزي يك وردي يك
  وقتي كه است جادويي وردهاي يك ميگويد اين كه
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 صدر از ما نيست الزم. است اسالم صدر از تاريخي شاهد هزاران. ميشوند جذب مردم ميخواند را اينها
 قرآن زيبايي و فصاحت آن مهم عوامل از يكي [ميشوند پيغمبر جذب كه افرادي هم امروز ،بگوييم اسالم
 اسالمي محيط يك در اينكه باب از ما خود. ميشوند جذب نوع از كه ميگوييم را افرادي ما منتها ،]است
 مسلمان و كرده رشد محيط اين در ما. نشديم واقع قرآن مجذوب ما بگوييم است ممكن ايم شده بزرگ
 اتفاقا و ،مسلمانها نو و مسلمانها تازه براي ميزنيم مثال ما لهذا و ،داريم قبول را قرآن هم حاال ،ايم شده
 ايم بوده بچه كه اولي از يعني اند بوده مسلمان ما مادرهاي و پدر كه است همين در هم ما كار عيب
 فعال كه معلوماتي و اتاطالع همين با ما اگر. است پنهان ما نظر از قرآن اهميت لهذا و ايم ديده را قرآن
 قرآن كودكي از اينكه تا ميكرديم درك را قرآن بهتر خيلي ميكرديم برخورد قرآن با بار اولين براي داريم

 . شود مي روشن تدبر و تأمل از بعد ما امثال براي. ميبينيم داريم حاال و ايم بوده مأنوس آن با و ديده را
 

  حتفصا نظر از البالغه نهج و قرآن مقايسه
 

 كه دارد اي خطبه اميرالمؤمنين. ميكردم تدريس البالغه نهج طالب براي قم در وقتي يك نميرود يادم
 كه باشد متوجه بايد انسان و ندارد وفايي عمر اينكه به راجع ،است البالغه نهج زهدي هاي خطبه از

 نظر از كه است اي طبهخ ،ميكند تشريح را موت از بعد عالم وضع و اموات و مردگان وضع ،هست مردني
 العاده فوق خطبه واقعا كه است عالي تشبيهات آن در اينقدر ،است العاده فوق هم بالغت و فصاحت فن

 مطلبي اين و ندارد انكار دشمن چه و دوست چه احدي را اميرالمؤمنين بالغت و فصاحت. است جذابي
 يا ،شعرند در آنها منتها ،حافظ يگوييمم يا فردوسي ميگوييم ما كه همينطور يعني ،بحث قابل غير است
 البالغه نهج عربي زبان در ،بالغت و فصاحت نظر از ميدانيم جاويدان اثر يك را اشخاص جور اين اثر

 بالغدر و محفوفه بالبالء دار «:ميشود شروع اينجور خطبه ،شبهه و شك بدون اين از باالتر و است اينطور
 فيها اهلها انما و معدوم منها االمان و ،مذموم فيها العيش ...نزالها متسل ال و احوالها تدوم ال ،معروفه
  حالي با خطبه خيلي). 1( » بحمامها تفنيهم و بسهامها ترميهم مستهدفة اغراض

 
 

 : پاورقي
 نهج 1.   224. خطبه ،البالغه
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. ندارد وجود اينجا در هميشگي امنيت. سختيها و شدائد به است محفوف كه است اي خانه دنيا: است
 اينجا در كه مردمي. نيست واقعي لذت و خوشي و عيش هست اينجا در كه لذتي و خوشي و عيش

  جمله همينطور. ميشود پرتاب آنها سوي به باليا تيرهاي اطراف از كه هستند هايي نشانه حكم هستند
. ميشوند قيامت عالم بعد و اموات عالم و مردن از بعد و مردن وضع وارد بعد تا ميگويند حضرت جمله

 از هيچيك قرآن آيه اين در. ميĤورد قرآن آيه يك) 1 (است زيبايي كالم واقعا كه كالم آخر در يكدفعه
 است تفاوت قدري به ولي ندارد وجود برده كار به خودش كالم در اميرالمؤمنين كه تشبيهاتي نوع آن

 به جسارت است قرآن پاي چون لبتها ميرالمؤمنين ا هاي جمله اين تمام و قرآن آيه اين ميان
 آخرش در ،ميگويد و ميگويد را اينها. ميبرد را اميرالمؤمنين كلمات تمام آبروي كه نيست ميرالمؤمنينا

 »فتروني كانوا ما عنهم ضل و الحق موليهم اهللا الي ردوا و اسلفت ما نفس كل تبلوا هنالك «: گويد مي
 چه ببينيد را البالغه نهج الفاظ ،ميخوانم االن كه را الفاظ اين ،دباشي نداشته كار اش معني به فعال). 2(

 مثل ميگذاريم قرآن پهلوي را البالغه نهج الفاظ وقتي. است شكل چه ببينيد را قرآن لفظ ،است شكل
 روي يكدفعه ،دارد فراز و نشيب ميبيند ميكند حركت اي جاده در اتومبيل با انسان كه است اين

 و نشيب كوچكترين و ميكند حركت هموار خط يك روي اتومبيل ميبيند ميگيرد قرار جديد آسفالت
 فيها العيش ...نزالها تسلم ال و احوالها تدوم ال ،معروفة بالغدر و محفوفة بالبالء دار « ": ندارد فرازي
 « ": يدميگو آنگاه ،آخر تا " » مذموم فيها لعيش كل تبلوا لك هنا ": ميگويد آنگاه ،آخر تا " » مذموم

 انسجام يك " يفترون كانوا ما عنهم ضل و الحق موليهم اهللا الي ردوا و اسلفت ما نفس كل تبلوا لك هنا
 تفاوت تنها نه. آسمان تا زمين از كه جمله آن و جمله اين ميان است تفاوت اينقدر ديدم من !عجيب
 يعني ،است همينطور هم غمبرپي خود هاي جمله با ،اميرالمؤمنين هاي جمله و قرآن كلمات ميان است
 كل تبلوا « ". نميكند فرق هيچ ،است اميرالمؤمنين خطبه مثل خوانده خطبه خودش پيغمبر جا هر

 ،نيست تشبيه اين. ميبيند ،ميكند آزمايش است فرستاده پيش كه را آنچه نفسي هر "" اسلفت ما نفس
 چه هر نفسي هر. فرستاده پيش را زيچي كه كسي به را اين ميكند تشبيه اينكه نه ،است حقيقت عين

  فرستاده پيش كه را
 

 : پاورقي
 انسان و ميكند جذب را انسان روح اصال كه بالغت و فصاحت جنبه از ميگيرد اوج كالم اين قدري به 1. 

 . كند تكرار خودش با هميشه و حفظ را كالم اين ميخواهد دلش
 .30 / يونس 2. 
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 يعني ،هاست فرستاده پيش قرآن نظر از انسان اعمال تمام چون ، ]ميبيند و ميكند آزمايش [ است
 خودش عمل به و ميرود واقعا انسان خود بعد ،ديگر دنيايي به ميرود انسان خود از قبل انسان عمل
  فرستاده پيش كه را چه هر نفسي هر "" اسلفت ما نفس كل تبلوا هنالك « ". ميشود ملحق
 اهللا الي ردوا و « " درمييابد آنجا را خودش عمل حقيقت يعني ميكند آزمايش و ميرسد آن به آنجا است

 عجيبي تعبير چه خدا درباره " الحق موليهم " كلمه اين كه نيست توصيف قابل ("» الحق موليهم
  خودشان راستين موالي ،خودشان حقيقي موالي آن خدا سوي به ميشوند بازگردانده) !است

 گرفته خودش موالي را او ميكند پرستش را او ميرود دنبالش كه دنيا در را چيزي هر انسان اينكه نه. 
 را خودش غضب ،ميكند اطاعت را خودش شهوت انسان كه است اين حداقل ؟ميكند اطاعت را او و است

 از غريزه يك چيز آن ولو ميكند اطاعت چيزي از باالخره باشد آزاد دنيا در انسان چه هر. ميكند اطاعت
 سوي به ،بوده بيهوده و پوچ موالها اين تمام ميفهمد انسان كه ميگويد قرآن آنجا در. باشد خودش غرائز

 و « "). برساند را اين نميتواند اصال ميكنم من كه تعبيراتي اين (ميكند بازگشت واقعي و حقيقي موالي
 در انسان كه هرچه كه ميكند مجسم آنچنان "» يفترون كانوا ما عنهم ضل و الحق موليهم اهللا الي ردوا
 ،است بوده دروغ همه ،بوده افترا همه ،بوده پوچ همه ،بوده اوهام همه است ميديده خدا از غير دنيا

 . بوده خواب مثل درست ميديده قبال كه هرچه ميفهمد كه ميرسد " راست " يك به انسان
]. اشدب امي مرد يك هساخت نميتواند [معنايش از نظر قطع لفظ اين خود اصال كه است جهت اين غرضم
 مضحكه اسباب كه برد بسر اوهامي و ها خرافه در بايد كه اطالع بي بيخبر بيسواد) 1 (امي مرد يك
 كه عملي هر كسي هر: است اين برده كار به كتابش در كه ايي منطقه از يكي ميبينيم ،باشد ما براي
 كه علماء بعد ،است باقي عمل ودخ ميگويد هميشه قرآن اصال. است باقي عمل آن نفس ميدهد انجام
 ميخوانم نماز امروز كه من چه يعني است باقي عمل خود كه كنند هضم را اين نميتوانستند چون آمدند
  كه است اين مقصود پس گفتند كند باور نميتواند آدم ،است باقي من نماز

 
 : پاورقي

 از دهي هر االن. نيستند امي ورهاآنج امروز ما دهاتيهاي گرچه ،دهاتي مرد يك گفت بايد يعني 1. 
 محيط نظر از پيغمبر. است بيشتر آنوقت مكه از تمدنش و فرهنگ بگيريم نظر در را خودمان دهات
 . است تر پايين خيلي دهاتي يك از زندگي
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 : است باقي عمل خود ميگويد قرآن ولي. است باقي عمل جزاي
 
 ). 1(» تعملون بما خبير اهللا ان ،اهللا اتقوا و ،لغد قدمت ما سنف لتنظر و ،اهللا اتقوا امنوا الذين ايها يا «
 

 ايها يا « ": كند موعظه تأثير اين به و زيبايي اين به بتواند كسي يك كنيد پيدا قرن چهارده از بعد شما
 داشته را الهي تقواي) است مؤمنين به خطاب (ايد آورده ايمان كه كساني اي "» اهللا اتقوا امنوا الذين

 آنچه در كند دقت نفسي هر است الزم "» لغد قدمت ما نفس لتنظر و « " بگيريد نظر در را خدا ،شيدبا
 براي "» لغد قدمت ما نفس لتنظر و « " ).!است عجيب تعبير اين چقدر (ميفرستد پيش فردا براي كه
  مرتب و هستيم لوازمي تهيه مشغول كشوري در فعال ما اينكه مثل ،ميشود مجسم ما

 و اروپا ايم رفته مثال. برويم ميخواهيم خودمان بعد كه آنجايي به ميفرستيم را اينها ،ميفرستيم پيش
 با و برويم خودمان هم بعد اينكه براي ميفرستيم و ميخريم مرتب آنجا ،هستيم آنجا موقتي مدت

  ما سنف لتنظر و « ". كنيم زندگي ميدهد تشكيل را زندگيمان و ايم فرستاده پيش كه چيزهايي
 يعني ،ميفرستد پيش كه آنچه در كند دقت نفسي هر بايد ،است الزم ،است واجب "" لغد قدمت

 كردن تعبير جور اين. شماست هاي فرستاده پيش اينها ،بدهيد انجام خودتان اعمال در را دقت منتهاي
 اش ديده دانشگاه و خوانده درس شهري نفر يك دهان ،انسان آينده دنياي از و انسان عمل از و انسان از

 اتقوا و « " بعد. "» لغد قدمت ما نفس لتنظر و « ": كند تعبير را مطلب طور اين بتواند كه ميچايد هم
  " دوباره ،ميگويد جمله يك ،ميگويد "» اهللا اتقوا « " يك ،ببينيد را موعظه سبك ("» اهللا
 ميگويد ابتدا "» تعملون بما خبير اهللا ان « " بترسيد خدا از ،بگيريد نظر در را خدا "» اهللا اتقوا «

 يعني ،شما اعمال به است آگاه خداوند ميگويد بعد ،كنيد دقت ،را خودتان اعمال كنيد بازرسي خودتان
 ،هست دقيقي بسيار بسيار چشم يك ،كند دقت كه نيست ديگري چشم نكردي دقت اگر نكن خيال تو
 ديگر جور يك ،شد شد چه هر ميفرستيم االح كه نكن فكر جور اين وقت يك تو پس. ميبيند او

  بعد. كن دقت خودت اعمال در تو پس. ميبيند را تو اعمال تو از قبل خدا. نيست جور اين ،نه. ميگوييم
 از مباشيد) 2 ("" الفاسقون هم اولئك انفسهم فانسيهم اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و « ": ميفرمايد
  به دبع كردند فراموش را خدا كه كساني

 
 : پاورقي

 .18 / حشر 1. 
 .19 / حشر 2. 
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 خودشان ياد از را خودشان خدا ؟چيست سختشان بسيار عقوبت ،شدند گرفتار سختي بسيار عقوبت يك
 . كردند فراموش را خودشان بعد يعني برد
 كه ميكند فكر آدم چه هر كه است ادبي چقدر و عالي چقدر ،است عجيب تعبير اين چقدر ببينيد باز

 اصال شده پيدا چگونه روز آن مكه محيط در تعبير جور اين ،چيزي هر از نظر قطع ،فكر اين خود اصال
  را خودتان چه يعني ،كرد خواهيد فراموش را خودتان بعد كه نكنيد فراموش را خدا !ميكند حيرت آدم

 فراموش را دشخو انسان ميشود بله ؟كند فراموش را خودش انسان ميشود مگر ؟كرد خواهيد فراموش
 موعظه قرآن مطلب برخي چون. دارد تعبير قرآن در ،است ديگري منطق يك باز كه مطلب همين. كند
  قرآن حرفهاي از يكي. است شده بيان بوده هدايتها به مربوط كه روانياي مسائل ،است رواني هايي

 خودش بشر است حالم ميگويد انسان آنكه حال و ،ميكند فراموش را خودش بشر كه است اين هميشه
 يك به انسان گاهي. ميكند فراموش را واقعياش خود انسان. ميكند فراموش ،نه. كند فراموش را

 ديگري اسم فراموشي خود جز كه ميكند فعاليت و كار آنها براي و ميبندد دل دنيا اين در چيزهايي
 چه واقعي من آن ،ستچي واقعي من آن ،هستم كي من نميكند فكر يعني ،گذاشت نميشود آنها روي

 وجود مني چنين كأنه كه ميكند كار طوري. كرد بايد چه كرد كار يدبا اگر من اين براي ؟دارد احتياجي
 . برداشت قدمي كوچكترين او سعادت براي بايد كه ندارد
 خيلي مواعظ و نصايح اكرم پيغمبر بعالوه و است پيغمبر اصحاب لقمان كه بود معروف غفاري ابوذر

 كه است نصايحي شرح مجلسي مرحوم الحيات عين كتاب. هست كتابها در كه كرده ابوذر به خاصي
  را او كه خواست بزرگ مرد اين از و ابوذر به نوشت اي نامه بعدها شخصي. كرده ابوذر به اكرم پيغمبر

 رابوذ كه آنچه. خواست توضيح مرتبه دو. نفهميد او كه نوشت چيزي جواب در ابوذر. كند نصيحتي
 طرف دست به نامه وقتي. نكن بدي آن به داري دوست بيشتر همه از كه را چيزي آن كه بود اين نوشت
 دوست را اش بچه وقتي ،نميكند بدي او به دارد دوست اگر را كسي انسان گفت ،نفهميد اصال رسيد
 ابوذر كه دانستمي هم طرفي از ولي ،نميكند بدي او به دارد دوست را برادرش ،نميكند بدي او به دارد

 ،خواست توضيح او از مرتبه دو. دارد مقصودي يك البد ،باشد زده حرف بيهوده بخواهد كه نيست مردي
  انسان خود انسان براي انفس اعز چون هستي خودت مقصودم كه داد جواب. چيست مقصودت گفت

 ٢١٥



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

 گناهاني اين ،نكن بدي خودت به كه بود اين مقصودم. دارد دوست بيشتر همه از را خودش انسان. است
 كارهاي اين اثر كه نميداني ،كردهاي فراموش را خودت ،ميكني كه بدي كارهاي ،ميشوي مرتكب تو كه
 به بد كار ميداند زيرا نميكند بد كار هرگز نكرده فراموش را خودش كه آدمي آن. برميگردد خودت به بد

 . است برده ادي از را خودش ميكند بد كار كه آدمي آن. ميگردد بر خودش
 لذينكا تكونوا ال و « نكنيد فراموش را خودتان ميفرمايد كه كريم قرآن در است تعبيري اين حال هر به

 . » انفسهم فانسيهم اهللا نسوا
 از مجزا ،الفاظ زيبايي اين ولي است الفاظش زيبايي همان كريم قرآن اعجاز وجوه از يكي مسلما پس

 از فصاحت كه كردم عرض اينكه. بكنم عرض توضيحي هم اين بارهدر كه ،نيست قرآن معنوي زيبايي
 كه كنم، تشريح بايد را اين ،دارد كار سرو احساسات با زيبايي و جمال و است زيبايي و جمال مقوله

 از نوع يك با زيبايي و جمال هر و دارد احساسات از انواعي انسان ،نيست نوع يك بشر احساسات
 را آن انسان گوش كه است زيبايياي ولي زيباست موسيقي. دارد هماهنگي و مطابقت انسان احساسات
 غزل يك. دارد كار و سر آنها با ،انسان چشم كه است زيبايياي ولي زيباست زيبا مناظر. ميكند احساس
 ،ميكند احساس را آن زيبايي ،غريزه آن ،دارد كار و سر او شهواني غريزه با ميشنود انسان كه را عشقي

 فصاحت جمال كه قرآن. ميبرد لذت آن از او سلحشوري حس ميشنود كه را فردوسي حماسي رشع ولي
. است مهمي خيلي مسأله ،اين ؟ميبرد لذت آن از انسان احساسات از حس كدام ببينيم ميخواهيم دارد
 ،ميكند لذت در غرق را ما غزل آن و ميشنويم را سعدي عشقي غزل فالن ما مثال كه است طوري آن آيا

 : مثال
 

  كرامت و است معجز كه تبسم نه آن                  قامت نه است قيامت داري تو آنچه
 

 اين جمالپرستي احساسات آن روي ميشويم مجذوب كه هم ما ،ميكند توصيف دارد را زيبا جمال يك
 كار و سر انسان احساسات از كداميك با قرآن زيبايي. برعكس فردوسي شعر و. ميشويم مجذوب گونه
 تهييج و تحريك باال عالم به را انسان توجه كه احساسي آن يعني ،انسان معنوي احساس با ؟دارد

 . بدهيم توضيح آن درباره بعد تا باشد مطلب اين كه ،ميكند
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 و مفتريات مثله سور بعشر فأتوا ": مثال ،ميكند دعوت را مردم ،اعجاز عنوان به قرآن كه آياتي در پرسش
 مخالفش مفهوم اين ،خدا از غير بگيريد ميخواهيد هم كمك چه هر و » اهللا دون من تطعتماس من ادعوا
 چنين توانست خواهيد بگيريد استطاعت به را خدا هستيد امر اين مدعي كه شما اگر كه ميشود اين

 كه اشخاصي آن و بوده پيغمبران خاتم اسالم پيغمبر زيرا نيست هم اين كه حالي در ،بكنيد كاري
 در. نميĤيد مقوله اين در كسي هر كمك به خدا بگيرند كمك هم را خدا ميخواستند اگر ،بودند عيمد
  ؟چيست منظور موارد اين

 
 قرآن بيان در ادبي يك اساسا. نميتواند خدا جز قدرتي صاحب هيچ كه است اين مقصود ،نه: جواب

 پيش خداوند به نسبت توهمي اگر حتي. نميكند فراموش را خدا اي مسأله هيچ در كه هست هميشه
 شده مكرر زياد قرآن در كه است كلماتي از كه "» اهللا دون من « " كلمه. ميكند رد را آن فورا بيايد

 ديگر است محال: بود جور اين نبود " غ اهللا دون من « " كلمه اگر مثال. است موردي چنين در هميشه
 مثل نميتواند بخواهد اگر هم خدا يعني: بيايد ذهنش در كسي يك فورا. بيايد وجود به قرآن اين مثل
. بكند را كاري چنين نيست قادر احدي خدا جز: بگويد ميخواهد جور اين اينجا ؟كند ايجاد را اين

 كه آنهايي ،ميكنيد دعوت شما كه را كساني اينكه اما نيست قادر احدي خدا جز كه است اين مقصود
 ميپذيرد را شما دعوت اين آيا ميكنيد دعوت شما كه را خدا يا ،نميكنند يا ميكنند اجابت ،نيستند قادر
 من ادعوا و « ". نيست قادر احدي خدا جز كه است اين در صحبت. است ديگري مطلب ،نميپذيرد يا

 كنيد دعوتش ميكنيد فرض شما كه را كه هر خدا از غير: است اين معنايش "» اهللا دون من استطعتم
 اين اينكه براي ،دعوت ناحيه از نه است قدرت ناحيه از استثناي "» اهللا دون من « ". ندارد قدرت ،بيايد
 چنين بخواهد كسي هر ،است محال قرآن اين مثل ديگر بگويد ميخواهد قرآن كه نيايد پيش توهم
 ما كه است اين از ارفع و اجل خداوند ،نيست خدا صحبت بگويد ميخواهد. باشد خدا ولو بكند را كاري

 ،كنيد فرض شما كه را كسي هر خدا از غير: است اين مقصود. بدانيم قرآن مثل از ناتوان و اجزع را او
 . نيست قادر
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                     قرآن اعجاز
                     )2 ( 

 
 به و ميداند معجز را خود قرآن خود كه مطلب اين در كه كرديم عرض. است قرآن اعجاز درباره ما بحث
 سخني كه ميكند معرفي اينچنين را خودش قرآن خود يعني نيست بحثي ،ميداند آيت قرآن ودخ تعبير

 اگر و ،فرد دو و فرد يك براي نه ،بياورد را او مانند نيست مقدور وجه هيچ به بشر براي و است بيمانند
 دهندب يكديگر دست به دست انس و جن بلكه بدهند يكديگر دست به دست بشر افراد تمام شود فرض

 ال القران هذا بمثل يأتوا ان علي الجن و االنس اجتمعت لئن قل( نيست ممكن بياورند را آن مانند كه
 كه است اين مقصود نكند گمان كسي اينكه براي). 1 ()» ظهيرا لبعض بعضهم كان لو و بمثله يأتون
 با كه بحثي تناسب به يگرد جاي يك در ،بياورند قرآن مثل قرآن اندازه به كتابي بشر افراد نيست ممكن

 اين مثل سوره تا ده هم شما) 2 ("» مفتريات مثله سوره بعشر فاتوأ « ": ميگويد است داشته مخالفين
 يك) 3 ("" مثله من بسوره فأتوا « ": ميفرمايد ديگر بحث تناسب به باز ديگر جاي دو در. بياوريد قرآن
  به توجه با. بياوريد شما هم سوره
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 اقل ديگر اين گفت ميتوان هست هم سطري دو و سطري يك كوچك بسيار هاي سوره قرآن در اينكه
 في يدخلون الناس رايت و .الفتح و اهللا نصر جاء اذا: مثال. است ميشده تحدي آن به كه است چيزي آن

 بيشتر اي جمله چند ،سوره يك شد اين " » توابا كان انه فرهاستغ و ربك بحمد فسبح .افواجا اهللا دين
 .يولد لم و يلد لم .الصمد اهللا .احد اهللا هو قل « ": است " احد اهللا هو قل " سوره كوچكتر آن از و. نيست

  باشد فرموده كه است اين مثل واقع در پس. است سطر يك آن همه "" احد كفوا له يكن لم و
 اصطالح به كه مطلب اين بر ميكند داللت كه آياتي قرآن در بازهم. بياوريد نيناينچ سطر يك هم شما

 كردن تعجيز و طلبيدن مبارزه به يعني " تحدي " ]. دارد وجود [ قرآن به است شده تحدي متكلمين
 مبارزه به است آورده كه را اين يعني " اين به كرده تحدي " ميگويند. نيست قادر كسي اينكه به مردم

 اين و گوي اين بياورد ميتواند هركس و بياورد نميتواند بشر را اين مانند كه است شده مدعي و بيدهطل
 هاي دوره و اسالم صدر در را اسالم مخالفان ،مفهوم و معني همين به مطلب همين اينكه باز و. ميدان

  اند شتهدا كوشش هم خيلي و بسازند را مثلش كه برانگيخت ميدهد نشان تاريخ باز كه بعد
 تكيه زياد آن روي نميخواهيم ما البته كه است قطعي و مسلم تقريبا امر يك هم اين ،اند نتوانسته و

 نظر از كه است مسألهاي يك اين كه باشيم كرده عرض را مطلب اين ميخواهيم فقط ،باشيم كرده
 زمينه همين در اسالم صدر در كه جريانهايي حتي و است بوده مطرح اسالم مخالفين براي تاريخي
 اصال و ،است شده منعكس بيش و كم قرآن خود در ،است بوده قرآن طلبي مبارزه و طلبي معارضه
 ميكوبيد را مخالفين و ميكرد جذب وسيله اين به را مردم كه داشت كه اي وسيله و ابزار آن ما پيغمبر
 امتها كه عللي كه ميبيند كند تدق اقوامشان و پيغمبران ساير تاريخ در كسي اگر. بود قرآن فقط و فقط
 ميبينيم و ميكنيم نگاه وقتي اسالم در ولي است مختلف خيلي اند كرده پيدا آرايش پيغمبرهايي به

 يك يك آنها روي ندارد لزومي كه ،هست زيادي هاي تاريخچه زمينه اين در كه ،بوده قرآن ابزار و عامل
 اين به يعني ،جادوست و سحر اين ميگفتند و ندميخواند جادو و سحر را قرآن كه همين. كنيم بحث
 يعني ،است ضمني تصديق نوعي اينها تكذيب همين) 1 (رافعي صادق قول به ،ميكردند تكذيب شكل

  ،چيست حرفها اين !بابا اي نميگفتند
 

 : پاورقي
 نافعي و خوب كتاب و است كرده ترجمه را آن الدين ابن مرحوم كه قرآن اعجاز در نوشته كتابي وي 1. 

  .!است فني و علمي اگرچه است
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 فوق جنبه يك و است چيزي يك حال عين در اين بگويند ميخواستند وقتي ولي ،نيست چيزي كه ينهاا
 را اش جاذبه قوه و ربايندگي آن ،را العادهاش فوق تأثير و العادگي فوق جنبه آن ضمنا ،دارد العادگي
  آن در چيزي ،جادويي ،طلسمي هست هرچه ،جادوست وعن يك اين ميگفتند منتها ،ميكردند تصديق
 . ميكند جذب و جلب اينجور كه هست

 

  مغيره بن وليد درباره قرآن داستان
 

 ابوجهل عموي و قريش رؤساي از كه مخزومي مغيره بن وليد يعني آنها از يكي از داستاني قرآن خود
 هم و بود ثروتمند هم ،بود متشخص سيارب مردي وي .ميكند نقل است معروف وليد خالد پدر و معروف
 لوال « : گفتند وقت يك كه ،ميدانستند قريش مرد بزرگترين را او لهذا و ،فراوان خويشان و اوالد داراي
 بزرگي دو از يكي به بايد شود نازل قرآن بناست اگر) 1 (» عظيم القريتين من رجل علي القرآن هذا نزل
 را مغيره بن وليد مكه در. هستند شخصيت با خيلي كه شود نازل همك در يكي و است طايف در يكي كه
 هم لمانمس و شد مسلمان بعد خودش عروه البته كه ،ثقفي مسعود بن عروه طائف در و داشتند نظر در

 ناسيش سخن به و بود محترم مردي وليد. رفت دنيااز نشده مسلمان اوايل هماندر وليد ولي رفت ازدنيا
 و فكر انه «: ميكند نقل طور اين را جريانش قرآن بعد و كرد گوش را قرآن آمد. داشتند فاعترا و اقرار او

 " "" قدر كيف فقتل « " كرد فكر اين روي كرد، حساب خودش پيش ،سنجيد و انديشيد يعني » قدر
 بر خاك " ميگوييم يا " باد مرده " ميگوييم فارسي در ما كه همين ،باد كشته: است نفرين " قتل
 اي ،سرش بر خاك هم باز " » قدر كيف قتل ثم « "  !سنجيد؟ چگونه ،سرش بر خاك اين " رشس

 افكند نظر بعد "" نظر ثم « ": ميكند بيان اينطور را او سنجش  !سنجيد؟ چگونه ،باد كشته اي ،بميرد
 در را ايشابروه رفت، فرو انديشه در يعني ،كرد دژم ،كرد درهم را چهرهاش بعد "" بسر و عبس ثم « "

 و اضطراب دچار او كه كند حكايت را وقتي ميخواهد " نظر ثم ". كرد ترش را رويش و كشيد هم
 و ذهن بگويد خودش مسلكهاي هم و همفكرها با ميخواست كه آنچه يعني ،بود دروني ناراحتي
  دچار لهذا و نبود همراه او با وجدانش

 
 : پاورقي
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 حالي در رفت و كرد پشت بعد " » استكبر و ادبر ثم « " بود داخلي و رواني و حيرو ناراحتي نوع يك
 جز اين ميكنم فكر چه هر من گفت "» يؤثر سحر اال هذا ان فقال « " بود شده مستولي او بر كبر كه
 ولي نيست ديگري چيز بشر سخن جز) 1 (" » البشر قول اال هذا ان « " نيست ديگري چيز سحر يك

 . جادوست و سحر به آميخته كه است يبشر سخن
 باز خيلي اينجا در سخن مجال ميرسد نظر به و كنيم صحبت بايد جنبه دو از ما ،قرآن اعجاز درباب
 مطالعه زمينه اين در بيشتر چه هر ما كه دارد ارزش و ،كردن صحبت براي دارد بازي ميدان و است
  آقايان من كه هست زمينه اين در كتابها بعضي سيفار در. كنند مطالعه طور همين هم آقايان و كنيم

 ممكن كه ابنالدين مرحوم ترجمه رافعي صادق قرآن اعجاز كتاب همين جمله از ،ميكنم راهنمايي را
 كتاب شود مطالعه بايد اينها از قبل شايد كه قسمتهايي از يكي و ،باشد آورتر كسالت و فنيتر كمي است
 اوايلي در عليه اهللا رضوان خودمان آيتي مرحوم كه حسين طه االسالم مرآت ترجمه (است اسالم آئينه
) 180 تا 134 صفحه از (كتاب اين صفحه 46: )كرد ترجمه را كتاب اين. شد تأسيس انتشار شركت كه

 خودمان شريعتي آقاي اينكه كما ،است نافع و مفيد و خوب بسيار ،قرآن درباره بحث به دارد اختصاص
 هم ايشان و كرده بحث قرآن اعجاز مسأله همين به راجع قسمتي نوين تفسير مقدمه اواخر در هم) 2(

 مرحوم كتابي هم يكي. رافعي صادق كتاب همين به اند كرده استناد هم خيلي و اند كرده بحث خوب
 چند اين حال هر به. است عربي به آن ولي ،الخالده المعجزه نام به نوشته شهرستاني الدين هبه سيد
  اينها. است خوب اند كرده بحث نوين تفسير مقدمه در شريعتي آقاي كه هم ورقي
 . است كردن مطالعه براي خوبي هاي زمينه
 از را قرآن اعجاز مسأله: اينكه آن و كنم بحث اي تازه شايد بيان يك با را موضوع اين ميخواهم من حاال
 هنري و زيبايي جنبه. فكري و علمي بهجن ديگري و هنري و زيبايي جنبه يكي ،كرد بحث بايد جنبه دو

 هم زيبا كه معني بي لفظ ،معنا از منفك لفظ نه ،است قرآن عبارات همين يعني قرآن لفظ به مربوط
 همان اين. است لفظ مال زيبايي ولي معناست يك محتوي كه حيث آن از لفظ بلكه ،باشد نميتواند
  تعريف را فصاحت هم بعد و " بالغت و فصاحت " به ميكنند تعبير آن از ادب علماي كه است چيزي

 
 : پاورقي
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 است زيبايي مقوله از چون بالغت و فصاحت اينكه به اعتراف و اقرار با ميكنند تعريف را بالغت ،ميكنند
 يوصف ال و يدرك مما زيبايي ميگويند. ديگر زيباييهاي همه مثل ،نيست دقيق و صحيح تعريف قابل
 زيادي حدود در ولي ،كند تعريف نميتواند اما ميكند درك را آن انسان كه است چيزهايي از ،است

 خيلي تعريف] كرد تعريف نميتوان را زيبايي [ميگويند كه تعريفي آن ،شناساند و كرد معرفي ميشود
 ها نشانه ولي كرد تعريف نميشود آنجور ،ميكنيد فتعري شما را رياضي امر يك اينكه مثل ،است دقيق

 . كرد ذكر برايش ميشود
 

  فكري و علمي جنبه از قرآن اعجاز
 
 مثال. ندارد قرآن ظاهر و لفظ به ربطي ،است قرآن محتويات به مربوط آن ،فكري و علمي جنبه اما و

 آمده قرآن در است طبيعت ءماورا و خدا به مربوط كه مسائلي ،كرده بحث خدا و توحيد درباره قرآن
 بعد بگيريم نظر در را توحيد درباب قرآن محتويات آن ما كه است تحليل و تجزيه قابل بسيار اين. است
 آنچه با همچنين بلكه ،است بوده العرب جزيره روز آن در توحيد در آنچه با تنها نه كنيم مقايسه را آن
 آن در كه روم و يونان جهان حتي ،استثناء بال ستا بوده روز آن جهان همه در توحيد مسأله در كه

 را بعد زمانهاي ،زمان آن در تنها نه و ،بودند كرده بحث بيشتر مسائل اين در ديگر جهانهاي همه از وقت
 زياد هم قرآن از الاقل يا كردهاند قرآن از ،كردهاند استفاده هرچه ديگران كه آنجا تا بگيريم نظر در هم

 مافوق است بياني قرآني بيان كه مطلب اين به رسيديم مسأله درهمين ما اگر حاال. اند كرده استفاده
 بر مقدم خيلي وحتي خودش زمان و عصر مافوق ،خودش محيط مافوق تنها نه خودش زمان و عصر

 امي عرب مرد يك گفته را سخنان اين كه كسي اينكه به توجه با آنگاه ،هذا يومنا الي هست كه ازمنهاي
 . است اعجاز خودش اين ،ستا بوده

 آنها اطراف در ميتوانيم خودمان ما كه مسائلي ،بشويم ديگر مسائل وارد و بگذريم اگر توحيد مسأله از
 هم اين باز ،بشر راهنمايي و هدايت كلي طور به و قرآن در تربيت و اخالق مثال ،بكنيم تحليلي و تجزيه
 و عصر آن در كه مردمي كه ندارد امكان هيچ كه مببيني سطحي يك در را اين اگر: مطلب همان عين
 كنيم مقايسه بعد حتي و برسند مفاهيم و معاني گونه اين به فردي و شخصي فكر به بودهاند زمان

  كه هم مردمي ببينيم
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 قوانين و مقررات ،ديگر مرحله]. است اعجاز خودش اين[ ،اند نرسيده او پاي به هرگز اند آمده او از بعد
 درباب چه عبادات درباب چه است قوانين و مقررات سلسله يك واضع حال عين در قرآن ونچ ،است

 حقوق درباب ،اجتماعي حقوق درباب ،ميگويند " معامالت " را آنها فقه در اصطالحا كه اجتماعي مسائل
 مسائل ساير از بيش نسبت به مسأله اين در خودم من چون ،زن حقوق مسأله همين مثال. خانوادگي

 و كردم مطالعه را قرآن اهللا بين و بيني كه وقتي موضوع همين در كردن مطالعه از پس و ،دارم مطالعه
  سطح ديدم كردم رسيدگي زن حقوق زمينه همين در بود مقدور برايم كه حدودي تا دقيقا
 آمده زمينه اين در كه رواياتي با كردم مقايسه را همان من وقتي. است عجيبي عالي سطح خيلي قرآن
 كالم همان عين كه خداست كالم يعني است متواتر قرآن ،رسيده بشر دست باالخره روايت چون است

 كلمه يك اينكه احتمال ،اند كرده نقل راويان را روايات ولي ،است نخورده اي واسطه انگار ،رسيده ما به
 حقوق درباب اسالمي ياتروا منطق ديدم هست باشند كرده جعل كلي به را آن همه يا و كمتر يا زيادتر

 شخصي هاي سليقه چون ديدم كردم مراجعه اسالمي فقه به كه وقتي. نميرسد قرآن سطح به هرگز زن
  پايينتر درجه يك ،داشته تأثير آراءشان در ناخواه خواه بوده زندگيشان و محيط از متأثر كه هم فقها

 اسالمي فقه از هم درجه يك حتي يمديد شديم كه مسلمين عرف وارد بعد. است روايات و اخبار از
 روشن عادي طور به ميتواند چقدر ناخوانده درس امي مرد يك كه ميكند فكر انسان آنگاه. است پايينتر

  را مطالب نتوانند اينطور ميكنند تحصيل مدارس در سالها كه دانشمنداني حتي كه باشد روشنفكر و
 . كنند درك و ببينند روشن

 استمداد ديگر متخصصين از بايد آنها در كه آيد مي پيش ديگر مسائل سلسله يك ،بگذريم كه اينها از
 مناسبت به را مسائل اينجور قرآن كه ميدانيد البته. اند كرده بحثهايي ها زمينه اين در آنها و كرد

 دبا درباره ،است آورده طبيعيات در اصطالح به و طبيعت درباب قرآن كه مسائلي. آورد مي ديگر مسائل
 حيوانات درباره ،كرده بحث آسمان درباره ،كرده بحث زمين درباره ،كرده بحث باران درباره ،كرده بحث
 از جديد علماي ولي بودند كرده بحث بيش و كم قديم مفسرين قسمت اين در البته. است كرده بحث
. اند كرده تدق قرآن مسائل اين در بيشتر است كرده نماياني و خوب پيشرفت طبيعي علوم كه وقتي
 و كند روشن جديد طبيعيات به توجه با را قرآن طبيعيات كه است اين كوششش بيشتر طنطاوي تفسير
  است گفته ها زمينه اين در قرآن كه آنچه كه نمايد ثابت
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 بودنش منطبقتر همان الاقل. است منطبقتر الاقل يا است منطبق ميكند كشف تدريجا علم كه آنچه با
 كه است اين براي " بودنش منطبقتر " ميكنم عرض كه اين. مطلب اين بر است دليل خودش هم

  زمين خلقت به راجع البالغه نهج در ما) ميكنم عرض پرانتز در (مثال. است فرضيه حد در مسائل بعضي
 جديد علوم كه فرضياتي با نتوانيم را آنها همه است ممكن كه ميبينيم مسائل سلسله يك آسمان و

 آن در كه منطقي از غير است منطقي يك كه هست مسلم قدر اما كنيم منطبق صد در صد است آورده
 يندهآ در شايد ،است فرضيات همه ميگويند امروز كه هم آنچه تازه و داشته وجود كلي به زمان و عصر
 و ينزم اين اينكه از قبل] ميگويد [مثال. نمايند درك بهتر را باقشانط و كنند كشف بهتر را اينها اي

 ثم « ": هست هم قرآن در كه است بوده دود شكل به آسمان و زمين اين تمام شود آفريده آسمان
  دود اينها) 1 ("" طائعين اتينا قالتا كرها او طوعا ائتيا لالرض و لها فقال دخان هي و السماء الي استوي
) بيايد پيش جرياني يك كه ادد آنها به فرماني يعني (بياييد گفت آسمان به و زمين به خداوند ،بودند
 اينها البالغه نهج در. نيست منطبق روز آن بشر معلومات با اين. آمديم هستيم مطيع گفتند هم آنها

 چنين بعد و شد كف به تبديل چه ،شد بخار به تبديل آب ،شد آب به تبديل چه كه آمده مفصلتر خيلي
 و كنند توقف اينكه جز ميرسيدند كه اينجاها به دداشتن كه معلوماتي با قديم علماي لهذا و. شد چنان و

  قديم علم چون ،گفتند نمي ديگر چيز ،نميدانيم و فهميم نمي ما ،است متشابهات از اينها كه بگويند
 و افالك اسمش كه بعدي موجودات بشويم خارج كه زمين جو و زمين حدود همين از كه ميگفت

 و تغيير هيچ و است زمين اين عناصر از غير هم نصرشانع و هستند عنصري تك موجودات بود سمانهاآ
 در تبدالت و تغييرات اين ديگر. بود خواهند هميشه و اند بوده هميشه و نيست آنها در هم تبديلي
 . نداشت راه قديم علمي منطق

 ناي در اند بوده فن اهل كه علمايي باز كه است طبيعيات زمينه در ديگر مسائل سلسله يك ،حال هر به
 در صد گفته او كه حرفهايي از خيلي است ممكن. بالخصوص طنطاوي و ،اند كرده مطالعاتي ها زمينه
 آقاي همين ،دارم مطالعه كمتر طنطاوي تفسير در خودم من ميگويند ولي نباشد قبول قابل صد

 كتاب همين. است كرده نقل زمينه اين در مورد پنجاه و هفتصد حدود در او كه ميكنند نقل شريعتي
  آقاي باران و باد

 
 : رقيپاو
 .11 / فصلت 1. 
 

 ٢٢٤



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

 از يكي كشف خودش يعني آمد العاده فوق خيلي نظرم به كردم مطالعه دور يك من ،بازرگان مهندس
 نو نوبه بايد قرآن علمي اعجازهاي كه باشد طور همين بايد قهرا. است طبيعي مسائل در قرآن اعجازهاي

  مخصوص چون قرآن كه داريم ائمه و اكرم پيغمبر كلمات در ما باز هم زمينه اين در كه ،شود كشف
 يك به . دارد جديد كشف استعداد قرآن و است تازه زمانها همه در نيست معين زمان

 

  قرآن درباره اآرم پيغمبر سخن
 

 اكرم پيغمبر كه اند كرده روايت سني و شيعه كه است حديثي بخوانم ميخواهم االن كه حديثي اين
 عرض كه چيزي همين ،زيباست ظاهرش " » عميق باطنه و انيق ظاهره « ": فرمود قرآن به جعرا

 و فصاحت جنبه اسالمي علماي تعبير به و است آن هنري و زيبايي جنبه قرآن جنبه يك كرديم
  پيدا بعد و كردند وضع بعد اسالم علماي كه است اصطالحاتي بالغت و فصاحت. است بالغتش

 كه اهتمامي. كردند وضع زمينه اين در علمي بعد. كردند خوبي كار ،نكردند هم بدي ركا و است شده
 را اينها مجموع كه بديع و بيان و معاني و نحو و صرف در كردند پيدا ادبي علوم در بعدها اسالم علماي

 را يزيباي اين قرآن در چون ،بود قرآن زيبايي اين تبع به همه ميگويند محسنات و بالغت و فصاحت
 ظاهره. كردند كشف و ابتكار را علوم اين كنند كشف را قرآن زيباييهاي بتوانند بهتر اينكه براي ميديدند

 را اش فكري و علمي جنبه " عميق باطنه " ،ميگويد را زيبايياش " انيق ظاهره ". » عميق باطنه و انيق
 شما كه دريايي يك مثل است زياد خيلي عمقش يعني ،ژرفاست ،است ژرف خيلي آن باطن و: ميگويد

 هنوز هم باز ميرويد ديگر مقدار يك ،دارد عمق هنوز آن ولي ميرويد مقدار يك ،ميكنيد شناوري آن در
 طبقه به طبقه اينجا » تخوم تخومه علي و تخوم له « دارد عمق هم هنوز ميرويد هم باز ،دارد عمق
 ،دارد حدي ،است ديگر نهايت ،نهايت اين باالي ولي دارد نهايتي يك ميگويد ،ميكند ذكر را قرآن بودن
 و اشارات و عبارات « قرآن كه داريم زياد ما باز هم زمينه اين در كه ،است ديگري حد ،حد اين باالي
 طبقه به طبقه » لالنبياء الحقائق و لالولياء اللطائف و للخواص االشارات و للعوام العبارات ،حقائق و لطائف
 است، افكار از سطح يك براي قرآن سطح يك ،است سطح به سطح ،است درجه به درجه يعني ،است
  »نقضيت ال و عجائبه تفني ال « باالتري فكر سطح براي دارد ديگري سطح
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 پيغمبر كه است معلوم. نميپذيرد پايان قرآن عجائب ،نميشود تمام قرآن شگفتيهاي) 1 (" » غرائبه «"
 آخرين ميكند كشف آنقر درباره بشر امروز كه آنچه كه مطلب اين به است داشته نظر اول روز از اكرم
 و كنند كشف بايد آينده در تدريجا كه است چيزهايي آن ؟چيست قرآن محتويات ،نيست قرآن حد

 بشر امروز كه آنچه كه ميبينيم ميكنيم نگاه خودمان فكر و فهم حدود در ما كه وقتي حقا و ،بفهمند
 و ميكند كشف علمي جنبه از مخصوصا و علمي جنبه از چه و زيبائي جنبه از چه قرآن اعجاز درباره
 بسازند، خود پيش و ببندند بخواهند كه چيزي يك نه ميچسبد انسان دل به هم واقعا و ميفهمد واقعا
 فكري و علمي نظر از چه و زيبايي نظر از چه قبل قرن ده در مثال كه است چيزي آن از بيش خيلي

 . اند ميفهميده
 مقوله يكي ،كنيم بحث بايد مقوله دو در كنيم بحث بخواهيم اگر قرآن اعجاز در كه است اين غرض
 و ،لفظي ميگوييم لهذا ،است توأم معنا و لفظ از زيبايي مقوله كه ،فكري و علمي مقوله ديگري و زيبايي
 جنبه همان از تدااب. فكري و علمي و معنوي ميگوييم آن به لهذا ،معناست به مربوط فقط علمي مقوله
 . ميكنيم بحث قرآن زيبايي

 

  قرآن بيان سبك
 

 فارسي در الاقل]. متفاوتند [سبكها كه ميدانيم اجماال. است مخصوصي بيان سبك يك قرآن اوال
 مخصوص سبك يك سعدي نثر سبك مثال. ميكند فرق خيلي هم با عبارتها سبك كه بشناسيم ميتوانيم

  را آن از عبارتي انسان اگر كه طوري به است ديگري سبك تواريخناسخال صاحب سبك. است خود به
 كسي اگر ام خوانده زياد را التواريخ ناسخ چون من. است ناسخ سبك سبك اين كه ميفهميد بخواند
 ديگري سبك صاف و تاريخ. است التواريخ ناسخ مال عبارت اين كه ميفهمم فورا بخواند آن از عبارتي
  خود به مخصوص سبك يك كدام هر كه داريم االن ما كه اولي درجه ندگاننويس همين حتي و ،است
 يك قرآن. است زياد مطلب اين كه هم عربي در. دارند خود به مخصوص روش يك كدام هر باز دارند
 در كه بگذاريم البالغه نهج ميان در را قرآن آيه يك ما اگر. است خود به مخصوص اسلوب و سبك
  بالغت

 
 

 : پاورقي
 نهج 1 .  18. خطبه ،البالغه
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 سبك يك اين كه است مشخص و نمايان آن در قرآن آيه ميبينيم نميكند شك كس هيچ البالغه نهج
 رسول حضرت ]. است چنين نيز [ رسول حضرت هاي خطبه ميان در حتي ،ديگري سبك آن و است
 البالغه نهج هاي خطبه يفرد در و بليغ و فصيح و طنطنه پر خيلي كه هايي خطبه ،دارند زياد خطبه
 علي لعربي فضل ال ،تراب من ادم و الدم كلكم ،واحد اباكم ان و واحد ربكم ان الناس ايها « ": است

 اين. است ديگري سبك اسلوبش و سبك قرآن ولي ،است پيغمبر كالم). 1 (" » بالتقوي اال عجمي
 سابقه عربي زبان در سبكي چنين. لشك آن از غير اند شده پيوسته يكديگر با ديگري شكل به كلمات
 اين و ،ندارد هم الحقه ،ندارد سابقه تنها نه ،)باشد سبك اين بگوييم ندارد معني كه عربي غير (ندارد
 بليغ يك از فرازي چند اقال و اي خطبه ميشود واقعا البالغه نهج هاي خطبه در. است عجيب خيلي
 هم الحقه سبكش قرآن ولي ،نيست يا هست امير حضرت از اين آيا كه كند شك آدم كه بگنجانند ديگر
 همان و قرآن خاص وضع همان كه بياورد سطر يك است نتوانسته و نيامده كس هيچ يعني ندارد

 فرق چه قرآن آيه با اين بگوييم كنيم هم سر وقتي كه باشد داشته را قرآن توصيف قابل غير اسلوب
 هم و است سابقه بي هم لهذا و ، ]باشد داشته [ هست سبك اين در كه] را [عجيبي نرمش آن ؟ميكند

 . تقليد قابل غير
 

  قرآن معارضين
 
 و مفتضح آنقدر كه بكنند اند خواسته اشخاص بعضي كه تقليدهايي آن به نميكنيم استناد حتي ما

 كنند معارضه قرآن با اند خواسته اينها چون ميگويند يعني اند شده صرف به قائل برخي كه رسواست
 مفتضح و رسوا اصال كه بگويند ] پايين سطح [ آنقدر بيايد اينها كه است كرده مجازات را اينها خداوند
 كه اند گفته تر پايين هم عادي سطح از آنقدر ،كنند معارضه قرآن با اند خواسته وقتي يعني ،شوند

 آنها بگوييد شما است ممكن ،نميكنيم استناد ما آنها به. اند دانسته الهي مجازات نوعي به را اين عدهاي
  بعدي قرون در ،اسالم صدر در تنها نه ،عرب در. است داشته زياد مخالف قرآن. نداريم قبول ما را

 مخالف هم  خودشان زمان در كه مخالفيني آنهم داشته زياد
 

 : پاورقي
 ]. اختالف اندكي با [350 ص 76 / ج ،بحار 1. 
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 شده پيدا زنادقه از اي عده هجري دوم قرن در. اند بوده آوري نزبا و بالغت و فصاحت اول طراز در
 هم را مقفع ابن حتي و برد بشاربن و العوجاء ابي ابن مثل ،بودند قرآن ضد و اسالم ضد رسما كه بودند
 ولي اند بوده او با اينها ،بشماريم اينها رديف در را او كه است بعيد ولي اند شمرده اينها رديف در بعضي

 راه اين از را اينها او كه هست داليلي بلكه و است بوده همراه آنها با فكرها اين در كه نيست علومم او
 ابوالعالي يا. برويد پيش را راهي چنين نميتوانيد و است غلط راهتان كه است بوده معتقد و ميكرده منع

 قول به مخصوصا و افكارش و اشعار. است نوابغ جزء يعني اعجوبه يك و خالص عرب يك كه معري
 ]. است معروف [ نبوده چيز هيچ به پايبند كه معنا اين به) فكرش آزادي (فكرش حريت امروزيها

 مسخره را اسالم ،ميبرد نام اسم به ،ميكرده مسخره كلي طور به را اديان كه ميدهد نشان شعرهايش
. ميكند مسخره را زردشتيگري و ميكند مسخره را يهوديگري ،ميكند مسخره را مسيحيت ،ميكند
 بشر يك كه ميشود مدعي ميĤيد يكي ،بشر اين حماقت از ميكنم تعجب من ميگويد كه دارد اشعاري

 ميشويد گاو بول با را صورتش ميĤيد كسي يك ،ميپرستد چنين را گاو ميĤيد كسي يك ،خداست بچه
). ميگويد را نمسلمي (ميشوند متوسل سنگ يك و ميروند ديگر عده يك و) ميگويد را زردشتيها(

 نقل را قسمتهايي او از حتي و است زبانĤوري و سخنور و بليغ مرد العاده فوق و ،است زياد كفرياتش
 . كند معارضه قرآن با خواسته كه اند كرده
 به كه را كساني تمام اند كرده جمع آن در و اند نوشته القرآن معارضات نام به كتابي مصريها اخيرا

. ندارم را كتاب اين من نهمتأسفا ولي اند گفته زمينه اين در سخناني و اند آمده نقرآ مبارزه و معارضه
 عرض قبال. نيست تقليد امكان اصال و است نشده تقليد سبك اين ولي ندا آمده] قرآن معارضه به [زياد

 ميبينيم ،باشد ميخواهد كه هر ،ميبينيم كس هر سخن البالي در را قرآن آيه يك ما كه وقتي كردم
 نه قرآن سبك ميگوييم كه است اين. تاريك شب يك در ميكند پيدا را درخشان ستاره يك حكم درست
 به ميكند نگاه آدم چه هر. است همين ،ممتنع و سهل ميگويند كه آنچه. الحقه نه و است داشته سابقه

 ميخواهد وقتي ولي كند توصيف نميتواند ميبيند ؟چيست آورد را مثلش نميشود كه جهتي آن كه ،آن
  سهل سبكشان كه هستند كساني شعرا مقتدرترين ميگويند اينكه كما ،نميتواند هم باز بياورد را مثلش

 خيلي. ندارد ابدا سعدي دارد منوچهري مثال كه تابهايي و پيچ آن يعني ،سعدي مثل ،است ممتنع و
  ميگويد ساده و صاف
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 را مثلش نتوانستند ديگران را ساده همين ولي تاس ساده يليخ نيست آساني تن جاي جهان الناس ايها
 . بگويند

 

  قرآن پذيري آهنگ
 

 قرآن پذيري آهنگ مسأله است بوده توجه مورد قديم از و است قرآن سبك به مربوط كه ديگري مسأله
 ،نميپذيرد آهنگ ديگري چيز شعر جز زبانها در اند داده نشان كه آنجا تا. است عجيب خيلي اين. است

 البته. ميپذيرد آهنگ كه است شعر ،بسازد آهنگ آن براي بودند موسيقيدان نفر يك كه واقعي آهنگ
 را اين اگر كه ميفهمد نميشناسد را آهنگها كه هم كسي آن اما خواند بلند آواز با ميشود را نثري هر

 آن وقتي كه است چيزي آن پذير آهنگ چيز يك ولي. بخوانند آواز با كه است آن از بهتر بخوانند ساده
 ،پذيري آهنگ ميگويند اين به. ميخوانند ساده كه وقتي تا ميكند بيان بهتر را آن ميخوانند آهنگ با را

 نه چون ،نيست شعر ميبينيم ما طرفي از قرآن. آهنگ غير از كند بيان ميتواند بهتر را آن ،آهنگ يعني
 به اصال شعر چون ،هم محتويات نظر از. است يكديگر با هماهنگ هجاهايش نه و قافيه نه دارد وزن

 نثري يگانه قرآن. نيست آن در شاعرانه خياالت و تشبيهات آن ،نيست آن در تخيل ،دارد بستگي تخيل
 حاال. ميخوانند آهنگ با هستند قرائت اهل كه كساني ميخوانند كه قرائتهايي همين. پذير آهنگ است
 نهج هاي خطبه. نميپذيرد اصال ،بخوانيد آهنگ با ييدبيا را پيغمبر هاي خطبه خود ،ديگر كالم يك شما

 هنگآ با بياييد باشد نثر اگر را فارسي يا عربي كالمهر. نميپذيرد ،بخوانيد آهنگ با بياييد شما را البالغه
 به اسالم صدر از كه است مطلبي همان اين و است پذير آهنگ كه است قرآن تنها. نميپذيرد ،بخوانيد

 است بوده همين براي بخوانيد حسن صوت به را قرآن كه است شده توصيه اينكه .است شده توجه آن
 و بدهد نشان را خودش است ميتوانسته بهتر آهنگ با و بوده پذيرشي و استعداد چنين قرآن در كه

 ندا كرده بحث علماء اينجا. قرآن با بخوانيد غنا » بالقران تغنوا «: )1 (داريم زيادي اخبار در. كند نمايان
  بعضي ؟» بالقران تغنوا « كه شده داده دستور چطور پس است حرام غنا اينكه با ،است حرام كه غنا كه

 
 : پاورقي

 اينها به راجع هم فقه علماي و است معروف و آورده صافي تفسير مقدمه در را اينها فيض مرحوم 1. 
 . اند كرده بحث
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 ماده از " تغنوا " اين شايد اند گفته اند كرده رد علماء البته و اند كرده سخيفي خيلي تعبير اند آمده
 هرگز عرب كه اند داده جواب. قرآن به شويد زنيا بي يعني ،است قصر به غنا ماده از ،نيست مد به غنا
 ". " استغناء " يك و داريم " تغني " يك ما. ميگويد استغنوا ،نميگويد " تغنوا " تعبير با را كلمه اين

 جواب منتها ،است تغني شك بدون اين. " تغنوا " با نه ميكنند بيان " استغنوا " با را " بشويد بينياز
  ولي ،غناست اعم معني به ،انگيزد بر را احساسات كه لطيفي و خوش آواز هر كه اند داده
 وقتي كه است چيزهايي آن ،انگيزد برمي را انسان شهواني احساسات كه است غنايي آن مذموم غناي
 را انسان لطيف و عالي احساسات چيزي اگر اما ميكند كوچك و سبك و خفيف را انسان عقل شد پيدا

  انسان ،كند جاري را انسان اشك ،كند روشنتر را انسان ضمير و روشن و قوي را انسان عقل كه برانگيزد
. نيست مذموم غناي اما دارد كار و سر انسان احساسات با چون غناست هم اين ،بيندازد خدا ياد به را

 ميدانيم ما بعالوه. باشيم داشته وحشت بايد غنا مورد از ،باشيم داشته وحشت نبايد كه " غنا " لفظ مااز
 اي آوازه خوش و بخوانند خوش آواز با را قرآن كه است بوده عنايت اين عمال اسالم صدر همان از كه

 را قرآن ميگفت را اصحاب گاهي اكرم رپيغمب خود حتي. ميخواندند را قرآن و آمدند مي پيغمبر صحابه
 ميبرد لذتي قرآن شنيدن از ولي ،ميدانست را قرآن كه او ،بود شده نازل او بر قرآن خودش. بخوانند او بر
 كه دانستن براي آن ،دارد موضوعيت شنيدن خود چون ميبرد را لذت آن انسان قهرا آن دانستن از كه

 تجديد چه هر دل ولي. است لغو تكرارش ديگر ميداند كه زيچي ،ميداند فكر. نيست فكر براي ،نيست
 امر را صحابه از بعضي اكرم پيغمبر خود اوقات از بسياري. گردد تحريك احساساتش ميخواهد شود

 . كردند مي گوش اكرم پيغمبر و ميخواند قرآن او و بخوان من براي كن باز را قرآن كه ميكردند
 را مصحف كه فرمود من به اكرم پيغمبر وقت يك ميگويد است وحي بكتا از يكي كه مسعود بن عبداهللا

 پيغمبر ،خواندن به كردم شروع نساء سوره اول از. آوردم را خودم مصحف من. بخوان من براي كن باز
 علي بك جئنا و بشهيد امه كل من جئنا اذا فكيف « ": كه آيه اين به رسيدم تا كرد مي گوش اكرم
 اينها بر را تو و بطلبيم گواهي امتي هر براي كه آنگاه بود خواهد چگونه " يعني) 1 ("" شهيدا هؤالء
  خواندم را اين تا. " بطلبيم گواه

 
 

 : پاورقي
 1.  .41 / نساء
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 . است بس ديگر » هذا حسبك «: فرمود و شد اشك از پر پيغمبر مبارك چشمهاي كه ديدم
 از زيبا و خوش آهنگ با آنچنان را قرآن اينها كه هست قربا امام و سجاد امام درباره خودمان روايات در

 از كه مردمي و شد مي منعكس منزل بيرون به صدايشان كه خواندند مي بلند صداي با و منزل داخل
 نگاه را امام خانه پشت بعد. ايستادند مي آهنگ اين خوشي و زيبايي واسطه به ميگذشتند كوچه

 صدا اين آنقدر اند نوشته حتي و ميكنند گوش دارند اند ايستاده كوچه داخل مردم ميديدند ميكردند
 ،كنند عبور آمدند مي و ميكشيدند دوش به را سنگين مشكهاي كه حالي در سقاها كه بود جذاب و زيبا
 ). 1 (كنند گوش كه ايستادند مي آب از پر مشكهاي همان با

 . مختلف آهنگهاي آنهم ،آهنگ براي اش پذيري تحمل: است قرآن زيبايي هاي جنبه از يكي هم اين
 

  حسين طه سخن
 

] ميكند گوشزد [مختلف موضوعات تناسب به را مختلف آهنگهاي اين مخصوصا جا همين در حسين طه
 آرام آيات ،داريم شديد آيات ،داريم قصير آيات ،داريم طويل آيات ،نيست جور يك همه قرآن آيات چون
 احساس انسان كه است شده بيان كلماتي يك با و لحني يك به ،است خاصي آيات آيات بعضي. داريم
 به را موعظه و تذكر خواهد مي كه آياتي ،كند تلقين خودش قلب بر بايد آرام آرام را كلمات اين ميكند
 تو بر كه كتابي) 2( » االلباب اولوا ليتذكر و اياته ليدبروا مبارك اليك انزلناه كتاب «: مثال ،بياورد وجود
 !بينيدب. گردند متنبه صاحبدالن و كنند تدبر را آن آيات كه ميمنت و بركت پر كتابي ،ايم كرده نازل

 بيدار را دل خواهد مي ،كند انديشيدن به وادار را فكر ميخواهد و ميكند تذكر و تدبر به دعوت كه آيهاي
  و ماليم و نرم بيان يك با ،كند

 
 : پاورقي

 زمان در كه هم بعد. آوردند مي آب سقاها ها خانه براي معموال و داشته آب چاه وقت آن مدينه 1. 
 كه كردند ايجاد برداشتن آب محل يعني نهر دهانه را مدينه جاي سه دو كردند جاري نهر حكم مروان

  آب ،نبود جاري آب ها كوچه در يعني نبود مدينه ظاهر در جاري آب ديگر. آوردند مي آب آنجا از
 كنده را مدينه جاي چند ولي بودند كرده خارج را چشمه مدينه شمال در اي نقطه از ،بود جاري زير در

 جاي چند ولي بودند كرده خارج را چشمه مدينه كرده درست پله و بودند كرده درست دهنه و بودند
 كه بودند كرده درست هپل و بودند كرده درست پله و بودند كرده درست دهنه و بودند كنده را مدينه
 مشكها وسيله به را منازل آب حالهر به. داشتند برمي آب آنجا از ندبردار آب خواستند مي وقتي

 . يرساندندم
 هدف با متناسب كه است مخصوصي آهنگ يك ميپذيرد آيه اين كه هم آهنگي. است آمده اي هستهآ
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 صراط الي يهديهم و باذنه النور الي ماتالظل من يخرجهم و السالم سبل رضوانه اتبع من اهللا به يهدي «

 ). 1(» مستقيم
 

 سرسره باالي كه آدمي مثل ،ميكند خواندن به شروع انسان كه لاو از كه است گونهاي به آيه اين سبك
 انسان جلوي در ممانعتي گونه هيچ ،است اينطور آيه خود اصال ،پايين ميرود ميخورد سر خودش و است
 و السالم سبل رضوانه اتبع من اهللا به يهدي « ": است سليس و روان قدر اين يعني ،نميكند ايجاد

 و هدايت وسيله اين به خدا "" مستقيم صراط الي يهديهم و باذنه النور الي الظلمات من يخرجهم
 منحرف هدفهاي دنبال نه (بطلبند را حق رضاي و باشند جو حقيقت كه را مردمي كند يم راهنمايي

  هدايت راست راه به و كشاند مي نور سوي به تاريكيها از را آنها و ،را سالمت هايراه) باشند كننده
 . كند مي
 نگاه آدم حسين طه قول به ،تخويف و انذار آيات ،عذاب آيات مخصوصا ديگر آيات سلسله يك ولي

 ،تاهيكو هاي جمله ،كوتاهي سجعهاي يك با ،ميبارد انسان سر به صاعقه مثل راميبيند آيات آن ميكند
  تندي و فشاردار آهنگ يك ميشود خوانده كه هم آهنگي كه ،آيد مي ديگري سر پشت يكي مرتب
 : هست

 
 عذاب ان .المسجور والبحر. المرفوع السقف و .المعمور البيت و. منشور رق في. مسطور كتاب و. الطور و «

 ). 2 (دافع من له ما .لواقع ربك
 

 فراري هرگونه مجال ميخواهد ،بدهد قرار تأثير تحت را روح واهدميخ ،كند ذكر ميخواهد را عذاب وقتي
 و الطور و « ": ميشود وارد شديد فشار يك با و كوتاه خيلي سجعهاي يك با ميبينيد ،بگيرد او از را

 فرق خيلي شود خوانده كالم اين با بايد كه آهنگي همچنين و كالم لحن خود اصال. " مسطور كتاب
 . "» اولواااللباب ليتذكر و اياته ليدبروا مبارك اليك انزلناه كتاب « ": يگويدم كه آنجا با ميكند

 
 : پاورقي

  16 / مائده 1. 
 .8 - 1 / طور 2. 
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 : است طور همين هم آيات اين مثال يا
 الدين ان و .لصادق توعدون انما. امرا فالمقسمات .يسرا فالجاريات .قرا و الحامالتف.ذروا الذارياتو «
 ). 1(»قعوا

: ميكند ذكر را پروردگار عذاب كه ميبينيد سرش پشت ولي ،كوتاه خيلي سجعهاي با پي در پي قسمهاي
 براي كه هايي وعده و دارد حقيقت پروردگار جزاي كه) 2 (حقيقت آن به قسم ،حقيقت اين به قسم
 . است شدني امر آنها همه و است واقع آنها همه است شده داده شما به آينده
 باز. هست هم عجيب خيلي و مجيد قرآن درباره است مطلبي يك خود هم) پذيري آهنگ (ناي پس

 ،شد پيدا راديو كه زماني از ميگويد ،ميزند خوبي حرف يك زمينه اين در حسين طه آقاي همين
 باشند داشته تعصب خواه ،دارند زيادي طرفداران كه ادبي كتابهاي و مذهبي و ديني كتابهاي طرفداران

 هيچ نه. برسانند گوشها به و كنند پخش راديوها وسيله به را اينها كه مندند عالقه باشند نداشته اهخو و
 را قرآن جاي است توانسته ادبي كتاب هيچ نه و است رسيده قرآن پاي به جهت اين در مذهبي كتاب

 : است اين عبارتش. بگيرد جهت اين در
 

 كشورهاي و اسالمي كشورهاي در آواز خوش انندگانخو وسيله به قرآن پخش ،راديو اختراع از پس
 اكنون. گرديد فراوان دارند اي برنامه مسلمين براي سياسي غير و سياسي منظورهاي به كه اي بيگانه
  خوانده برند لذت خوانندگان آواز از ،شنوندگان آنكه براي بيشتر آمريكا و اروپا راديوهاي در قرآن

 در كه آوازهايي خاطر به ثانيا و خودش براي اول درجه در را آن ،ندگانشنو از بسياري لكن) 3 (ميشود
 زبانهاي از ادبي قسمتهاي بعضي گاه. ميشنوند ميĤورد پديد شنوندگان در كه طربي و است آن تالوت
 ).4 (نيست منظم و پيوسته قرآن مانند آنها پخش هرگز لكن ميشود پخش راديو در زنده

 
 : پاورقي

 1.   6. - 1 / ذاريات
 توجه با ميخواهد ،دارد رمزي يك هم آن خود البته كه ،ميخورد قسم كوني حقايق اين به هم اغلب 2. 
 . كند ثابت را مطلب آن اينها به
 و است موضوع ما براي هم همان ولي ،ديگرش جنبه به نه دارند كار اش موسيقي جنبه به يعني 3. 

 . مطلوب
 دليل ،است آن مشتريهاي بر دليل باالخره باز ميكنند پخش گريدي منظورهاي روي كه هم آنهايي 4. 
 . شد نمي پخش اينقدر داشت نمي مستمع اگر. دارد مستمع برنامه اين كه است اين بر
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  قرآن حالوت
 

 ذائقه با تناسبش و شيريني يعني است قرآن حالوت مسأله آن و كنم عرض برايتان ديگر موضوع يك
 يعني قرآن تالوت نفس اصال اسالم در كه ايد كرده توجه هيچ. است شدنينا سير كه طوري به انسان
 آن و كنيم مي مالمت را مردم گاهي هم خودمان ما كه است درست دارد؟ موضوعيت خواندن همان
 آن دستورهاي و محتويات به ولي ميكنند تالوت را قرآن فقط افرادي كه بجاست نظر آن از هم مالمت
 تال رب « ": هست هم حديث در. كنند عمل نميخواهند ولي ميخوانند را رآنق مرتب ،ندارند كاري
 ،ميكند لعن را آنها خودش قرآن ولي ميكنند تالوت را قرآن كه كساني بسا " » يلعنه القران و للقران
 بايد را قرآن كه است آن معني به ولي است درستي حرف مطلب اين. ميكنند عمل قرآن ضد بر چون
 خصوص در كه اثري خاطر به ،دارد موضوعيت قرآن تالوت خود اصال. كرد تالوت هم ايدب و كرد عمل

  با كالم اين چون ،است قرآن زيبايي و سبك همان به مربوط باز هم اثر اين و است موجود قرآن تالوت
 مين اثر شما در اندازه آن بشنويد ديگر زبان از شما اگر را معني همان يعني كند مي فرق ديگر كلمات
 ،گذارد مي را اثر اين مرموزي شكل به و خداست كالم قرآن چون نه باز ،بشنويد قرآن زبان از كه گذارد
 و العاده فوق تناسب جنبه همان ،است آن زيبايي جنبه همان اش آميزي اعجاز و مرموزي جنبه بلكه

 بايد خيلي را قرآن لهذا. كند ايجاد شنونده روح در تواند مي كالم اين كه است العادهاي فوق تحريك
 عالقه كه مسلماني هر الاقل و مسلماني هر كه است الزم و خوب خيلي ،تالوت از قبل ولي كرد تالوت
 . شود آشنا قرآن زبان با است قرآن به مند

 مرد واقعا او و گرفتند حسينيه در روزش چهلمين مناسبت به كه فرزان مرحوم فاتحه در عصر ديروز
 قول به كه آرام آقاي بود قرآن اهل واقعا و شناختيم مي را ايشان نزديك از ما و ودب متديني و عالم

  براي خوبي خيلي موضوع يك بعد و كرد صحبت اي دقيقه پانزده ده يك آمد نيست سخنران خودش
 وابسته اينها همه ميگوييد فرزان آقاي اين فضيلت در شما كه چه هر آقايان گفت ،كرد مطرح مستمعين

 اگر كه كرد توصيه را همه هم بعد و ،داشت كار و سر قرآن با و بود قرآن اهل فرزان كه بود چيز كي به
  ،شود آشنا قرآن با بايد شود مند بهره اسالم مزاياي از خواهد مي و است مسلمان كسي
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 به ،بگيريد ياد برويد را قرآن زبان اين و شود آشنا قرآن زبان با بايد شود آشنا قرآن با ميخواهد اگر و
 امام ؟داريم كار چه عجم و عرب به ما او قول به. ديگر چيز خاطر به نه بگيريد ياد برويد قرآن خاطر

 زبان ،ميكرده صحبت عربي زبان به هم الجوشن ذي شمر ،ميكرده صحبت عربي زبان به هم حسين
 عربي زبان. ندارد احترامي نميكنند تكلم يا ميكنند تكلم آن به كساني چه كه نظر آن از ما براي عربي
 كه كنم اعتراف شما حضور در االن بايد من و ،دارد احترام ما براي است قرآن زبان كه جهت آن از تنها
 اي گونه به داشته وجود ما تعليمات در تاريخ طول در كه انحرافاتي اثر در ما تيپ همين ما، خود

 مجرا اين در و شويم مي مسائل سلسله يك در غرق اول از ديني و علمي هاي حوزه اين در كه هستيم
 ياد كه هم مقداري آن ،گيريم نمي ياد درست هم را عربي زبان. بشناسيم را قرآن كه گيريم نمي قرار

 همين تحصيلش اوايل همان از طلبه يك اگر. نميخورد شناسي قرآن و فهمي قرآن درد به ميگيريم
 كتاب همين مثل جديد از بخواند جديد و قديم از است هشد نوشته قرآن اعجاز درباب كه را كتابهايي

  اين با اول از طلبه يك اگر باقالني ابوبكر و جرجاني عبدالقاهر كتاب همان مثل قديم از و ،رافعي صادق
 و حفظ به كنند وادارش بعد و شود وارد قرآن اعجازآميز هاي جنبه به توجه با بعد و شود آشنا موضوع
 من و. نيست اينطور ما مثل كه كسي از كند درك ميتواند بهتر خيلي را قرآن زاعجا او ،قرآن ضبط

 يك عنوان به ولي ،باشم گفته خودستايي و نفس تزكيه عنوان به نميخواهم را اين البته (بگويم ميتوانم
 لذت قرآن شنيدن از واقعا كه است سال هشت حدود خودم من) ميكنم عرض پروردگار نعمت شكر

 كه ميكنم احساس قرآن در معنياي يك خودم قلب در اصال و ميبرم لذت قرآن خواندن از قعاوا و ميبرم
 عمال ما تربيت كه است آن اثر در اين شايد كه ميكنم فكر خودم با گاهي. نميكنم احساس قرآن غير در

 هر دباي بود تعصب اگر كه ميبينم بعد ،است تعصب نوعي خودش اين] و [بوده ديني و اسالمي تربيت
 داريم ما كه هم احاديثي و اخبار اينهمه ،باشد السويه علي من براي باشد داشته اسالم نام كه چيزي
 كه آثاري از بسياري به نسبت ميبينم من كه صورتي در] كند ايجاد را احساس همان [من در اينها بايد
 به نسبت ولي ميشوم دورتر آنها از دارم مرتب ،ميكردم فكر آنها درباره و ميدانستم اسالمي آثار قديم در

 اينكه با سابقا من را قرآن زيبايي همين حتي. است ديگري چيز يك اصال اين كه ميبينم قرآن خود
 حاال ولي نميكردم درك چيزي ،نبود كافي ما براي آنها چون ولي بوديم خوانده را غيره و مطول كتاب
  واقعا
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 قرآنهاي اين. شود خوانده زيبايي و لطيف آهنگ با كه وقتي مخصوصا ميكنم حس را قرآن زيبايي
 كه قسمتها بعضي ،ام نكرده گوش را همه من البته ،است كرده كه قرائتهايي از بعضي ،عبدالباسط
 ،است عجيب تأثيرش ،دارد تناسب است آيه آن در كه موضوعي با كرده انتخاب كه آهنگي مخصوصا

 اينجور خوانده چه هر غالبا. " كورت الشمس اذا « " سوره يا " » المطمئنه النفس ايتها يا « ": آيه مثل
 اين با وقتي مخصوصا. است خوانده آن معني با متناسب آهنگي با را " كورت الشمس اذا " سوره. است

  تنهايي به خودم ،باشد آهنگي نيست الزم گاهي و ،برم مي لذت خيلي شنوم مي آهنگها
 يك  !زيباست و لطيف و شيرين چقدر بينم مي كنم مي تكرار را قرآن آيه

 وجوه از[ ،شود نمي كاسته اش شيريني از شود مي تكرار چه هر] اينكه و [قرآن شيريني و حالوت ناي
 نمازهايمان براي فقط بار ده روزي ؟ميخوانيم چقدر ما را حمد سوره اين ،آخر]. است كريم قرآن اعجاز

 ،ام كرده امتحان من. است مهوع برايتان بخوانيد بار ده روزي بخواهيد شما را زيبايي قطعه هر. ميخوانيم
 خواندم دوم دفعه ،كرده جذب مرا خيلي ،ام خوانده من كه بوده فارسي قطعات گاهي ،كار اين براي نه
  بخوانم ام خواسته بعد دفعات ولي ،بود طور همين خواندم دفعه پنج تا شايد ،شدم جذب بيشتر باز

 شده جذب اول كه آنطور ام ديده ،خواندن به كردهام وادار را خودم گاهي. ميشومن كشيده كه ام ديده
 يك كه است قرآن تنها اين و ،بخوانم را آن بايد زور به كه ميشود اي گونه به بعد ديگر ،نميشوم بودم

 ميكند حكايت اين. نميشود سلب آن شيريني بخواند هرچه انسان كه دارد اي شيريني و حالوت چنين
 واقعا چون انسان و ،خداست كالم كه كالم اين و بشر فطرت و روح ميان مرموز بسيار تناسب نوع يك از

 نمي خسته ميشنود هرچه ،ميشنود دارد را طبيعت ماوراء و غيب نداي ،ميشنود دارد را خالقش كالم
 . شود
 واقعا كه كرد ديروز آرام آقاي كه را اي توصيه ،باشم كرده توصيه عرايضم آخر در خواستم حال هر به

 قرآن هدفمان ولي بگيريم ياد را زبان اين است ممكن برايمان كه حدي هر تا و بپذيريم را توجيه اين
 . كنيم درك بهتر را آسماني كالم اين زيباييهاي عمال و كنيم تالوت را قرآن بيشتر بعد كه باشد
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 كه مطهري آقاي جناب خدمت مبكن پيشنهادي يك كه خواستم فقط ،نداشتم مطلبي بنده پرسش-
 جديد زمان ،قرآن زمان نظريات از گذشته ،كنيم مي مقايسه قرآن با را علمي مطالب ما وقتي فرمودند

 يك از علمي مسائل در قرآن مطالب يعني دارد آشكاري بلندي يك قرآن مطلب ،كنيم مقايسه وقتي هم
  ديد

 اين در كه كنم تقاضا ايشان از خواستم. جديد علوم به نسبت حتي است برخوردار باالتري و وسيعتر
 انسان خلقت به راجع بفرماييد فرض ،باشد محسوس بيشتر كه چيزهايي يك و بزنند مثالهايي مورد

  انسان خلقت مورد در هم قرآن خود و ،حاضر عصر در هست هم تئوريهايي و قديم در بوده تئوريهايي
 بيشتر ما و بوده محسوس كه باشد دليلي يك و شود بيان مسائل اين كه بهتر چه ،دارد بياناتي و اشارات
 باره اين در بنده. كنيم جلب كنيم مي قرآن درباره كه ادعايي اين به را شنونده اعتقاد و ايمان بتوانيم
 به راجع بزنم خودمان پزشكي علم از حتي مثالهايي كه نيستم هم الذهن حاضر متأسفانه و ندارم عرضي
 در ما كه است اين كنم بيان ميتوانم سطحي و مجمل خيلي كه چيزي يك. جديد علم و قرآن نظرات
 . دوم قسمت به جديد در و بود شده توجه يكي به قديم در كه داريم مسأله دو طب

 كه اي مسأله اما ،ضرورت و احتياج روي از بوده توجه مورد قديم از كه دردهاست درمان اول مسأله
 توجه همكاران آقايان. بيماريهاست از پيشگيري و بهداشت ميكند جلب را هتوج حاضر عصر در بيشتر
 سطحي خيلي بيماريهاي حتي و تراخم حتي ،ميماند باقي عوارضش ،درمان از پس بيماري هر كه دارند

 با داشت خواهد تفاوت هم درمان از بعد شد مبتال بيماري يك به كه فردي يعني ،ساده و پوستي و
 ترك را سم آن كه فرض به ،شد آلوده سمي به فردي اگر يا ،است نشده مبتال بيماري اين به كه فردي
 كه آنجايي تا و ،بود خواهد شخص اين وجود در سم اين دقيق خيلي آثار باز ،بكند هم درمانهايي و كند
 درس يمقاربت بيماريهاي به راجع مثال ،بيماريها به نسبت دارد پيشگيري جنبه اسالم دارم اطالع بنده
 مقاربتي بيماريهاي به مبتال مسلمان واقعي جامعه يك ميشود موجب كه داده دستوراتي اما نداده طبي
 روزمره طور به ما كه بيماريهايي از يكي حاضر حال در. سمي بيماريهاي يا گوارشي بيماريهاي يا ،نشود
 من كلوا « " مثل ،است داده زمينه اين در دستوراتي قرآن آنكه حال و است غذايي مسموميتهاي داريم

 از دسته يك از كند عمل ما جامعه اگر را دستور همين. است مختصر خيلي كه "" رزقناكم ما طيبات
 وجود به غذايي مسموميتهاي اثر در كه است بيماريهايي آن و بود خواهند امان در آن عوارض و بيماريها
 و سمعي نظر از كرده تجويز اسالم كه را توراتيدس ما اگر باز. رواني بيماريهاي طور همين و. ميĤيد
  سطحش كه ديد خواهيم بدهيم قرار توجه مورد ،مطالعه و فكر حتي و بصري
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 و فكر در حتي اسالم اينكه براي ،است باالتر خيلي حاضر عصر روانپزشكهاي كتب و مطالعه و فكر از
 گمانها از بعضي حتي يعني "" اثم الظن بعض ان « " كه است داده دستور ما به و كرده دخالت ما خيال

  مجامعي و ميشنويم و ميبينيم كه هايي صحنه از بگذريم. دارد ضرر شما براي و است زيانبخش
 از خيلي و دارد ناپذيري جبران زيانهاي ما روح سالمتي و اعصاب و روان براي و كنيم مي شركت كه

 پرهيز غالبا هم ما متأسفانه و كند مي ايجاد جلسات همين و صداها همين را رواني و عصبي ضعفهاي
 مربوط كه گماني در ،است باالتر حاضر عصر روانشناسهاي فكر سطح از اسالم گفت ميتوان اما نميكنيم

 را لحظاتي يعني بكنيم نداريم حق ما را گمانها از بعضي كه دارد نظارت و دخالت هست هم ما خود به
. نكنيم توجه كه موظفيم ،داشت خواهد زيانهايي ما خود روح در مانه كه بگذرانيم گمانها از بعضي به

 علمي مسائل در ،دوستان و همكاران آقايان چه و مطهري آقاي جناب چه كه بود اين من منظور
 درك بهتر را اثرش و نتيجه تا كنيم تطبيق امروز علمي نظريات آخرين به توجه با و بزنند مثالهايي

 . كنيم
 

 بحث بحث اين كه كردم عرض كوچكي مقدمه اول بنده كه بودند نفرموده توجه دكتر ايآق گويا: جواب
 اين براي ،است مناسب كنيم صرف وقت آن براي ما كه چه هر و هست اي زمينه و است خوبي خيلي
 من كه آنچه. شود بحث زياد موضوع اين در كه ميخواهد دلم من كه باشيد داشته توجه خواستم كه بود
 آنها درباره آقايان همكاري با ميخواهيم بعدها كه مسائلي براي بود فهرستي عنوان به كردم عرض اول

 قرآن اعجاز كه كردم عرض فهرست عنوان به اول من را اين. باشيم شده رد آن از نخواستم ،كنيم بحث
 و علمي ناحيه ديگر و ،ميشود گفته لفظي ناحيه اصطالحا كه زيبايي ناحيه يكي ،است ناحيه دو در

 درباب ،توحيد درباب مثال كه كردم عرض قدر همين باشيم گفته فهرستي يك ما اينكه براي بعد. فكري
 فصلهاي در را اينها كه بود اين منظورم]. است چنين[ طبيعيات در ،خانوادگي مقررات درباب ،اخالق
  حدود در كه هست مسائلي كردم عرض سخنم اول در من مخصوصا و بگوييم تفصيل به بايد بعدي

 مقدور برايم كه حدودي در من منتها ،كنند مطالعه موضوعات اين در بايد آقايان و نيست من تخصص
 باران و باد كتاب همين مثال. كنيد بيان اينجا بياييد خودتان بعد و كنم راهنمايي شما به كتابهايي باشد
 اين در كه آقايان از يكي و شود بحث آن درباره جلسه دو يكي در بايد بازرگان مهندس آقاي قرآن در

 انتقاد اينها روي و كنند بحث را مسائل بيايند است من از واردتر جوشناسي و طبيعيات مسائل جور
  پس. كنيم
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 بحثهاي ينها ا ميكنم خيال من و كنيم بحث اينها درباره بعدها ميخواستم ،بشوم رد نميخواستم من
 تا چون مباحث اين هم من خود براي و ،بشويم رد زود كه باشيم داشته اصرار نبايد ما و است مفيدي

 : است اين مضمونش كه هست عربي شعر يك. دارد ارزش و تازگي ام نكرده بحث موضوع اين در حاال
 صرف وقت هرچه هم مباحث اين براي. دارد جا باشد زياد هرچه شود ريخته معشوق براي كه اشكي
 خودم من كه بفرمايند دارند سؤالي و انتقاد نوع هر هم آقايان و دارد جا است قرآن درباره چون كنيم
 . هستم انتقادها و سؤالها چنين به نيازمند هم

 
) ع (علي حضرت خود زبان از چون كه ميفرمايد قرآن به راجع تعريفي) ع (علي حضرت ،البالغه نهج در

 بالحق) ص (محمدا اهللا فبعث « ": ميفرمايد ،است پيغمبر بعثت به راجع. است جالب خيلي هست
 را قرآن تعريف حاال (بقرآن ،طاعته الي الشيطان طاعه من و ،عبادته الي االوثان عباده من عباده ليخرج
 بعد ليثبتوه و ،جحدوه اذ بعد به ليقروا و ،جهلوه اذ ربهم العباد ليعلم احكمه و بينه قد) ميفرمايد حضرت

 است تعريف باالترين ديگر اين. كرده تجلي كتابش در خدا " » ابهكت في سبحانه لهم فتجلي ،انكروه اذ
 . است قرآن زيبايي به راجع اين البته. بكند قرآن به راجع تعريف جور اين نتوانسته كس هيچ كه

 
 في سبحانه لهم فتجلي «: ميفرمايد ،قرآن درباره اميرالمؤمنين از است زيبايي تعبير خيلي ،بله: جواب
 بهترين اين. خداست ظهور اين اصال يعني كرد تجلي مردم بر خودش كتاب اين در داخ) 1( » كتابه
 . است قرآن درباره تعبير

 
 

 : پاورقي
 نهج 1.   145. خطبه ،البالغه
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                              قرآن اعجاز
                              )3 ( 

 
 هاي نشانه و قرآن اعجاز وجه كلي طور به كه كرديم ضعر. بود كريم قرآن اعجاز وجود درباره ما بحث
 توجه با يعني بالخصوص رسول حضرت مثل بشر يك و انسان يك عادي افق از باالتر افقي از قرآن اينكه

 عرض كه ،معنوي جنبه از ديگر و لفظي جنبه از يكي: است جنبه دو از است شده نازل محيط آن به
 جلسه در. علمي و فكري مقوله از ديگر و زيبايي مقوله از يكي: نيمك تعبير جور اين است بهتر كرديم
 آن كه لفظي زيبايي جنبه از قرآن كه بود اين مطلب اجمال و كرديم بحثي اول قسمت به راجع گذشته

 تفهيم خوب را مفهوم اين كه نيست كافي لفظ دو اين حتي و ميكنند تعبير " بالغت و فصاحت " به را
 داشته آشنايي الجمله في مسأله اين با كسي اگر و دارد انكاري قابل غير و تقليد قابل غير وضع يك كند
 بيانات در را خاصي زيبايي يك ،وضوح و خوبي به ،باشد آشنا هم قرآن معاني با كمي مخصوصا و باشد
 قرآن زا بعد نه و است داشته سابقه بيان نحو چنين) 1 (زبان اين در قرآن از قبل نه كه ميبيند قرآن
 االن كه بالغت و فصاحت فن نظر از اينكه با اكرم پيغمبر خود كلمات با حتي. است بوده تقليد قابل

  ،است متفاوت باالست سطح و اول درجه در هست ايشان خطب
 
 
 
 

 : پاورقي
 . محتوا و معني نظر از مگر كرد مقايسه شود نمي اصال كه را زبان اين غير 1.

 ٢٤٠



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

 شاگرد و رپيغمب شاگرد كه ابيطالب بن علي اميرالمؤمنين كلمات با. است سبك دو ،است جور دو اصال
 و بيان قدرت اگر شود مي بزرگ مكتبي در كه كسي كه است اين قاعده و] است متفاوت [است قرآن
 اصال البالغه نهج معذلك ،است شده بزرگ آن در كه مكتبي آن به باشد شبيه بايد باشد داشته قلم

 مي انسان است شده واقع البالغه نهج متن در قرآن از اي آيه كه جا هر و است يديگر سبك سبكش
 . بدرخشد شب تاريكي در كه است ستارهاي مثل درست بيند

 زيبايي يك قرآن كه معنا اين به ،است همين براي است شده قرآن تالوت به اسالم خود در كه اهتمامي
 به توجه و خواندن خود. است آن معلومات از اطالع از رغي كه دارد تلقيني و القاء قدرت يك و مخصوص

 بخوانند آهنگ با را قرآن كه است رسيده دستور اينكه. است مؤثر كردن تكرار را الفاظ همان ،آن الفاظ
 يك قرآن سبك اصال كه است حساب همين روي باز " » بالقران تغنوا « ": دارد " غنا " تعبير حتي كه

 را مختلفي آهنگهاي مختلف معاني تناسب به مختلف آيات كه است پذيري آهنگ مخصوص سبك
 در قرآن زيبايي كه تأثيري است توجه قابل العاده فوق شناسي جامعه و تاريخي نظر از و ميپذيرد،
 قرآن يعني ،است داشته اسالمي ملتهاي دادن قرار نفوذ زير در و اسالم توسعه در و قرآن خود توسعه
 يك اند آمده حسابي روي اول ملتهايي اينكه نه رفته جلو خودش قدرت با كه است آسمانياي كتاب تنها
 . اند گذاشته احترام هم دين آن آسماني كتاب به اند پذيرفته را ديني چون بعد ،اند پذيرفته را دين
 يتاريخ جنبه به بايد فقط بپذيريم تعبد و تقليد صورت به همينطور را مطلب اين نخواهيم اگر ما ولي

 ،ميتواند هركس كه است كرده ادعا شجاعت كمال با شده ظاهر كه اولي از قرآن كه كنيم نگاه مطلب
 و حامي كمي خيلي اقليت يك كه اولي از ،است كرده طلبي مبارزه و ،بياورد را اين مانند سوره يك ولو
 در و اند رآمدهب قرآن مثل آوردن صدد در مكرر هم مخالفين و است داشته مخالفي زياد اكثريت يك

 هم مخالفين نسبت همين به ولي اند شده زياد تدريج به مسلمين كه است درست نيز بعد اي دورهه
 كما است كرده تحريك را بيشتري مخالفين قهرا شده مشهور و معروف بيشتر كه هرچه ،اند بوده زيادتر
 قرار قريش نفري هزار چند اكثريت يك مقابل در نفري صد كنيد فرض اقليت يك وقت آن در اينكه
 در كه ،اند گرفته قرار ميلياردي دو حدود اكثريت يك مقابل در جهان مسلمانان امروز ولي اند داشته
 لبنان مسيحيهاي اخير قرون در مخصوصا]. زيادند [هستند آشنا زبان اين به كه كساني اينها ميان

  عربي لغت زمامدار
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 نه اينها و ،هستند لبنان در مسيحي عرب ادباي همين عرب انزب ادباي بهترين رديف در يعني اند شده
. هستند قرآن نفوذ و تأثير تحت بيشتر ديگري قوم هر از بلكه ،اند نيامده بر قرآن معارضه مقام در تنها
 ميخائيل و ،است عرب دنياي در اول طراز نويسنده يك كه جبران خليل جبران نظير مسيحي ادباي اين

 كه هستند كساني جزء اينها ،جرداق جورج و ،است مسيحي عربي اول درجه ندگاننويس از كه نعيمه
 ،جرداق جورج. ميگزارند احترام العاده فوق قرآن به و قرآنند مجذوب حال عين در ولي هستند مسيحي

  خود منطق مقابل در البالغه نهج از بيشتر و دارند خضوع البالغه نهج به نسبت عجيب اينها همه بلكه
 . دارند خضوع نقرآ

 اطالع تاريخچه اين از كه است كافي مقدار همين ،نيستند فن اين در وارد مستقيما كه عده يك براي
 تا اول صدر از قرآن طرف از طلبي مبارزه يعني كالم علماي اصطالح به تحدياي چنين كه باشند داشته
  ادعا همه اين بگويد بدارد رضهع را چيزي يك كه است نشده پيدا نفر يك هم هنوز و است شده امروز

 نه ؟ميناميد قرآن شما كه آنچه و اين ميان هست فرقي هيچ ببينيد ،ام آورده اي قطعه يك من ،ميكنيد
 غير بياورند آن به شبيه اقال را چيزهايي يك كه ميكرد اقتضا طبع و اند نكرده تقليد مسلمين خود تنها

 كه آنها ،اند بافته قرآن شبيه آياتي يك و اند كرده پيغمبري ادعاي كه آنهايي. اند نياورده هم مسلمين
 يعني ،اند شده صرف به قائل اينجا در اي عده كردم عرض كه است مسخره و مضحك قدري به اصال
 قرآن معارضه مقام در چون ،بگويند مزخرف قدر اين اينها كه كرد نمي اقتضا طبيعي قاعده اند گفته
 . است كمتر هم عادي بشر حديك از زيرا ،كند رسوا را اينها خواسته خدا اند آمده
 از قرآن اعجاز يعني است دوم جنبه است بحث و بررسي قابل بيشتر ما عموم براي كه اي مقوله آن ولي

 كه است شايسته واقعا گفتيم هم قبال را اول جنبه. فكري و علمي جنبه از قرآن اعجاز يا معنوي جنبه
  دو اين. كند درك بتواند را قرآن زيباييهاي كه هدف همين براي فقط بگيرد ياد را عربي زبان انسان
 ،نيست هم جدا يكديگر از البته ،معنوي و لفظي جنبه يا ،قرآن فكري جنبه و قرآن زيبايي يعني قسمت
 طه قول به. است كرده مشكلتر را كار ،اين تازه و است آمده زيبا قالب اين در كه است معاني آن يعني
 ،عرب فصحاي كه آنچه به بكنيد نگاهي يك شما اند گفته هم ديگران و اسالم آئينه كتاب در نحسي
 كه آنجا. اند داشته اسالم از بعد ،عجم و عرب فصحاي كه آنچه به حتي و اند داشته اسالم از قبل

  هنرنمايي بالغت و فصاحت جنبه از اند خواسته
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 هنر خواسته وقتي مثال. است طبيعي ميدان نسبتا كه نيميدا يك ؟اند شده وارد ميداني چه در كنند
 معشوقه ،كرده توصيف را خودش شمشير ،كرده توصيف را خودش اسب بدهد نشان را خودش سخنوري
 طبيعي و عادي احساسات كه چيزهايي يك ،است كرده توصيف را خودش بزم ،كرده توصيف را خودش

 در را معاني اين بخواهد كسي اينكه ؟چيست قرآن موضوعات ولي. ميشناسد خوب خيلي را آنها بشر
 . است مشكلي كار خيلي بياورد زيبا قالب

 

  آن موضوعات به توجه با قرآن فصاحت
 

 زندگي تقوا نهايت در شخصي زندگي در كه ما عرفاي عارفترين - كنيد توجه را نكته اين - حتي
 لباس در را آن اينكه اال اند نداشته چارهاي ندكن بيان را معنوي امر يك اند ميخواسته وقتي اند ميكرده

 و خدا به عشق ميخواهند وقتي يعني ،بيان براي است وسيعي خيلي ميدان غزل چون بگويند غزل
 كنايه را زلف و] كنند استفاده [زلف و ابرو و چشم از بايد كنند توصيف را معنويت به خودشان شيفتگي

 اينكه براي بدهند قرار ديگر چيز از كنايه را اندام و ،چيز يك از كنايه را چشم ،بدهند قرار چيز يك از
  قالب همين با جز را خودش عرفاني معاني ميتوانست حافظ مگر. باشد باز برايشان سخن ميدان

 بگويد بكند شك حافظ درباره كسي است ممكن حاال. ديگر هركس و بگويد؟ زيبا قدر اين معشوقه ميو
 قطعا كه صورتي در ،بوده حرفها اين و شرابخواري همين مقصودش ،همه گفته معشوقه ميو اينهمه ،نه

 حافظ درباره اگر. ميكند حكايت امر اين از تاريخش هم و حافظ] ديوان [خود هم يعني ،نيست اينطور
 هم بوده تشيع دنياي فقهاي ازهد از كه فقيهي شيرازي تقي محمد ميرزا آقا مرحوم درباره ،بكنيم ترديد
 ؟گفته زبان همين در بگويد را معاني اين خواسته وقت هر ولي نبوده معشوقه ميو اهل كه كنيممي شك
 عالمه درباره آيا ،ميكنيم شك ايم نديده را ايشان چون بگوييم شيرازي تقي محمد ميرزا آقا درباره اگر

 دارد اينها و معشوق ميو از كه وقتي هم طباطبايي آقاي بگوييم ،بكنيم شك ميتوانيم هم طباطبايي
 :  است؟ شرابخواره مرد يك باهللا العياذ واقعا او ميگويد

 
  برد زيبا رخ آنچه نبرد شطرنج رخ  برد بيپروا همه از دين و دل خوبان مهر
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  برد ليال كشش سماكش به تا سمك از            )1(شد مجنون خود سر مجنون كه مپندار تو
 

 عشق يك يعني محسوس امر يك است ناچار بگويد زيبا لبقا يك در را مطلب اين ميخواهد وقتي
 عالي به درجات پايينترين از مجنون كه كند فرض اينجور بعد و بياورد را لياليي و مجنوني ،را حسي
 قدرت آن و جاذبه آن يعني بود ليال ميبرد باال را مجنون كه چيزي آن و است رفته باال درجات ترين
 : ميگويد عبارت اين به را معنا همين حافظ يا. ميبرد باال را اين كه بود او عشق

 
  منقارش در تعبيه غزل و قول اينهمه              نبود ورنه سخن آموخت گل فيض از بلبل

 
 اين بايد ،بكنند زيبايش نميتوانند نپوشند معاني اين بر را لباس اين اگر يعني ،است قافيه تنگي از اينها

 يك به مجاز اين از و بكنند حفظ ديگران ،بشود جذاب و زيبا تا بپوشانند انيمع اين تن بر را لباسها
 كمال و نهايت از اين و نياورده را چيزها جور اين ابدا قرآن ولي) الحقيقه قنطره المجاز (برسند حقيقت
 لطيف و كند لطيف را معنا اينكه براي است نشده هايي جامه چنين به متوسل يعني ،است قرآن قدرت

 و مربي عنوان به را خدا "" العالمين رب هللا الحمد « " ؟چيست قرآن موضوعات. نمايد اذهان اردو
 ]. ميكند معرفي [ ميبرد كمال به نقص از را جهانها همه كه كسي آن و جهانها از انواعي دهنده پرورش
 لطيف و زيبا هم هالعاد فوق ،است لطيف و زيبا حال عين در و ميكند ذكر عبارت اين با را معنا همين
 آن از كداميك) 2 ("" احد كفوا له يكن لم و .يولد لم و يلد لم. الصمد اهللا. احد اهللا هو قل « ": يا. است
 اهللا « " ؟است شده پوشانده اينجا در ميكند زيبا بشر براي را محبوب و معشوق اين كه حسي هاي جامه
 الي النور من يخرجونهم الطاغوت اوليائهم كفروا لذينا و النور الي الظلمات من يخرجهم امنوا الذين ولي

 آن در اينكه بدون آورده را نور و ظلمت كلمه) 3 ("" خالدون فيها هم النار اصحاب اولئك الظلمات
 ،است نور مصداق يك حسي نور يعني است نور واقعا نور و است ظلمت واقعا ظلمت چون ،باشد مجاز

  فمن الغي من الرشد تبين قد الدين في راهاك ال « ". است روشنايي روشنايي
 

 : پاورقي
 به عشق و حق به عشق روحش و باطن شود مي پيدا دنيا در عشقي هر كه گويد مي را مسأله اين 1. 

 . ميخواهد تطبيق در خطاي راه از ،خواهد مي انسان كه را ناقص ،است مطلق كمال
 2.   4 - 1 / اخالص

  257 / بقره 3. 
 
 نظر در كه را قرآن جاي هر و). 1 ("» الوثقي بالعروه استمسك فقد باهللا يؤمن و طاغوتبال يكفر «

 ]. است طور همين [بگيريم
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 لطيف بياني با را لطيف و عالي و زيبا بسيار معاني نميتواند بشر. است بشر بيچارگي و ناتواني از اين پس
 زياد چقدر ميبينيم كه هايي جامه همين ،بپوشاند آن بر حسي امور ازاين اي جامه آنكه جز كند ذكر
 به و قرآن معاني به انسان اگر ،مطلب اين براي پس. ميرسد هم جلفي حد يك به آنها از بعضي و است
 قرآن تعبيرات لطف واقعا آنوقت بشود آشنا زبانها همه در كلي طور به بالغت و فصاحت فن و عربي زبان

 را خودش انسان واقعا هم بعد. است بيان و تعبير از ديگري نوع ،اين كه ميكند احساس ،ميكند درك را
 . كشد مي خودش سوي به را انسان روح و دارد خاصي سنخيت يك ميبيند و ميبيند قرآن نفوذ تحت

 قسمتي هر روي و بگيريم نظر در را مختلفي قسمتهاي بايد ما ،معنوي جنبه در. معنوي جنبه از اما
 مطرح قرآن در بار اولين براي عالي و بلند بسيار معاني يك كه يديمد اگر يعني كنيم بحث جداگانه

  خيلي چون ندارد سابقه تنها نه ندارد سابقه معني بيان جور اين بشر فكر تاريخ در اصال كه است شده
 است آن نشانه [ندارد هم تسلسلي رابطه حتي بلكه ،آورد مي اول كسي يك و ندارد سابقه دنيا در فكرها

 علمي فرضيه يك نيوتن آقاي كه كنيد فرض]. است آمده پديد بشر افق از باالتر افقي از كتاب اين كه
 اگر يعني دارد تسلسلي ارتباط اما ،گفته كه است كسي اول او و ندارد سابقه هم او فرضيه. آورد مي

 كه اينجا به ميرسيده كه است بوده برداشته گام راهي در بشر ميبيند كند مطالعه را علم تاريخ كسي
 به ابتدا است تازه قرآن در كه آنچه ولي. برسد نتيجه اين به گذشته افكار آن از بشود پيدا اي نابغه يك

 هم قرآن خود در وقتي. كرد توجه بايد خيلي بودنش ساكن به ابتدا جنبه از مخصوصا و است ساكن
 مثل از اند گفته يعني اند برگردانده پيغمبر به را " مثله " ضمير و "" مثله من بسوره فأتوا « " كه دارد
 فكري علمي محيط يك به وابسته اين كه كنيد توجه يعني ،]است عجيب [چيزي چنين پيغمبري اين

 العاده فوق محيطي: باشد آورده اي تازه ابتكار يك است داشته وجود كه سيري دنباله در كه نيست
 محيط همين در كه شخصي و. است نداشته ودوج آنجا در انديشه نوع اين از بويي كه محيطي ،منحط
  و ناقص فرهنگ حدود همان از هم منحط

 
 

 : پاورقي
  256 / بقره 1. 
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 اين. است بوده بهره بي بوده نوشتن و خواندن بر اي ساده خيلي اطالع الاقل كه محيط اين ضعيف
 يعني است آمده پيغمبر شخصي افق از باالتر افقي از انديشه گونه اين بگوييم اينكه جز ندارد توجيهي

 . باشد چنين توانسته نمي انسانها همه مثل است انساني كه جهت آن از او و انساني شخصيت يك
 را قسمتها ازاين بعضي و است مختلف قسمتهاي كردم عرض قبال كه همانطور معنوي هاي جنبه اين
 كنند مطالعه بروند كنند بيان ميتوانند ام از بهتر كه آقايان از برخي و بكنيم راهنمايي قدر ماهمين بايد

 عرض كنيم بيان توانيم مي و ايم فهميده حدودي تا كه را قسمتهايي آن ما. نمايند بيان اينجا در بعد و
 . كنيم مي

 

  " منطق " و قرآن
 

 منطقي پيش سال سيصد و هزار دو در كه ميدانيم همه. است منطق به مربوط مسائل آنها از يكي
 منطقي و ،ميگويند " صورت منطق " آن به امروز و نامند مي " ارسطو منطق " را آن كه شد تدوين
 در ماده منطق ،مادي منطق نه ،ميگويند " ماده منطق " را آن كه شد پيدا جديده قرون در بعدها
 . صورت منطق مقابل

 يك اينكه از است تعبار كردن فكر ،ميكند فكر كه وقتي بشر كه اند برده پي مطلب اين به دانشمندان
 است مغز ،انديشه ميگوييم ما كه آن ،فكر خود ظرف حاال ميشود جمع انسان مغز در فكري مواد سلسله

 جمع انسان انديشه در موادي نيست مربوط ما بحث به فعال ،باشد خواهد مي طور هر ،مغز ماوراي يا
 يك مواد آن مجموع از ،ميكند ركيبت و تحليل را آنها يعني ميكند عمل مواد آن روي ذهن بعد ،ميشود

 قضاوت ميتوانم هم من حتي ضعيفش حدود در كه رياضي مسائل در را اين. ميكند استكشاف جديد امر
 اثبات را هندسي قضيه يك خواهند مي وقتي مثال]. دريافت ميتوان[ ،بيشتر و بهتر آقايان شما و كنم
 اثبات به قبال كه مقدماتي ،ميچينند كبري و ريصغ آيند مي بعد است مجهول مدعا و نتيجه آن ،كنند

 مثل درست ،آورند مي را آنها است صحيح كه اند كرده فرض اول از و است متعارفه اصول جزء يا رسيده
 در را مقدمات اين. شود مي پيدا بچه يك آنها ازدواج زا و ،كنند مي ازدواج يكديگر با كه مادر و پدر يك
 چنين اين كه وقتي پس ،است چنين اين ،است چنين اين ميگويند. ندميكن تركيب يكديگر با ذهن

  انسان. باشد چنين بايد هم يكي آن ،چنين اين و اشدب
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 حاال تا كه چيزي به رسيد ،ميداند كه ديگري چيز تركيب با ميداند كه چيزي يك تركيب از كه ميبيند
 يعني بدهيم چگونه را صورت ما كه است اين دنبال فقط ارسطوست منطق كه صورت منطق. نميدانست

  مقدم بايد را كداميك ؟است چگونه آن فرمود كنيم تركيب يكديگر با را مواد اين خواهيم مي وقتي
 كدام و باشد كلي بايد كدام ،سالبه كداميك و باشد موجبه بايد كداميك ،مؤخر را كداميك و بدهيم قرار

 مثل درست ،ميدهد را قضيه صوري فرمول. است غلط نتيجه سالبه ديگر و بود موجبه يكي اگر ،جزئي
 باال بايد طور اين بسازيد را ساختمان اين ميخواهيد اگر ميگويد ميدهد را نقشه فقط كه مهندس يك

 . صورت منطق گويند مي را اين. ببريد
 آن است صورت منطق كه خودش فن اين جهت در ،بس و است صورت منطق ارسطو منطق ولي

 كه است قبول مورد هم امروز كه ،بگيرند اند نتوانسته بگيرند اند خواسته اشخاص بعضي كه ايرادهايي
 اينكه براي ،نيست كافي بشر براي اين ولي. است صحيحي منطق ،صورت جهت در ارسطو منطق
 و ،ميكند تركيب غلط يكديگر با را افكار كه است راه اين از گاهي: است راه دو از ميكند ذهن كه خطايي

 خراب ساختمان يك اگر. است غلط آورده كردن تركيب براي كه اي ماده آن كه است راه اين از هيگا
 محاسبه مثال ،بوده غلط مهندس حسابهاي كه است راه اين از وقت يك: باشد است ممكن جور دو باشد

 در كه موادي. است نكرده معين درست را فواصل ،نبوده درست شود مي وارد ستون بر كه فشاري
 و آجر ،خوب سيمانش ،درست آهنش ميبينند ميكنند نگاه وقتي ،بوده درست ندا داده قرار اختيارش
 بنا اين كه است اين نتيجه. بكند جور خوب را اينها نتوانسته او ولي است درست همه لوازم ،آهكش
 اش مهندسي اصول ،كند مي بيني پيش صحيح بسيار ،مهندس كه هست وقت يك ولي. كرده نشست
 آهنش ،بوده مرده گچش ،بوده خراب سيمانش. است مصالح و مواد در تقلبي ولي است خوب خيلي
 . شود مي خراب ساختمان كه است اين نتيجه بازهم ،بوده زده زنگ

 نظمش كه است راه اين از يا: است راه دو از ميرود اشتباه و ميكند غلط كه بشر فكر اينكه به اند رسيده
] فكر [نظم كه ،اند كرده فعاليت آن روي خيلي ارسطوئيان بعد و ارسطو كه ستا همان اين. است غلط
 ارسطوئيين و ارسطو ولي. است فكر مهندسي منطق صورت منطق. باشد بايد چگونه فكر مهندسي يعني
 بايد ما فكر مواد ،نيست كافي كنيم درست را فكر مهندسي تنها ما اگر كه اند نرفته مطلب اين دنبال
  دباش درست
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 ساخته ارسطو كه اي فكري مهندسان بهترين ميبينيم ما لهذا و. باشد درست اش مهندسي بايد بعد و
 اند آمده خراب مواد از ،اند نكرده فكر خوب فكريشان مواد روي چون آمده در آب از غلط افكارشان است

  كه شرايطي هتج از يعني گيري نتيجه و كبري و صغري. اند ساخته خوب مهندسي با] ساختماني[
 به كه مادهاي ]بسا چه[ ولي ،درست باشد چنين بايد شكل ،باشد چنين كبري ،باشد چنين بايد صغري

 . است درآمده آب از غلط فكرش نتيجه در ،بوده غلط اند برده كار
 ،باشد صحيح فكرمان مواد كه برويم مطلب اين دنبال بايد ما كه گفتند آمدند جديد علماي كه بود اين
 فكر مهندسي دنبال ارسطو اينكه گفتند و كردند تحقير آمدند حتي. نشود استفاده غلطي مواد اول از

 ،فهمد مي را مقدار اين خودش فطرت حكم به كسي هر ،نيست احتياجي آن به چندان اصال رفته
 و بيكن كه زيادي اهميت. باشد صحيح بايد ماده ،خواهد نمي خواندن درس قدر اين فكري مهندسي

 اي ماده كه ميكنند پيدا راهي چه نندببي كه گشتند. است جهت اين روي اند كرده پيدا دنيا در كارتد
  فكر و علم دنياي در ولو گويند مي كه چيزي هر كلي طور به اروپاييها البته. نيايد در آب از غلط ،فكر

 گذشته در كه كنند قبول نيستند حاضر يعني ميدهند نسبت خودشان به غالبا باشد داشته هم سابقه
 بياني يك اينجا در بيكن مثال ميبينيم فلسفه تاريخ در. ندارم كار اين به من فعال. بوده چيزي چنين هم
 به ،ميگويد را مادي خطاي همان او ()1 (اندازد مي خطا به را بشر كه است چيز چند ميگويد دارد

 بالخصوص فرد يك است ممكن هك شخصي بتهاي ،اي طايفه بتهاي: )ندارد كار هيچ صوري خطاي
 ،)گويد مي را اجتماعي فكري بتهاي باز (است اجتماعي بتهاي مقصود كه بازاري بتهاي ،باشد گرفتارش

 اسباب كه دنيا فكري مكتبهاي ،ميكند فرض نمايشنامه يك را فلسفي مكتب هر او. نمايشي بتهاي ديگر
 . ميشود بشر اشتباه
 بتهايي يك كه است خاصي طبيعت يك بشر طبيعت گويد مي اوال. ميكند اصطالح " بتها " را اينها
 . غيره و بازاري و شخصي بت هم بعد ،ميبرد غلط به را فكرش كه ميسازد خودش براي

  كه كرد توجه اول درجه در دكارت كه آنچه. كرد توجه ديگري مسائل يك به دكارت
 

 : پاورقي
 بت مقصود). شده ترجمه اينطور اروپا در حكمت سير در (است كرده اصطالح " بت " او ميگويند 1. 

 خودش راه از را انسان كه گويد مي را فكري پرستي بت. دارند انسانها نوع كه است هايي پرستي
 . كند مي نحرفم
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 اين در بيشتر فالسفه و علماء اشتباه كه برد پي نكته همين به كه است اين شمرد او مفاخر جزو بايد
 آن آنكه از قبل ،كنند استناد اي ماده به ميخواهند وقتي. ميكنند عجله خودشان قضاوت در كه است
 ميدهند، خرج به القيدي ،باشد مسدود كلي به مخالف احتمال راه كه باشد روشن برايشان آنچنان ماده

 ،ميدهند قرار فكر پايه را آن فورا و ميدانند كافي شد روشن كمي ذهنشان در مطلب يك كه قدر همين
 ،نباشد روشن برايم چيزي تا اين از پس من: گفت خودش فكري قاعده چهار از قاعده اولين در لهذا و

  احتمال راه و بكنم شك نتوانم بكنم شك آن در كه بكنم بخواهم كاري هر كه اي روشنايي آنچنان
 قاعده يك اين دنبال كه گفت ديگر قاعده سه دو بعد. پذيرم نمي را فكر آن ،باشد بسته من بر خالف
 به يك را اجزايش بتوانم تا ميكنم تجزيه يعني ميكنم تحليل را مسائل من بنابراين گفت بعد و ،است
 در. ميكنم تركيب باز تحليل از بعد. ميدهم خالف احتمال يا دارم يقين آنها روي ببينم كنم بررسي يك

 نظر از چيزي كه كنم مي استقصا بعد. بشود تركيب صحيحي اصول روي كه ميكنم مراقبت هم تركيب
 . است يكي همان اش ريشه ولي ،...و باشد نمانده دور من
 درست قاعده صورت منطق مثل ماده منطق براي اند نتوانسته جديد علماي كه بكنم عرض هم را اين

 كه ميدهد تذكر بيكن آقاي: است تذكرات نوع يك فقط يعني ،نباشد هم پذير قاعده هرگز وشايد كنند
 ،دارد تأثير عقيده و فكر در نفساني هواهاي. نكن را خطا اين پس ،هست خطا اين معرض در ربش بدان
 بازار بت متوجه. باش شا متوجه ،عقلت و فكر زبان نه است نفست هواي زبان ميگويي تو كه آنچه گاهي
 وييميگ كه آنچه. باش مواظبش پس ،تو عقل فكر نه است اجتماع تلقين ميگويي كه چيزي اين ،باش
 دور را آنها عظمت اگر ،اي كرده قبول را مطلب و گرفتهاي قرار اسالف و اكابر تأثير تحت ،نيست تو فكر

 . باش مواظبش پس ،نداري يقين ميبيني بريزي
 

  قرآن نظر از ذهن خطاي منشأهاي
 

  گمان و ظن از پيروي ١. 
 
. مكرد حيرت ميداند خدا دارد، وجود قرآن در گويند مي اينها كه آنچه تمام ديدم كه وقتي خودم من و

 . است قرآن در ماده منطق] ميكنم عرض كه مطلب [اين مثال
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 اشتباه ،ميگويند غلط حرف افرادي ميكند ذكر مرتب. كرده ذكر زياد را انديشه خطاي راههاي قرآن
 خطا چرا ،ندميكن خطا اينها. دارد قرآن را " ميكنند اشتباه چرا " اين ؟ميكنند اشتباه چرا ،ميكنند
 منطق اول قاعده ،صراحت اين با دكارت آقاي كه مطلبي همين قرآن آيات از آيه چندين در ؟ميكنند
 كه را اين ،است پيش قرن چهارده مال كه قرآن. است قرآن آيه اين ( ]است شده ذكر [ ميداند خودش
 ولي نفهميديم ما ،خوب بسيار ؟نفهميديد جلوتر چرا شما بگوييد است ممكن. ايم نياورده امروز ما ديگر
 تأويل را اي آيه يك ما وقت يك. نميكنيم تأويل را آن ما و هست قرآن در صراحت كمال در كه آيه اين

 ،ميكند نهي عجيب را گمان و ظن از پيروي كه دارد منطقي يك قرآن). است حرفي يك آن ،ميكنيم
 علم به لك ليس ما تقف ال و « ": )ريحص بعضي و اشاره بعضي نميگويم (صريحتر بعضي و صريح بعضي

 نه است گمان منطق ،اين اما دارند منطقي ميگويند) 2 ("" يظنون اال هم ان « ": ديگر جاي در ،)1 ("
 يك در. نميزدند حرفي چنين كنند اعتماد خودشان يقين به ميخواستند اينها اگر. يقين و علم منطق

 االرض في من اكثر تطع ان و « ": است گمان از رويپي مردم اكثريت خطاي علت ميگويد صريح جا
 بشر پيرو بخواهي اگر ،باشي پيرو را زمين روي مردم اكثر بخواهي تو اگر "» اهللا سبيل عن يضلوك
 منحرف را تو كه جورند اين زمين روي مردم اكثر بدان را اين) نباش بشر پيرو بگويد ميخواهد (باشي

 گمان جز زيرا) 3 ("» يخرصون اال هم ان و الظن اال يتبعون ان « " ؟چيست انحراف علت ؟چرا ،ميكنند
 . نيست ديگري چيز تخمين جز كارشان و نميكنند پيروي را
 در بعد ،كند دقت خودش در بعد ،ميبيند چيزي عجيب كند دقت آيه يك همين در آدم اگر خدا به

 به او اند گرفته قرار همديگر مقابل رد كه مخالف مكتبهاي و افراد اكثر ميبيند ،كند دقت ديگر مردم
  چيزي گمانها سلسله يك جز بشكافي را او دل اگر ،گويد مي چنان جزم به او گويد مي چنين جزم

 در مردم درصد 99. باشد حق يكي است ممكن البته. نيست چيزي گمان جز هم او دل در ،نيست
 به راجع. ميكنند دفاع گمانشان از نميكنند دفاع علمشان از ميكنند دفاع عقايد آن از شديد كه عقايدي
  خصوص

 
 : پاورقي

 .36 /اسراء 1. 
  .78 / بقره 2. 
 .116 /انعام 3. 
 

 ٢٥٠



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

 محال و نميرسند " خدا نفي به يقين " به وقت هيچ اينها ميگويد دارد را منطق همين قرآن ماديين
 در گماني يك بدان ميكنند را اخد انكار جزم كمال در وقت هر. نيست مطلب اين به راهي. برسند است

 "" نحيا و نموت الدنيا حياتنا اال هي ما قالوا و « ": ميكنند بيان جزم صورت به را اين آمده ذهنشان
 يك زندگي و مردن يعني ميشويم، زنده و ميميريم ،نيست ديگري زندگي دنيا زندگي اين جز كه گفتند
 انكار بگوييم ميشود را اينجا تا. ميدهد رخ عتطبي سطح در اتفاق و تصادف حسب به كه است امري
 روزگار و طبيعت دست جز ميبرد را ما كه هم چيزي آن "" الدهر اال يهلكنا ما و « ": نه ولي است معاد
 علم به متكي منطق تو منطق اين اصال ميگويد اينها جواب در قرآن. خداست انكار. نيست ديگري چيز

 ،ندارد علم ميگويد كه چيزي همين به) 1 ("" يظنون اال هم ان معل من بذلك لهم ما و « ": نيست
 فكر آدم ،خوب بسيار ." باشد چنين ميكنم فكر " ميگوييم ما اينكه مثل ،باشد جور اين كه ميبرد گمان
 اگر و. باشد چنين كه دارد يقين كه است اين از غير " باشد چنين ميكند فكر " اما ،باشد چنين ميكند
 از بشر افراد اختالفات درصد 99 كند پيروي آيه يك همين از كه كند قانع را خودش تواندب بشر واقعا
 ميگويد ،است چنين ميكنم گمان نميگويد كند بيان ميخواهد وقتي اما ،ميكند گمان بشر. ميرود ميان
 . است چنين جزما
 ،گمان مقابل در علم ،دميدان علم از نكردن پيروي را مردم اكثريت خطاي منشأ قرآن ،آيه اين در پس
 بشر فكر به بيشتر خطا اين بگويد اهد ميخو. ميرود دنبالش نشده روشن صد در صد ،مطلب يك يعني

 قناعت مسائل در اگر كه ايم ساخته طوري را بشر ما. دارد بستگي بشر اختيار و اراده به ،ندارد بستگي
 فرد اين ميكنند خيال كه كساني ميكنند شتباها. نميشود اشتباه گرفتار اينهمه ،ميداند كه آنچه به كند
  كه نساخته گونه اين را بشر خدا ،نيست اينطور. ديگر جور آن و ديگر جور فرد آن ،ميداند جور يك بشر
 قدم آهسته گامهاي با اگر كه شده ساخته طوري بشر. ديگر جور آن و ديگر جور آن ،بداند جور يك آن

 بعد بماند ترديد حالت به و نپذيرد ندارد يقين كه را چيزي ،بپذيرد دارد يقين را آنچه فقط ،بردارد
 به را آن و ميپذيرد را چيزي يك ندانسته كه است اين اشتباهها منشأ. شد رفع بشر اختالفات ميبينيد
 . يكي اين. ميخورد قسم آن روي و ميكند اظهار و تلقين دانسته امر صورت
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.   گذشتگان از ليدتق ٢
 

 كتابي اگر دنيا در بگرديد شما ،مينامد " نمايشي بت " يا " بازاري بت " را آن بيكن آقاي كه چيزي آن
 خطا به را انسان گذشتگان از تقليد كه باشد كرده تكيه نكته اين روي قرآن اندازه به كه كرديد پيدا

 نفي[يغمبرانپ همه به راجع ديدم كردم قصااست را قرآن وقت يك من]. نماييد مطلع را ما [مياندازد
 نقل كرده صحبت خودش قوم با پيغمبري كه را پيغمبران احتجاجات قرآن]. است شده نقل تقليد

 همه در كه مشتركي اصول. هست مشتركي اصول فقط ،است مختلف منطقها ميبينيم. است مودهن
 خدا غير پرستش با و اند كرده دعوت دتوحي به را مردم انبياء همه كه است اين يكي است پيغمبران

 شما ديگر مشترك امر يك. اند داده اعمال پاداش و معاد به توجه را مردم اينكه ديگر و اند كرده مبارزه
 ،اند كرده نفي را تقليد ،ميكند نقل آنها از قرآن كه پيغمبران همه كه است اين آن و كنيد پيدا ميتوانيد

 مشكالت آن متوجه و بوده بالخصوص مشكالت دچار خودش محيط در پيغمبري هر ميبينيم ما اال و
 ميزان و مكيال در نقص مسأله روي مرتب خودش قوم در كه ميبينيم را شعيب تنها مثال. است بوده
 يا. بوده مبتال شديد خيلي ،بيماري اين به او محيط ميشود معلوم. آورد مي فشار معامله در تقلب يعني
 به موسي. اند بوده بيماري اين به مبتال او قوم چون ،ميورزد اصرار خيلي وصيبالخص موضوع بر لوط

 از غير ،اند كرده صحبت آن درباره باالتفاق همه كه امري ولي ،ديگري مطلب به عيسي و ديگري مطلب
  خطا به را بشر كه چيزهايي از يكي واقعا چون ،بوده عمومي بالي چون ،است تقليد مسأله ،معاد و مبدأ
 چنين چون. است صحيح اند گفته ما گذشتگان آنچه كند فكر كه دارد تمايل انسان: است اين اندازد مي

 ايجاد هم علم انسان براي كه ساختگي هاي دليل ،ميتراشد دليل برايش بعد ميپذيرد را آن ،دارد تمايلي
 اعتماد خودش دادي اخد فطري عقل آن به و كند پاره را گذشتگان از پيروي زنجير همان اگر. نميكند
 اند گفته گذشتگان آنچه كه ميفهمد آنوقت كند دور مرضي و غرض گونه هر از را خودش و نمايد

 . است باطل نيمي و صحيح آن از نيمي يا ،باطل يا است صحيح
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.   قضاوت در سرعت ٣
 

 كمتر ديگران حتي را اين كه ميكند ذكر ذهن خطاي منشأ درباره قرآن باز كه موضوعاتي از ديگر يكي
 سرعت. ميگذاريم " قضاوت در سرعت " را اسمش ما كه است چيزي اين بيشتر قرآن و اند كرده ذكر
  ظن از پيروي بيماري از غير و گذشتگان از پيروي بيماري از غير است ديگري بيماري يك قضاوت در
 ممكن بيش و كم افراد همه هستند مختلف افراد اينكه تناسب به دانيد مي قضاوت در سرعت. گمان و

 توقف حوصله ميرسند فكري مسأله يك به وقتي بعضي كه است اين آن و شوند گرفتار آن به است
  در سرعت گويند مي را اين. شوند رد و بدهند را رأيشان زودتر ميخواهد دلشان ،است كم كردنشان
 دلش ميگيرد قرار مقابلش رد اي پرونده تا كه قاضياي مثل ،بكند تأني خيلي نميخواهد اصال. قضاوت

 اگر ،ندارد وجود يا دارد وجود كافي قدر به مدرك آيا كه كند فكر اينكه از قبل بدهد رأي زود ميخواهد
 اين به قرآن. كنم قضاوت توانم نمي من نيست كافي مدارك بگويد ندارد وجود كافي قدر به مدرك
 قدر به موجود مدارك ميكند نظر اظهار كه مسائلي در كه ميكند متوجه را بشر و دارد توجه موضوع
 مضمون اين به) 1 ("" قليال اال العلم من اوتيتم ما و « ": ميگويد مرتب كه مسألهاي اين. نيست كافي

  اما قضاوت ميگويد ،ميكنند قضاوت افرادي كه ميگويد جاهايي در را اين و هست قرآن در
 كافي يا هست كافي قضاوت اين براي داري هك اطالعاتي مجموع كه باش داشته هم را حساب اين

 . است بيشتر خيلي داني مي آنچه به نسبت نميداني و بداني بايد تو آنچه. نيست
 عجيبي فوقالعاده تعبير نيز) 2 (" » غافلون هم االخره عن هم و الدنيا الحيوه من ظاهرا يعلمون « " آيه

 كه است آن از بعد اين كه ميزديم تخمين و حدس ما بود گفته قرن اين در قرآن را اين اگر. است
  بشر علم ،بشناسد ميتواند را ها پديده فقط انسان ميگويند جديد منطق در و شده پيدا جديد منطق

 گرفته جاها اين از هم قرآن ،بشناسد نميتواند را بواطن و ذوات ،ميگيرد تعلق ها پديده و محسوسات به
  » ظاهرا يعلمون « ": ميگويد
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 عبارت آن كه دارند اطالع ها پديده و ظواهر بر فقط اينها) است بياني من ،من ("" الدنيا الحيوه من «
 از "" غافلون « - ميگيرد قرار " ظاهره " مقابل نقطه كه - االخره عن هم و «" دنيا زندگي از است

 ودشخ هم اين. است شناس پديده فقط خود ظاهري علم روي بشر يعني ،هستند بيخبر و غافل آخرت
 . ميكند بيان را بشر علم حد

 

  نفس هواي ٤. 
 

 هواي خود شد متوجهش بايد ماده منطق در كه ميشود ذهن خطاي منشأ كه چيزهايي از ديگر يكي
 هم دزيا ،هست قرآن در هم آن. مينامد " شخصي بت " را آن بيكن آقاي گفتيم كه است شخص نفس
  دو) 1 ("» االنفس تهوي ما و الظن اال يتبعون ان « ": ميفرمايد النجم و سوره در جمله از. هست
 اينجور خواهد مي دلشان اينكه ديگر و ،ميگيرند علم جاي به را گمان اينكه يكي: ميكند ذكر را مطلب
. است نفس هواي زبان ،تنيس استداللش زبان ،نيست فكر و عقل زبان ميگويد آنچه. ميگويند كه بگويند

 كرده توجه آن به خيلي هم امروز ،داشتند توجه هم قدما البته كه است اساسي خيلي مطلب يك اين
 . است حلي عالمه قضيه مثالش بهترين و ،ميزند را حرف اين بيكن همين ،اند

 اگر [ويندميگ كه اين كه شد معتقد شيعه فقه تاريخ در بار اولين براي حلي عالمه كه است معروف
 بيفتد االغي اگر ،كشيد بايد آب دلو چند بيفتد مرغي اگر ،ميشود نجس چاه] بيفتد چاه در نجاستي
  عصر تا آنكه حال و نيست واجب است مستحب آبها اين كشيدن ،چقدر بميرد آن در انساني اگر و چقدر

 پيدا ابتال اين خودش خانه رد كه شد اين قضيه. است واجب اينها كه داشتند اتفاق شيعه فقهاي تمام او
 كند فكر مسأله اين روي مستقل نو از آمد. بدهد نظر خواست و بود افتاده چاه در نجاستي يك. شد

 درباره كه گذاشت خودش جلوي را مدارك و كتابها). نه يا است واجب بئر منزوهات ندارم كار من حاال(
 واجب يا است واجب كار اين واقعا كه ياوردب دست به را خودش واقعي فتواي ،كند قضاوت مسأله اين

 واجب كه باشد اين فتوايش كه است اين به تمايل دلش گوشه آن ديد يكدفعه ،كرد مطالعه. نيست
  االن چون نيست
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 فتوايي بعد و بدزدد را فكرش ،طلبي منفعت اين كه ترسيد. نباشد واجب كه ميكند ايجاب منفعتش
. باشد طرفدار فكر يك زبان ،نباشد طرف بي فكر يك زبان و استدالل و فكر و فقه زبان فتوا اين كه دبده

 ،كردن فكر نشست بعد ،كرد آزاد طلبي منفعت اين از را خودش. كردند پر را چاه داد دستور ميگويند
 . داد فتوا آنوقت ،است همين اش عقيده هم االن ديد

 

 نفس يهوا. ٤
 
 خود -شد اش متوجه ديبا ماده منطق در كه -شود يم ذهن يخطا منشا كه ييزهايچ از گريد يكي

 هست، قرآن در هم آن. نامد يم »يشخص بت « را آن كنيب يآقا ميگفت كه است شخص نفس يهوا
 دو) 1 (»االنفس يتهو ما و الظن اال بتعوني ان«: ديما فر يم النجم و سوره در جمله از. هست هم اديز

 نيا خواهد يم دلشان نكهيا گريد و رند،يگ يم علم يجا به را گمان نكهيا يكي: كند يم رذك را مطلب
 يهوا زبان ست،ين استداللش زبان ست،ين فكر و عقل زبان ديگو يم آنچه. نديگو يم كه نديبگو جور
 آن به يليخ هم امروز داشتند، توجه هم قدما البته كه است ياساس يليخ مطلب كي نيا. است نفس

  است يحل عالمه هيقض مثالش نيبهتر و زند، يم را حرف نيا كنيب نيهم اند، كرده وجهت
 اگر[نديگو يم كه نيا كه شد معتقد عهيش فقه خيتار در بار نياول يبرا يحل عالمه كه است معروف
 فتديب ياالغ اگر د،يكش ديبا آب دلو چند فتديب يمرغ اگر شود، يم نجس چاه] فتديب چاه در ينجاست
 عصر تا آنكه حال و ستين واجب است مستحب آبها نيا دنيكش چقدر، رديبم آن در يانسان اگر و چقدر

 دايپ ابتال نيا خودش خانه در كه شد نيا هيقض. است واجب نهايا كه داشتند اتفاق عهيش يفقها تمام او
 فكر مساله نيا يرو مستقل نوع از آمد. بدهد نظر خواست و بود افتاده چاه در ينجاست كي. شد
 كه گذاشت خودش يجلو را مدارك و كتابها). نه اي است واجب بئر منزوحات ندارم كار من حاال(كند

 اي است واجب كار نيا واقعا كه اورديب دست به را خودش يواقع يفتوا كند، قضاوت مساله نيا درباره
 كه باشد نيا شيفتوا كه است نيا به ليتما دلش گوشه آن ديد كدفعهي كرد، مطالعه. ستين واجب
  االن چون ستين واجب
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 عنوان تحت نه (ميكند بيان را خطا و ضاللت راههاي خودش پراكنده آيات در قرآن ميبينيم ما كه وقتي
) طاستخ همان گمراهي و ميكند بيان را گمراهي راه ،]كنم بيان را [فكر خطاي راه ميخواهم من اينكه

 يدهدم نشان ماده در را فكر خطاي راه يعني است نداده نشان ارسطو كهميدهد نشان را ههاييرا همان و
 بسازند جديد منطق يك اند خواسته جديد علماي كه آنگاه ميبينيم و ،صورت و مهندسي در فقط نه

 ندبتوان هم را فكري مصالح ،باشند نداده نشان را نظم در خطاي راه تنها كه ارسطو منطق بر عالوه
 ،نپرداز اش مهندسي به فقط و خودت فكر در بياور درست مصالح كه بدهند تذكراتي الاقل يا] بسنجند[

 كه نيست اعجاز يك منطق نظر از اين آيا ،است موجود قرآن در راهها اين تمام كه گفتهاند را راههايي
 و خودمان خواندگي درس حدود همين در ميبوديم شما و ما اگر ؟ ]باشد گفته چنين [ امي مرد يك

 اصول اين روي را مردم ميتوانستيم آيا كردهايم تخطئه هم حاال تا و بكنيم راتخطئه مردم ميخواستيم
 مداركتان چون ميكنيد اشتباه شما ،ميكنيد پيروي را گمان چون ميكنيد اشتباه شما كه بكنيم تخطئه
 اشتباه شما ،كرديد پيروي فسن هواي از چون ميكنيد اشتباه شما ،است كم علمتان ،نيست كافي

 ميكنيد، پيروي اسالف از كه است اين علتش كرديد اشتباه شما ،كرديد پيروي كبرا از چون يكنيدم
 اين ؟كنيم پاره جور اين و بشناسيم جور اين ميگيرد را انسان فكر و ميĤيد كه را زنجيرهايي اين يعني
 . نيست توجيه قابل باشد هنگرفت الهام ديگر افق از كه انسان يك فكر با ابدا

 آن دنياي با اصال ،است گفته قرآن كه طوري آن خدا كه خداست مسأله خود شاءاهللا ان بعدمان بحث
 نميتوانيم باز كه است كرده معرفي را خدا طوري قرآن يا ميدهد وفق روز آن و محيط آن افكار يا روز

 . است شده اساندهشن ديگري افق از خدا اين بگوييم اينكه جز بكنيم توجيه
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                              قرآن اعجاز
                              )4 ( 

 ايم گفته مكرر. اعم معني به علمي هاي جنبه از يعني فكري هاي جنبه از بود قرآن اعجاز در ما بحث
 يعني مينامد " آيت " را آن قرآن خود كه است چيزي همان ،ميكنيم عرض ما كه اعجاز معني كه

  ديگري افق يك از ،است انسان يك فكري افق مافوق افقي از مطلب اين كه ميكند داللت و است نشانه
 مثل كه انساني عنوان به ميبود خودش اگر ،خودش ابتكار و ميبود خودش اواگر يعني است رسيده او به

 اظهار و بيان بتواند را مطلبي نينچ كه نداشت امكان باشد نابغه انسان يك اينكهولو ديگر انسانهاي همه
 . كند مي بيان قرآن خود كه تعبيري به است آيت معني يعني است اعجاز معني،اين. كند
 راههاي دادن ارائه يعني گويند مي " ماده منطق " را آن امروز كه آنچه به راجع گذشته جلسه در

 بحث بايد ترتيب به را اينها كه تاس ديگر قسمت چند حاال. كرديم بحث قسمتهايي ،انسان فكر لغزش
  مربوط كه آنچه يعني ماوراءالطبيعه اصطالح به و خدا به مربوط مسائل در قرآن بيان اينكه يكي. بكنيم

 قرآن خود اصطالح در كه آنچه حتي و است اشياء با خداوند رابطه و خداوند شؤون و صفات و خداوند به
 است ميتوانسته آيا ؟است بيان چگونه قرآن بيان اينها درباره ،وجود وسائط يعني شدهاند ناميده مالئكه
  ديگر انسانهاي مثل را خودش معلومات كه انساني فرد يك عنوان به پيغمبر
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 شوون و خدا درباره ،يبيغ معارف درباره نطوريا يشخص اطالعات و معلومات كي با كند، يم كسب
 نزول او قلب بر كه ميبدان يزشير كي را نهايا نكهيا جز و است نداشته امكان اي و كند نظر اظهار خداوند

 ست؟ين يگريد راه باشد داشته يابتكار نيچن بتواند او خود آنكه بدون است كرده يم دايپ
 آن به اشاره هم قرآن خود در چون است تاريخي بحث كرد خواهيم بحث اين از بعد كه ديگري قسمت
 قبال تو كه ميفرمايد قرآن خود و است شده ذكر تاريخي حكايات و قصص سلسله يك قرآن در. هست
. )1 ()» قومك ال و انت تعلمها كنت ما « (نداشتند آگاهي اينها از هم تو قوم و نميدانستي را اينها

 قرآن وسيله به بعد و نميدانستند مردم پيغمبر زمان در كه چيزهايي آن اثبات ما براي مخصوصا
 و قصص قرآن در كه است اين است مفيد اينجا در ما براي كه آنچه. است مشكل كمي شايد دانستند
 جنبه از نكات اين جديد و اخير قرون تا كه است شده ذكر قصص اين در نكاتي و است آمده حكاياتي
 در تاريخياي مدرك هيچ يعني ميكردند قبول مردم ميگفته قرآن چون فقط ،است بوده مجهول تاريخي

 را آنچه جديد كشفيات و تحقيقات بعد و اند ميكرده رد را اينها تاريخي نظر از دشاي و نداشته وجود دنيا
 اعجاز از است اي نشانه باز بكنيم ثابت بتوانيم ما اگر هم را اين. اند نموده تأييد كرده بيان قرآن كه

 . قرآن
 كرده اتطبيعي درباره[ خودش بيانات ضمن در قرآن كه است نظرهايي اظهار سلسله يك ديگر قسمت
 پيغمبران كه راهنمايي و هدايت آن ،است بشر راهنمايي و هدايت كتاب يك قرآن ميدانيم البته]. است
 بد عمل و چيست خوب عمل اينكه به و هست معادي اينكه به و خداوند به را مردم بكنند هدايت بايد

 مطرح قرآن در مسائلي مه اينجا در. است كرده مطرح را طبيعيات مسائل احيانا اينها ضمن در ،چيست
 بوي و رنگ تنها نه يعني است نموده تأييد را قرآن نظر كرده پيدا تقدم بشر علم كه بعدها كه است شده
 بشر علم بعد، هاي دوره در كه است داشته خاصي بوي و رنگ يك. ندارد را خودش زمان و عصر دانش

 . است كرده تأييد را آن رفته پيشتر كه
 . كنيم مي بحث آن به راجع ،رسيديم اگر كه است قوانين و مقررات به مربوط ديگر قسمت

 
 
 

 : پاورقي
 1.  .49 /هود
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  ربوبي معارف و توحيد بيان نظر از قرآن عجازا
 

 اين به راجع. كنم مي صحبت الهيات به راجع يعني ربوبي معارف و توحيد قسمت به راجع من امروز
 ،باشد نابغه اندازه هر ،فرد يك فكر حدود از ،است آمده قرآن در آنچه كه بكنيم عرض ميخواهيم قسمت

 شده نازل محيط آن در قرآن كه محيطي به توجه با خصوصا است مقدور غير كردن نظر اظهار جور اين
 و ،پيغمبر ناخواندگي درس و بودن امي به توجه با و ،محيط و زمان و عصر آن مردم معارف يعني است
 كتب يكي ،است داشته وجود عصرها آن در مطالب اين براي كه منبعي دو در كه آنچه به توجه با حتي

 در كه اي فلسفي و علمي افكار ديگر و ،اوستا نظير كتابهايي حتي و انجيل و تورات مثل آنوقت آسماني
 نقرآ بيانات اينها همه به توجه با ،است نبوده افكار اين از چيزي عربستان در اينكه گو بوده عهدها آن
 . دارد استثنايي وضع يك

 مطلب اين خدا مسأله در ،خداشناسي و توحيد درباب كه است اين آن و ميكنم عرض كوچكي مقدمه
 اعتبار يك به بلكه ،تصورات اين اغلب و دارند خدا از كه تصوري در است مختلف خيلي ،افكار كه هست
 به انسان كه است اين توحيد حقيقت الاص بلكه و ،است كوتاهي تصورات تصورات اين تمام بگوييم بايد
 به را خدا من كه آنچه كه ميكند اعترافي و اقرار نوع يك باز ميرسد كه خداوند شناسايي از مرحلهاي هر
 در افراد حال عين در. من توصيف حد از است باالتر و برتر او ،او حد نه است من حد ميكنم توصيف آن

 وقتي شايد افراد بعضي مثال. آسمان تا زمين از ،دارند فرق هم با خيلي ميكنند توصيف را خدا كه حدي
 است نور قلنبه يك مثل كه موجودي يك يعني خدا كه ميكنند تصور شكل اين به ميكنند تصور را خدا

 تصورات اغلب و دارند خدا درباره تجسمي تصورات ،بعضي حتي و. است گرفته قرار آسمانها باالي در و
 زبان از نه بدانيم بايد شده تحريف را آنها ما البته كه قرآن از قبل آسماني كتب در حتي و است جور اين
 و منزه گونه اين را او قرآن كه خدايي ،است كرده توصيف قرآن كه شكلي به خدايي شما پيغمبر آن
 يعقوب با كه است موجودي همان او ميدانيم كه را تورات خداي. نميكنيد پيدا است كرده معرفي جردم

 . خورد مي هم زمين به احيانا و ميگيرد كشتي خودش پيغمبر
  بوده توحيدي دين يك زردشت دين بگويند كه ميكنند كوشش خيلي ايرانيها
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 مجهول تاريخي نظر از بوده، توحيدي دين ميگويند آنها كه هم حدي همان در مطلب اين البته. است
 پرستشي در توحيد يك زردشت اصلي تعليمات در كه است اين ميشود ثابت كه مقداري آن ولي است
  براي ميكردند عبادت را طيبه ارواح: ميكردند عبادت گونه دو مردم زردشت از قبل يعني ،است بوده
 هم ،)قرآن تعبير به الجن يعبدون( شرشان دفع براي كردند مي عبادت را خبيثه ارواح و لطفشان جلب

 آن زردشت تعليمات در ،را خبيثه ارواح هم را طيبه رواحا هم ،را جن هم ميكردند عبادت را مالئكه
 خبيثه ارواح پرستش اوال كه است اين ميشود پيدا هم ضدش كه ميگيرند توحيد بر دليل كه را مقداري

 كه آن ،است كرده توصيه را يگانه ذات پرستش هم طيبه ارواح پرستش در و كرده نهي كلي طور به را
 او ناحيه از خيرات همه كه است كرده معرفي را ذاتي يك و قوه يك يعني ،است خيرات همه منشأ

 باشد اگر اين. نكنيد پرستش بديهاست منشأ كه آنچه و را اهرمن ،كنيد پرستش را همان گفته و ميرسد
 فهميد ميشود زردشت تعليمات از آيا يعني ؟چطور خلقت در توحيد اما. است عبادتي در توحيد نوع يك
  يك خيرهاست منشأ كه آن ،نه يا ؟كنيم پرستش بايد كه است همان ناحيه از همه شرها و خيرها كه

 اين ؟نكنيد عبادت را شر منشأ ،بكنيد عبادت را خير منشأ ،است ديگري چيز شر منشأ ،است چيز
 شرور كه چيزي آن بگويد كه آورد دست به نميشود زردشت تعليمات در هيچ. است شرك عين ودشخ
 مي كه وقتي ما. بگذريم هم اين از. است كل خالق همان مخلوق هم آن خود يدهيدم نسبت آن به را

 ،دارد شكل ،دارد تجسم اساسا مزدا را آهو ميبينيم ساسانيان از قبل حتي و ساسانيان عهد در آييم
 ريش يك ،ميبينيد زردشتيها آرمهاي در احيانا و كتابها در را اش مجسمه هم االن كه. دارد مجسمه

 نمي يعني ،است خودشان سالطين همان شبيه خيلي ،مخصوصي كاله يك ،نشاني جواهر حلقه حلقه
 تصور نباشد رؤيت قابل و باشد نداشته تجسم و صورت و شكل ولي باشد خدا كه را خدايي اند توانسته
 . است قرآن مختصات از ،نواقص اين از منزه مجرد خداي فكر يعني فكر جور اين. كنند

 

  قرآن در خدا تنزيهات
 

 كه است تنزيهي بحثهاي قرآن در قسمت يك. ميدهيم قرار قسمت چند در را خدا درباره قرآن بحث
  كند مي وادار را بشر مرتب يعني است مهم خيلي هم اينها
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 اين از ،است باالتر اين از ،است برتر ميكني فكر اش درباره كه موضوعي اين از ،است برتر خدا بگو كه
 " سبحان " كلمه قرآن در كه جاهايي تمام. تنزيهي آيات ،است باالتر و برتر ميكنيم ما هك توصيفهايي

 آمده " تكبير " كلمه با يا اينها. است برتر او ،است باالتر او ،است منزه او: است تنزيه همه ،است آمده
 كوشش قرآن ،آيات جور اين در. تعالي و تعالي كلمه با يا و " سبحان " و " تسبيح " كلمه با يا است

 را او حتي و بداند بوده موجود خدا درباره كه هايي انديشه و افكار آن از تر منزه و برتر را خدا كه ميكند
 جمله از متعال خداوند قرآن در ميكنيم عرض نمونه عنوان به. بداند تر منزه و برتر توصيف حد از
 المؤمن السالم القدوس الملك هو اال اله ال الذي اهللا هو « (است " قدوس " كلمه دارد كه سمائيا

 ،دارد را "برتري "مفهوم همان قداست. است قدس ماده از قدوس). 1 ()» المتكبر الجبار العزيز المهيمن
 است، مبالغه قدوس. است باالتر ،است منزه ،است برتر اين از: ندارد ديگري تعبير اينجا انسان چون
 داشته نقصان از اي شائبه و بويي كه چيزي هيچ يعني ،هست گارپرورد ذات در تنزه حداكثر آن يعني
 نمي درك را او هرگز چشم) 2( » االبصار يدرك هو و االبصار تدركه ال «. داد نسبت نبايد او به باشد
 يعني " نمييابد را او چشم ". پروردگار از است جسميت نفي. يابد مي را چشمها او ولي يابد نمي و كند
 آن ،تو پروردگار است منزه) 3 (» يصفون عما العزه رب ربك سبحان «. نيست بصر مدركات جزء او اصال

 : كنند مي كه توصيفهايي اين از ،عزت پروردگار
  ايم خوانده و شنيديم و ايم گفته چه زهر و             وهم و گمان و قياس و خيال از برتر اي

 مجلس  ايم مانده تو وصف اول در همچنان ما             عمر رسيد آخر به و گشت تمام
 

 «"تعبيرات به قرآن در كه ،است آمده اينجا در كه است احاديث و اخبار و آيات ترجمه عينا شعر اين
 ال « " و) 4 ("» الحق الملك اهللا تعالي ،" يصفون عما العزه رب ربك سبحان " ،" يصفون عما تعالي

 اند كرده روايت سني و شيعه كه اكرم پيغمبر حديث در. است آمده) 5 (" علمه من بشيء يحيطون
  توانايي من پروردگارا " » نفسك علي اثنيت كما انت عليك ثناء احصي ال « ": كه هست

 
 

 : پاورقي
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 در نه است من حد در باز كنم ستايش را تو من كه هرچه ،كنم ستايش بايد كه آنچنان را تو كه ندارم
 تنها يعني كني ستايش خودت از خودت كه است ستايشي فقط توست شايسته كه ستايشي ،تو حد
 من و] ندارد قدرت[كس هيچ تو ذات غير ،بستايد هستي كه آنچنان را تو دارد قدرت كه توست ذات

 هست حديثي در باز. كنم ستايش بايد كه آنچنان را تو ندارم قدرت) است عرفان اول شخص ديگر كهاو(
 لصغارا النمل لعل و اليكم مردود لكم مخلوق فهو معانيه ادق في باوهامكم ميزتموهم كلما « ": فرمود كه

 ميكنيد خيال و ميكنيد فكر خودتان انديشه و وهم با كه را چه هر يعني " » زبانيتين تعالي هللا ان يزعم
 مصنوعي ،شما مخلوقات از است مخلوقي او ،ايد كرده اشتباه بدانيد كردهايد تصور را خدا و خداست او

 هر فرمايد مي بعد. است ديگري چيز نيست خدا آن يعني ،برميگردد خودتان به ،شما مصنوعات از است
 چيزهايي يك شما ميدانيد، چه شما ميگويد. است گرفته قياس خودش به ،كند فكر بخواهد بشر كه چه
 به خيلي كه دارد شاخك تا دو كه هم مورچه شايد ،كمال ميگوييد ميĤيد كماالت خودتان نظر به كه ار

 او براي چون. دارد شاخك تا دو خدا كه ميكند خيال است مفيد و الزم برايش خيلي و ميخورد دردش
  ميكند خيال و ميكند نفس به قياس است ضروري و الزم و مفيد خيلي شاخك تا دو

 كنهش به را خدا اينكه از بشر فهم كه بفهمانند ميخواهند ] وسيله [ اين به. دارد شاخك تا دو هم خدا
 يا " عنقا " كلمه. است كرده پيدا هم رمزي تعبيرات يك مطلب همين بعد. است ناقص كند ادراك

 عنقاي (نميبينند وقت هيچ را خودش ولي ميكنند پيدا را اسمش كه است چيزي يك رمز "سيمرغ"
 پيدا دست كسي عنقا به كه طور همين. ميشود عنقا به تعبير كنه، به خدا شعرا لسان در و ،)مغرب

 كه ،" مغرب عنقاي " ميĤيد عرفاني كتب در است، عرفاني اصطالح ،اين. نميرسد دست هم او به نميكند
 : گويد مي حافظ
  را دام است دست به باد هميشه كانجا                   بازگير دام نشود كس شكار عنقا

 
 آيا ؟چه يعني " است بزرگتر " ،است بزرگتر خدا " اكبر اهللا " ميگوييم هميشه ما » تكبيرا كبره و «

  معارف در اين ؟است بزرگتر آنها از او ،بزرگند ديگر اشياء يعني ،است بزرگتر ديگري چيز هر از يعني
 اهللا «: اند فرموده ؟چيست معنايش اند كرده سؤال هم ائمه از]. نيست چنين [كه است مسلم اسالمي

 آنها با را خدا بشود كه آنند از كوچكتر اشياء اصال ،چيز هر از است بزرگتر نه » يوصف ان من اكبر
  خداوند گفت و كرد مقايسه
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 . بگنجد وصف در اينكه از است بزرگتر خدا كه است اين معنايش بلكه ،آنهاست از بزرگتر
 رد "" يولد لم و يلد لم « " مثل ،است بوده زمان موجود افكار رد كه است آمده قرآن در كه هايي تنزيه

 كفوا له يكن لم و « ". است شده زاده خداوند ميگويند يا دارد فرزند خداوند ميگويند كه است كساني
 شريك له يكن لم و ولدا يتخذ لم الذي اهللا الحمد « ". كرد تصور نميشود مانند خداوند براي " » احد
 و تنزيهي جملههاي جملهها اين تمام) 1 ("" تكبيرا كبره و الذل من ولي له يكن لم و الملك في

 كفروا الذين ثم النور و الظلمات جعل و االرض و السموات خلق الذي هللا الحمد « ". است تسبيحي
 قرآن اصطالح در ارض و سموات (ميكند معرفي كل خالق را خدا اول قسمت در). 2 ("» يعدلون بربهم
 كه] است[كساني نظريات رد. است دو هر نور و ظلمت جاعل ،)هست هرچه پايين و باال ،چيز همه يعني
  وجوداتم برخي و ميدانستند نور مظهر را موجودات از برخي ظلمت، و نور به ميكردند تقسيم را اشياء
. ديگر چيز را ظلمت جاعل و خالق و ميدانستند نور جاعل و خالق و منشأ را خدا و ظلمت، مظهر را ديگر

 هر ،ميدانيد ظلمت را آن شما آنچه و ميدانيد نور را آن شما كه آنچه "" النور و الظلمات جعل و « "
 فقط "» يعدلون بربهم كفروا الذين ثم « " خداست آن از همه ،است ظلمت چه هر و است نور چه

 . ديگر چيز در يا و عبادت در يا خلقت در يا حاال ميكنند، فرض عدل خداوند براي كافران
 كه آنجا از. ميشويم رد قسمت اين از و است زياد آيات زمينه اين در بخوانم زمينه اين در ديگر آيه يك

 ،اهللا ابن المسيح ميگفتند مسيحيها (دارد فرزند خداوند كه بودند معتقد مشركين همچنين و مسيحيها
 گفتند "" سبحانه ولدا اهللا اتخذ قالوا و « ": ميفرمايد) يدانستندم خدا فرزندان را فرشتگان هم مشركين

 ترجمه فارسي به نميشود را " سبحانه " كلمه اين اصال. است منزه " سبحانه " ،است گرفته فرزند خدا
  تعبيري اين. او ذات است منزه ،خداوند است باالتر ،اهللا استغفر گفت بايد قدر همين ،كرد
 ميترسد بزند ميخواهد حرفي يك آدم كه است اين مثل: است ناقصي خيلي تعبير مبكن ميخواهم كه هم
 يعني ،ميگوييم ما كه است جنابي از دور كلمه اين مثل ،" جناب از دور " ميگويد بخورد بر طرف به

 از دور " سبحانه ". نكند برخورد شما به وقت يك كه باشيد متوجه ولي نميگويم شما به را اين اگرچه
  چنين الهي اقدس ذات تساح
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 شما» االرض و السموات في ما له بل «: )ميكند رد چگونه ميكند كه رد ببينيد حاال (ميگويد بعد. حرفي
 خدا غير يعني » االرض و السموات في ما « گفتيم (هست هرچه خدا غير ؟چيست خدا درباره تصورتان

 ،است انسان وجود از جزئي فرزند ؟دو اين ميان است فرق چقدر. او فرزند نه اوست آن از) هست هرچه
 شود مي اين فرد يك ميشود آن بعد ،آيد مي در فرزند صورت به و ميشود مجزا انسان وجود از قسمتي

 او شود مي ضعيف پدر حتي بعد ،خودش مالك شود مي اين ،خودش مالك شود مي آن ،ديگري فرد
 ملك ،او ذات به دارد تعلق ،اوست آن از ،له هست هرچه ولي. ماند مي او ميرد مي پدر ،شود مي قوي

 امالك به رود مي ملك از ذهنمان فورا چون بگوييم اش درباره نداريم تعبيري ما كه ملكي ،اوست
 او اگر ؟است خودش ذهني خاطرات مالك اندازه چه تا انسان: بكنم عرض بايد بالتشبيه باز. اعتباري
 ايجاد ،است پروردگار انشاء هست هرچه. اوست ذهن انشاء خاطرات آن چون نيست خاطراتي نباشد

 با خدا رابطه چرا شما "غ االرض و السموات في ما له بل « "  !كجا؟ فرزندي ،كجا ايجاد. است پروردگار
  ذات قابلم در هست چه هر و "" قانتون له كل « " ؟ميكنيد اشتباه قدر اين را خدا غير
. " » االرض و السموات بديع « ". نيست فرزندي و پدر رابطه قبيل از رابطه اين. خاضعند و قانت او

. اشياست همه يعني زمين و آسمانها مبتكر و مبدع او: ميكند عبارتهايي چه با را فرزندي نفي ببينيد
 د،يهست مهندس شما مثال. اشدب شده گريد يجا از يديتقل آنكه بدون زيچ كي كردن انشاء يعني ابداع

 فرا گريد يجا از ست،ين شما ابتكار كه يا نقشه يول ديزير يم را ساختمان كي نقشه دييآ يم وقت كي
 عيبد صددرصد انسان يابتكارها نكهيا گو د،يكن يم ابتكار را يا نقشه دييآ يم وقت كي و د؛يا گرفته

 هر وجود) 1 (»كونيف كن له قولي فانما امرا يقض اذا و«نهاستيا كننده ابداع است، ارض و سموات
 مساله يفرزند اما. شده موجود بشود موجود يزيچ كي بخواهد دارد، يبستگ او اراده به فقط يزيچ
 . فرزند بشود و كند دايپ تكامل و تكون جايتدر بعد بشود جدا يجزئ يكس وجود از كه است يگريد
 ينم دايپ قرآن يبرا يرينظ يهيتنز يقسمتها نيا در ما كه است قرآن يهيتنز يقسمتها قسمتها نيا

  عنوان به من كه است، اديز يليخ هم قرآن يهيتنز اتيآ و ميكن
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 . گفتم نمونه
 

  قرآن در جالل و عظمت به خدا توصيفات
 

 به بلكه ،منفي جنبه و زيهتن به تنها نه را خدا كه است آنجايي ،خدا درباره قرآن بحثهاي دوم قسمت
 خدا كه كردم عرض سخنم اول در. است كرده ياد] نيز [جالل و عظمت به يعني اثباتي ايه جنبه

  و [ توحيد مراتب از بسياري كه ميدانند واردند توحيد علم در كه كساني. دارد مراتب خيلي شناسي
 آن ميبيند ميرود باالتر درجه يك كه نآ باز. است كفر و شرك ،باالتر مرتبه در توحيدها ] از بسياري
 اكرم پيغمبر از هم حديث اين لهذا و ،ميرود باالتر تا ،است ودهب شرك به مشوب خيلي تر پايين مرتبه
 " ديگر حديث يك در و " » لقتله سلمان قلب في ما ابوذر علم لو « " كه است عجيبي حديث و هست

 دل در آنچه بداند ابوذر اگر يعني " » سلمان قاتل اهللا مرح لقال « " ديگر حديث يك در ،" » لكفره «
 سلمان قاتل كند رحمت خدا گويد مي ،كشد مي را سلمان ،ميكند تكفير را سلمان چيست است سلمان

 . داند مي كفر عين را آنها ابوذر كه طوري به گنجد نمي ابوذر ظرف در داند مي سلمان كه آنچه يعني ،را
 ذهن در واقعا كه همانهايي است كرده بيان را توحيد مراتب اعالي حد آن لمسائ جور اين در قرآن
 را آيات جور اين كه ها خيلي مجبورند يا مجبوريم و نميگنجد فاعليت در توحيد در مخصوصا ما امثال
  است آيه چند جديد سوره اول در مثال. كنند تصور توانند نمي كه است بزرگ آنقدر چون كنند تأويل

 بكل هو و الباطن و الظاهر و االخر و االول هو « ": است اين اش آيه يك. است عجيب آيات آن همه كه
 تصور شما را اين حاال. اوست هم مطلق آخر و اوست مطلق اول ،اشياست همه اول او) 1 ("" عليم شيء
 مورا در. است اول است آخر اينكه عين در و است آخر است اول اينكه عين در چيزي يك كه كنيد
 هم او ،آخر هم و است اول هم او. اول غير آخر و است آخر غير هميشه اول ،نميشود تدريجي و زماني
 در كه عرفاني بلند اصطالح به هاي انديشه اين كه ميكند نقل كه بعد نيكلسون. باطن هم و است ظاهر
 ،است شده اسالم دنياي دوار ديگر جايي از اينها اند گفته اروپاييها اغلب است شده پيدا اسالم دنياي
  چند
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 است رونيب اتيآ نيا از اند گفته آنها كه ييحرفها مگر ديگو يم و كند يم نقل قرآن اتيآ نيا از هيآ
 .دياوريب گريد يجا از يگريد منبع ديخواه يم شما كه
 نيا و نشده يمعرف اءياش از رونيب و محدود و مشخص و جدا موجود كي صورت به قرآن در هرگز خدا
 وجود هم جهان يفلسف مكتب چيه در است، نبوده زمان آن محرف يآسمان كتب در تنها نه شهياند حد

 نجوريا تواند يم خودش فكر به يام سواد يب آدم كي كه كند باور تواند يم آدم چطور. است نداشته
 ليجبرئ يعني شود يم منحرف المقدس تيب قبله از ياله يوح به نماز وسط در كه يوقت! بزند؟ حرف

 جواب جور نيا رد،يگ يم قرار هايهودي اعتراض مورد بعد و كعبه يسو به كند يم منحرفش ديآ يم
 ميستيا يم كه المقدس تيب به رو ما مگر ست؟يچ مزخرف افكار نيا »المغرب و المشرق هللا و«:بدهد

 المقدس تيب ريغ در هست المقدس تيب در خدا كه المقدس تيب ريغ با دارد يازيامت المقدس تيب
 آن از – جا همه از است هيكنا كه – مغرب و مشرق ست؛ين كعبه ريغ در و هست كعبه در اي ستين

 قرن در كه ما! باشد عيرف و بلند ديبا چقدر شهياند نيا دينيبب). 1 (»اهللا وجه فثم تولوا نمايفا« اوست
 ايآ ديبزن حرف خدا درباره دييايب شما نديبگو ما به اگر ميا آمده بعد قرن چهارده يعني ميهست چهاردهم

 كه جا خر به رو: يبزرگ نيا به و عظمت نيا به ديايب رونيب ما دهان از حرف جور نيا بود ممكن اصال
 :يا ستادهيا خدا به رو يستيبا

  تو به راه رو همه وز سو همه از هست كه بس
 برگردد يروهرا اگر برگردد وت به                                

 
 كرده الهام ما به يك را فيلط و يعال يها شهياند نيا يول است، فيلط و نيريش و يعال يليخ شعر نيا

 كي يور ستادنيا المقدس تيب به رو اي ستادنيا كعبه به رو يعني است؛ هيآ نيهم مضمون است؛
  حاال تا ،كعبه در يا است المقدس تبي در خدا كه ،خدا حساب روي نه است يگريد حساب و مصلحت

 يعني ايستيم مي كعبه به رو اين از بعد ،ايستاديم مي المقدس تبي به رو ما بود المقدس بيت در خدا
 به رو » اهللا وجه فثم تولوا فاينما « :ميكند رد را انديشه اين صورت اين به. است كعبه در اين از بعد خدا
  جا همه در نيست جا هيچ در اينكه عين در خدا. ستادهايداي خدا به رو بايستيد كه كجا هر
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 جا هر) 1 ("» كنتم اينما معكم هو و « ". است بودن محدود معنايش بودن " جا " در چون ،هست
 شياءا با را خدا ولي نميداند خدا با را اشياء !ميداند اشياء با چقدر را خدا. شماست با خودش او باشيد
 ان « " ]. هستيم نزديكتر خودش از انسان به ما[ ) 2 ("» الوريد حبل من اليه اقرب نحن و « ". ميداند

 بين ،است انسان شخصيت همان كه انسان دل و انسان بين خدا) 3 ("» قلبه و المرء بين يحول اهللا
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 از چيز همه گويد مي است جمال چه هر و است كمال چه هر و است حسن هرچه ،آيات بعضي در

 ادخ از هست چه هر پس ،دارد خدا از دارد چه هر خدا غير يعني ندارد چيزي خدا غير اصال ،خداست
 در است اي قاعده) 4 ("» الحسني االسماء له « ": است عجيبي منطق يك خودش اين كه ،است

 اگر باشد مؤخر بايد كه را چيزي يعني " الحصر يفيد التأخير حقه هو ما قديمت ": گويند مي ،عربيت
 در زيد آقاي " ميگوييم وقت يك مثال. است طور همين هم فارسي در. ميكند حصر افاده بداريم مقدم

  وقت يك و ،باشد مسجد در هم عمرو آقاي است ممكن ،است مسجد در زيد آقاي يعني " است مسجد
 و محدود آنوقت. است زيد آقاي است مسجد در كه آن يعني " است زيد آقاي مسجد در " ميگوييم
 االسماء " نه ("» الحسني االسماء له « ". اوست منحصرا است مسجد در كه آن كه ميشود منحصر
 . بس و اوست آن از كماليه شؤون تمام " له الحسني

 
 ناحيه از دارد كه حقيتي هر چيزي هر ييعن ،اوست فقط مطلق حق) 5(» المبين الحق هو اهللا ان «

 هو «:او به دارد انحصار هم حيات. اوست مال باز دارد ديگري كه هم حقي و اوست واقعي حق ،اوست
 ). 6( الحي

 
 ان «. اوست آن از منحصرا قدرت ،اوست آن از منحصرا علم) 7 (» القدير العليم هو و «
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 اوست آن از ملك) 2 (» الحمد له و الملك له «. اوست آن از منحصرا قوت جميع) 1 (» جميعا هللا القوه
 در بازهم كه ،اوست منحصرا مطلق نياز بي) 3 (» الغني هو «. باشد بايد او براي منحصرا هم ستايش و

 . بشويم ديگر قسمت وارد بعد و ميخوانم برايتان نيز را ديگر آيه يك فقط ،داريم آياتي زمينه اين
 ارائه خداشناسي براي كه است راهي قرآن اعجاز و العادگي فوق وجوه از يكي كه كرد خواهيم عرض بعد

 نشان راه يك كه است همين در قرآن اعجاز اصال. راه يك نه راههايي كنيم عرض بايد البته (ميدهد
 از باز كه است شده تكيه آن روي قرآن در ديگر راه هر از بيش كه راه يك). است داده نشان راهها ،دادهن

 صطالحاتا از هم اين كه انفسيو آفاقي آيات به رابشر كه است همين است آسماني كتاب اين تمختصا
 ميخواند آينه و مرآت ،مينامد) هنشان (آيت را مخلوقات و موجودات يعني ميكند تشويق است قرآن خود

 آئينه در مطالعه قرآن نظر از مخلوقي هر در مطالعه. ميكند اينها در مطالعه به دعوت را مردم مرتب و
 كه شده تكرار قرآن در اينقدر كه است مطلبي يك ديگر اين. شناخت ميتوان را خدا آن با كه است اي

 ذيلش در كه را آيه يك فقط. كنيم ذكر تأييد و نمونه وانعن به هم را آيات بعضي ما كه ندارد احتياجي
 «: است اين آن و است فصلت سوره در كه ميكنم عرض ما كنوني بحث به مربوط هست ديگري مطلب

 آفاق در را خودمان آيات ،اين از پس » الحق انه لهم يتبين حتي انفسهم في و االفاق في اياتنا سنريهم
 ما رواني آيات: است اختالفي نوع يك واقعا چون ، ]كرد خواهيم ارائه[ ) روانها در (نفوس در و) افقها در(
 اصال و است عجيبي داستان خودش اين كه ،ديگري مطلب به آفاقي آيات و ميرساند مطلب يك به را

 كه آنچه واقعا چون ميكند جدا انفسي آيات از را آفاقي آيات كه ناميد قرآن معجزات از بايد را آيه همين
 كه ،است متفاوت ،خداشناسي نظر از آموزد مي آفاقي آيات از كه آنچه با آموزد مي انفسي آيات از انسان
  آن مردم همه و هستند خداوند آيات گويداينها مي آنكه از بعد كه است اين عجيب و. دارد بحثي اين

 آينده در ما: دهد مي هم دهآين به وعده يك ،كنند مطالعه را آيات اين اينكه به كند مي تشويق را زمان
  انفسي و آفاقي آيات
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 و آمد قرآن خود كه است اجمالي معرفي مقصود اگر ؟آينده در چه يعني ،داد خواهيم ارائه را خودمان
 فقط مردم به قرآن. كنيد طالعهم برويد خودتان شما يعني ،ميگويد مردم به بعد. رفت و كرد معرفي
 كرده تلقي قرآن غيبي آيات از ،بعضي حق به را اين و. كنيد مطالعه زمينهها اين در برويد شما ميگويد

 نمي بايد كه آنطور را انفس و آفاق هنوز ،نميشناسد را طبيعت هنوز بشر ميگويد كأنه قرآن كه اند
  تا داد خواهيم ارائه مردم به ،انفسي آيات چه و آفاقي تآيا چه ،را خودمان آيات اين از بعد ما: شناسد
 است ديگر راههاي همان كه دارد ديگر جمله يك بعد. اوست مطلق حق كه بشود آشكار مطلب كامال
 براي پروردگار ذات خود آيا اصال » شهيد شيء كل علي انه بربك يكف لم و ا «:خلقت مطالعه راه از غير
 خودش از را او يعني بشناسند را او انفس و آفاق ارائه راه از كه باشد نيازي كه نيست كافي ذاتش ارائه
 چيز همه بر تو پروردگار اينكه آيا » شهيد شيء كل علي انه بربك يكف لم و ا «. شناخت ميشود هم

 بكل انه اال ربهم لقاء من مريه في انهم اال « ؟او شناختن براي نيست كافي دارد حضور و دارد احاطه
 بدانيد ولي كرد خواهند مالقات روزي يك را خودشان پروردگار كه ترديدند در اينها) 1 (» محيط يءش
 . دارد احاطه چيز همه بر او كه
 ميتوان گونه دو به را خدا كه اند كرده استفاده اينطور آن از علماء االيام قديم از كه است اي آيه آيه اين

 حتي انفسهم في و االفاق في اياتنا سنريهم « كه بشناسيم وقاتمخل آينه از را خدا اينكه يكي: شناخت
 اين در كند تأمل اندكي انسان اگر. بشناسيم خدا خود از را خدا اينكه ديگر و » الحق انه لهم يتبين
 اين ،بودن آنجا بودن اينجا ،محدوديت و نيستي است هستي حقيقت كه آن ،هستي خود اصال كه مطلب
 هستي ذات اال و است مقهور كه است موجودي درباره همه اينها ،برنميدارد بودن زمان آن بودن زمان
 در شما اگر ،نيست او براي محدوديتي ،نهايتي ،حدي نباشد چيزي مقهور وقتي ،نيست چيزي مقهور كه

 . ميگذريم هم اين از. خداست خود ميكنيد پيدا كه چيزي اول ،كنيد تأمل هستي
 جايي همه و جالل و عظمت به را خدا گونه اين ،داشتن منطق گونه اين كه ميپرسم شما از من حاال
 اول ،بودن باطن ،بودن ظاهر ،نبودن خالي او از چيز هيچ ،بودن چيز همه با ،بودن زماني همه ،بودن
  تمام يعني حسني اسماء تمام ،بودن آخر ،بودن
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 همان كه كردن وصف را خدا گونه اين ،دارد او از دارد او غير چه هر و بودن او آن از همه كمال و جمال
 از اينها كه بپذيرد [ ميتواند انسان چطور ،بكند است توانسته خدا از بشر كه است توصيفي اعالي حد
 خودم حتي كه آنچه به نسبت است ضعيف بسيار كردم من كه بياني اين تازه  !؟ ]است امي مرد يك

 خودم من. كند بيان ميخواهد قرآن كه آنچه به نسبت رسد چه تا كنم بيان متعددي جلسات در ميتوانم
 بتواند خودش شخصي فكر به ،باشد نابغه اندازه هر ،انسان يك كه كنم باور توانم نمي ابدا خودم فكر به

 بوده ديگر قاف از ارائهاي و ديگر جاي از ريزشي يك اينكه جز اين. كند توصيف عظمت اين به را خدا
 اگر را مفسرين تفاسير اين اغلب شما. نيست ديگري چيز است ميشده جاري او مقدس زبان به كه است
 ميشوند مجبور بعد ،بفهمند نميتوانند واقعا ،ميكنند گير ميرسند كه آيات اين به] ميبينيد [بشويد وارد
 اند ميتوانسته تنها كه آنهايي ،دندار گنجايش ذهنشان ظرف چون كنند تأويل گونهاي به را اينها همه
  و عقل هنوز خوانده را درسها از انواعي كه خوانده درس عالم يك چطور حال. باشند ساده مفسر يك

 نرفته مدرسه نديده كتاب نخوانده درس امي مرد يك ولي ندارد را مطلبي چنين درك گنجايش فكرش
 مثل مجسمي موجود يك صورت به را خدا بيايد او اصال كه بود اين اش قاعده كه ننشسته عالم هيچ با

  كشيشهاي فالماريون قول به يا ،قدر اين خدا پاي و است قدر اين خدا سر كه كند معرفي مزدا را اهو
 هزار شش خدا چپ چشم تا خدا راست چشم فاصله ميگفتند هنوز قرآن از بعد قرن هشت مسيحي
 فكر نمايش اين. ميكند توصيف گونه اين كند وصيفت عظمت به بخواهد را خدا وقتي ،راست راه فرسخ
 توصيف گونه آن را خدا بتواند خودش فكر از بشري يك كه است ممكن چگونه اين آنوقت. است بشر
 كه چه هر و بزند حرف كلمه يك نتواند قرآن از باالتر ،باشد عميق مقدار هر ،موحدي هر كه كند

 . يابد مي تر متجانس قرآن با را خودش ميرود باالتر خداشناسي معرفت
 به خدا ميان بود مختصري مقايسه ،بكنم ذكر خواستم لطف و زيبايي عنوان تحت كه ديگري قسمت
 مخصوصا و اند كرده معرفي بشر به پيامبران كه خدايي و ميشناساندند كلي طور به فالسفه كه مفهومي
 دوست شايسته و زيبا چقدر انپيامبر خداي يعني خدا اين كه است كرده معرفي قرآن كه خدايي
 و جامد چقدر و خشك چقدر فيلسوفان خداي و است شده ستايش جميلي صفات چه به و است داشتن
  ايمان موضوع نميتواند خدا آن و بشود واقع ايمان موضوع ميتواند خدا اين و !است بيروح
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 . كنيم مي صحبت آن درباره آينده جلسه در شاءاهللا ان شد الزم اگر. بشود واقع
 قائل قدرت دو به اينها و است شرك آن ريشه كه شد اشاره هم زردشت دين به كه بحثي ضمن پرسش
 شواهد مقدار يك. باشد ديگري چيز مطهري آقاي نظر ،بود طور اين كم در من شايد البته ،بودند

 گذشته در يا رحاض حال در كه ادياني چه اديان تمام كه ميكند ثابت را فرضيه اين كه هست تاريخي
  ندا بوده

 نبوده طور اين مبدأشان و اصل در دارد هم وجود و ميدانيم شرك صورت به را نظرياتشان و افكار ما و
 رشد زمانها آن در انسان فكر و عقل اينكه خاطر به زمان طول در ولي اند داشته توحيدي مبدأ غالبا ،اند

 و بسپارد ذهنش به و كند درك ملموس و محسوس ائلمس از غير را مسائلي بتواند تا بود نكرده كافي
 شبيه را آنها مسائل درك براي بود مجبور انسان ميگذشت كه زماني مدت ناخواه خواه بفهمد بتواند

 نميتوانست محيطش و خودش بين كه بوده همين حالتش و خاصيت اوليه بشر اصال. بياورد در خودش
 اسناد بعضي هندوستان در. ميكرده درك خودش به قياس با بايد را چيزي هر ،باشد قائل تفاوتي

 توحيدي صورت آن به واحد خداي به اعتقاد پيش سال هزار دوازده ده شايد كه ميدهد نشان اريخيت
 نظر از. داشته وجود هم واحد خداي به اعتقاد موسي ظهور از قبل مصر در. داشته وجود معتقديم ما كه

 به انسان چون اما ميكرده متوجه واحد خداي اعتقاد به را بشر و كردهمي ظهور هميشه پيغمبر هم قرآني
 مجرد مفاهيم آن نميتوانسته هستيم شاهدش امروز ما كه اش انديشه و عقل كافي رشد عدم همان علت

 مجبور دارد نگه ذهنش در را اعتقاداتش اين اينكه براي مدتي از بعد ناخواه خواه كند درك را پاكيزه و
 مي هايي واسطه يك ناخواه خواه ،بكند مجسم ميبيند يا ميكند حس كه آنچه و ملموس شياءا به بوده

 از بعد. كند پرستش را خودش خداي بتواند و ببيند ها واسطه آن در را او صفات اينكه براي تراشيده
 هاولي اعتقاد آن جانشين خودش كرده ايجاد كه تجسمهايي و ملموسات همين و ها واسطه همين مدتي
 افكار اين از را آنها و ميكرده ظهور ديگري پيغمبر باز ناخواه خواه و ميشده فراموش اعتقاد آن و ميشده
 . گردانده مي بر منحرف و آلوده
 ريشه چنين يك ابتدا كه باشد طور همين هم مزدا اهورا دين و زردشت دين همين مورد در شايد

 همان در را آن اند نتوانسته انسان انديشه ناكافي شدر و نقص علت به هم باز بعدا ولي داشته توحيدي
  خودش به شرك حالت هم اين تدريج به و ،دنيا جاهاي ساير يا هندوستان اديان مثل نگهدارند حالت
 . است گرفته
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 صد در صد را ايشان بيان من. نبود اين من منظور و متشكرم دادند دكتر آقاي كه تذكري از من: جواب
 منظور. ميكنم اصالح من شده مفهوم آن خالف من عرايض از هم اگر ،ام داشته قبول نييع دارم قبول
 خالصي توحيد يك ما مانده باقي قديم از كه آثاري در ونيز پيغمبر زمان و عصر در كه بود اين فقط من
 كردم عرض كه هم را مزدا اهورا مسأله و ،مانده باقي آسماني كتاب نام به كه آثاري مثال ،نميكنيم پيدا

 افكار نارسايي همين باز مقصودم ،بوده چيزي چنين زردشت اصلي تعليمات در واقعا كه بگويم نخواستم
 و شكل و مكان و زمان از منزه و مجرد خداي نميتوانستند كه بود زمان آن در بشري هاي انديشه و

 اما. نبوده زمان آن بشر نديشها در " اهللا وجه فثم تولوا اينما «". كنند تصور خودشان ذهن در را صورت
 بت عقايد و توحيد عقيده پيدايش باب در چون است درستي درصد صد بيان ما نظر از ايشان بيان

 پرستي طبيعت است شده پيدا بشر براي كه اولي فكر كه است اين نظر يك: است متضاد نظر دو پرستي
 به پرستي ارواح بعد و آمده پرستي واحار كم كم و كرده پيدا تكاملي سير پرستي طبيعت اين و بوده

 ميگويند اينطور دارند ماترياليستي تفكر طرز كه كساني ،اغلب. است شده پرستي واحد به تبديل تدريج
 قائل هم روابطي يك حتي (كرده ترقي بشر زندگي اقتصاد يا كرده ترقي بشر فكر اينكه موازات به كه

 از ،ميكردند پرستش را متعدد خدايان بود حكمفرما تعددم قدرتهاي اجتماع در وقتي مثال ،)ميشوند
 شد سبب امر اين ميكرد اداره را اجتماع همه قدرت يك و شد پيدا اجتماع در واحد حكومت كه وقتي
 كه است اين اغلب ماترياليستي فكر طرز حال هر به. كنند پرستش را قدرت يك هم پرستش در كه

 خداي و ] آمده پديد [ خدا فكر كه است گذشته بشر بر سال هاهزار و است شده زاييده بعدها توحيد
 . است شده پيدا بعد همه اينها و نبوده عالم در باشد پرستش اليق موجود يگانه و كل خالق كه واحدي
 خداپرستي زاييده پرستي بت ،نه كه دادند توضيح دكتر آقاي كه است فكري همين نظر اين مقابل نقطه
 آمده در پرستي بت صورت به خداپرستي از انحراف بعد ،بوده بشر ميان در رستيخداپ اول يعني ،است
 ؟شد پيدا كي از پرستي بت كه ميپرسند امام از كه شده ذكر صورت اين به ما اخبار در حتي. است
 خيلي او به مردم. بود حكيمي مرد كه اسقلينوس نام به داشت شاگردي پيغمبر ادريس ميدهند جواب
 شيطان. شدند متأثر ه فوقالعاد مردم او مرگ در. مرد او. داشتند دوست را او خيلي و يدندميورز ارادت
  و بسازيد را اش مجسمه پس نيست كه خودش اسقلينوس حاال كه آورد پيش را فكر اين اينها براي
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 به مردم. ساختند را اش مجسمه. كنيد ايجاد خاطري تسلي خودتان براي اش مجسمه ديدن با الاقل
 معتقد تدريج به و ميكردند تعظيم او مجسمه نزد كم كم. اش مجسمه پيش ميرفتند او ديدار عنوان
. است كرده حلول مجسمه اين در اسقلينوس روح ،هست مجسمه اين در خاصيتي يك اصال كه شدند
  به شد تبديل خداپرستي كم كم. خواستند مي مجسمه اين از را خودشان حاجتهاي ميرفتند بعد
 نيز و مستشرقين از بعضي. پرستي بت بعد و است خداپرستي ،اصل كه است اين حديث در. رستيپ بت

 اي نظريه او ،مولر ماكس نام به هست معروفي آلماني مرد يك. دارند را عقيده همين شناسها ديرينه
 اين ديگران و نوشته را الحكيم القرآن آيات تفسير كه البوم ژول. ام ديده كتابها در زياد من كه دارد

 كه داشت اظهار را نظر اين كه است كسي اولين او اروپاييها ميان در شايد و ميكنند نقل او از را نظريه
 . داشته تقدم پرستي بت بر توحيد
 خداپرستي زاييده پرستي بت و بوده بشر ميان در خداپرستي اول [ كه داريم قبول كلي طور به ما پس
 پرستي يگانه به را مردم و اند بوده دنيا جاي همه در پيغمبران كه مداري قبول ديگر طرف از ، ]است

 . شده پيدا بعد پرستي بت و پرستي چندگانه و پرستي دوگانه انحرافي عقايد پس ،ميكردند دعوت
 اين هيچ ،است بوده واقعي پرستي يگانه يك زردشت اصلي تعليمات در واقعا كه نميكنيم مانفي حاال

 ما اگر ،است موجود زردشت نام به االن كه آنچه در: است اين من حرف ولي يمنميكن نفي را مطلب
  اسالمي عقايد روي ما ام گفته هميشه من]. ميبينيم چه [بدهيم قرار مالك را اين فقط بخواهيم
 يگانه و خداپرستي مجوس دين اصلي ريشه كه معتقديم ميدانند كتاب اهل را مجوس كه خودمان
 به بايد صورت اين در چون بكنيم ثابت نميتوانيم بكنيم ثابت بخواهيم تاريخ روي ما گرا اما. بوده پرستي
 همان ،است فراوان ،نقيض و ضد اينكه از گذشته ،آثار دراين و بكنيم ثابت باقيمانده آثار وسيله

 دميكر داللت حد همين تا فقط ،پرستي يگانه بر ميكند داللت كه هست " گاتها " در كه هم چيزهايي
 منشأ كه را يگانه خداي كه كرد دعوت و كنند پرستش را خبيثه ارواح اينكه از كرد منع زردشت كه

 زردشت تعليمات در نميكنيم پيدا ما ولي ميرساند را عبادت در توحيد ،اين. كنند پرستش است خيرات
 پرستش ما هك است خدايي همان منشأش آيا زلزله مثل ميداند پليدي و بدي را آن بشر كه آنچه كه

  را قدرت آن آيا است ديگري قدرت اگر و است ديگر قدرت يك يا ميكنيم
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 فقط ،كنار بگذاريد را آن گفته زردشت و دارد استقالل او يا آفريده ميكنيم پرستش ما كه خدايي همين
 واقع در اما ،بفهميم نميتوانيم اين از بيش ما ،مانده باقي كه آنچه از كرديم عرض ؟كنيد پرستش را اين
 معتقدات روي ما و ،ميگوييد شما كه است همينطوري االمر نفس و واقع شايد ،بوده چگونه االمر نفس و

 . بشويم قائل جور همين هم بايد خودمان مذهبي
 
 موسي ،اهللا روح عيسي ،اهللا خليل ابراهيم ميگوييم مثال ،قائليم هايي كنيه معموال پيامبران براي ما -

 استفسار حضورتان از ميخواستم ولي نيست مغاير خدا وحدانيت با و نيست كفر اينها نامطمئ. اهللا كليم
 يكتاپرستي به را خودش امت و است بزرگ پيغمبران از يكي عيسي اينكه گرفتن نظر در با كه كنم

 ؟كرد تشبيه نميشود آيا خداست پسر عيسي ميگويند وقتي ،نكرده دعوت پرستي تا دو به و كرده دعوت
 عيسي حقيقت به نه ميكنند دارند تشبيهي چنين يك هم آنها ،خداست زبان موسي ميگوييم ما يوقت

 . گوييم مي ما كه جسماني پدر آن باشد داشته پدري
 

 يك به را پيغمبري هر فرموديد اول قسمت در. است جنابعالي بيان دوم قسمت اين ،عمده: جواب
 اينها شايد كه بود اين هدفتان دوم قسمت در ولي ،اهللا حبيب ،اهللا كليم ،اهللا خليل: اند خوانده عنواني

 مقدمه را مطلب آن شما كه نداشت لزومي اصال. است مجازگويي نوعي ميگويند اهللا ابن را عيسي كه
 " اهللا روح " ميگوييم يا. نيست هم مجاز اصال آن. خدا دوست يعني ميگوييم " اهللا خليل ". كنيد ذكر
 اهللا حبيب " همينطور. شد فرزند كه دميد آن در خودش روح از قرآن تعبير به وندخدا اينكه اعتبار به
 واهندخ نمي " خداست پسر عيسي " ميگويند كه كساني شايد ميگفتيد شما كه بود اين بهتر تقرير. "

 اين كه بگويند اند خواسته يعني بگويند مجازي اند خواسته ،خداست پسر عيسي كه باشند قائل واقعا
 چنين مسيح عيساي حضرت خود اينكه در. است نزديك پدرش به پسر يك كه است نزديك خدا به قدر

 را مردم عيسي كه است اين كريم قرآن نص و مسلمانها ما عقيده اصال. نيست شكي است نگفته چيزي
 بحثي اين در. است كرده معرفي خدا بنده فقط را خودش و كرده دعوت خداپرستي و پرستي يگانه به
 به ما كه وقتي ؟ميگويند چه ،ميگويند اينها كه " اهللا ابن " كلمه اين كه است اين در صحبت ،يستن

 هنوز شما. نميگويند ميگوييد شما كه را مطلبي اين ميبينيم ميكنيم مراجعه " اهللا ابن " به معتقدين
  گويند مي بينيد مي مسيحيها تعبيرات در هم
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 خداي: ميدانند هم يكي ميدانند چيز سه اينكه عين در را القدس وحر و پسر و پدر. " مسيح ما خداي "
 اين با زمان آن در كه قرآن. مسيح ما خداي ،آمد خواهد آسمان از ما خداي و رفت آسمان به ما
 ،نيستيم معتقد مطلبي چنين به واقعا كه ما نگفتند آنوقت مسيحيهاي خود ،كرد نفي را اين راحتص

 كه را تعبير اين ما نگفتند. بودند معتقد چيزي چنين به واقعا چون نكردند دفاع خودشان از خودشان
 زمان هر هم بعد عصرهاي در و. خداست پسر اين واقعا نميگوييم كه ما ،ميگوييم را مجاز ميگوييم
 يك مسيح بودن خدا پسر از و مسيح خدايي از ،كردند مباحثه مسلمين علماي با آمدند مسيحي علماي

 ولي خدا پسر ميگوييم ما بگويند بشوند پيدا اي عده است ممكن ما زمان در. امدند ني تر پايين قدم
 پس را خودشان حرف بيايند واقع در ،نداريم حرفي هم ما خوب بسيار. است ديگري چيز مقصودمان

  ما وبگويند بگيرند پس را خودشان حرف بيايند اي عده كه ميشويم هم خوشحال خيلي ما. بگيرند
 ولي. نداريم حرفي ما. نيست اين از بيش مقصودمان ،خدا محبوب يعني " خدا پسر " ميگوييم اگر ديگر
 خود كه كتابهايي چه ،است گذشته كتابهاي متن ديگر اين. نبوده جور اين واقعا گذشته در عقيده اين
 حضرت عروفم مناظره آن جمله از. اند ميكرده آنها با مسلمين كه مناظراتي چه و اند نوشته آنها

 گفتند مي عالم آن به. است كاتوليك همين معرب سليق جا. سليق جا با مأمون مجلس در رضاست
 حضرت ،بود مسيح الوهيت مدعي او چون. گرفتند اقراري يك او از مهارتي يك با رضا حضرت. جاسليق
 عيب يك ،بود چنين بسيار ،داشت خوبي صفات بسيار ،بود خوبي پيغمبر بسيار مسيح حضرت كه فرمود

 ؟بود مسيح در عيب يك ميگويد مسلمان پيشواي يك چطور] گفت خود با سليق جا. [بود كارش رد
. ميكرد عبادت كم كه بود اين عيبش: فرمود ؟عيبي چه گفت !است شده تنزيه خيلي قرآن در كه مسيح
 ؟ميكرد عبادت را كي: فرمود. بود عبادت حال در عمرش تمام مسيح  !ميكرد؟ عبادت كم مسيح: گفت

 اصال مسيح كه ميكني اقرار خودت پس .ميكرد عبادت را او مسيح كه كنيم عبادت را همان بايد ما
 مستشرقين خود حتي و بدعتهاست اينها مسلم ؟خدا ميگويي او به چرا پس ،بود كردن عبادت كارش
  كه اند ردهك پيدا را تثليث ريشه يعني مسيح درباره انحرافي معتقدات اين ريشه اروپايي

 وجود هندي ثالوث مسيحي ثالوث از قبل ،آمده هند از مسيحي تثليث كه معتقدند. است آمده كجا از
 وارد چگونه بودند پرستي بت در غرق اصال آنها كه هندي ثالوث كه بدهند نشان اند توانسته و ،داشته
  آلوده بود توحيدي دين يك اصل در كه را مسيحيت و شد مسيحيت دنياي
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 خواهيم مي ما هست وقت يك اما بگويد گفتيد شما كه را حرفي آن كسي يك ميتواند بنابراين. كرد
 عقيده گوييم مي او به ما ،است چيز فالن مقصودم اما اهللا ابن عيسي كه ميكند ادعا آدمي يك بگوييم

  سال ارهز دو عمرش از كه مسيحيتي اين بگوييد خواهيد مي وقت يك ولي ،ندارد عيب ات توحيدي
 قطعا ؟ميگويد چه باره اين در مسيحيت ،است تثليث اين دچار كه است سال هفتصد و هزار و ميگذرد

 . است گفته مي اينطور مسيحيت كه گفت شود نمي
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                              قرآن اعجاز
                              )5 ( 

 كه كرديم عرض. بود خدا به مربوط مسائل نظر از يعني لهيا معارف نظر از قرآن اعجاز درباره ما صحبت
 كه است شده بيان عالي شكلي به ،الطبيعه ماوراء فالسفه اصطالح به و خدا به مربوط مسائل قرآن در

 توجه با مخصوصا ،كند توجيه و توصيف را مطلب اينچنين است نبوده مقدور عادي بشر يك براي قطعا
 كه كنيم فرض و نگيريم نظر در هم را جهت اين ما اگر حتي و ،اكرم رپيغمب شخصي وضع و محيط به

 زمان و عصر فرهنگ مراحل آن و بود آمده دنيا به روز آن جهان هاي نقطه ترين متمدن در پيغمبر
 ماوراءالطبيعه و خدا درباره قرآن كه وضعي اين و شكل اين بازهم بود كرده طي ديگران مثل را خودش
 يكي: كنيم بيان خواستيم ،اصطالح به تيتر چند در ما را مطلب اين. است عادي غير ميگويد سخن
 است كرده توصيف وجهي ترين شائبه بي و پاكترين به تنزيه و تسبيح نظر از را خداوند قرآن اينكه
 بايد جهت اين در و است دانسته مبرا عجيبي شكل به دانست مبرا بايد كه آنچه از را خدا قرآن يعني
 چقدر قرآن كه كرد مقايسه دارد و داشته وجود جهان در كه ديگري مقدس كتابهاي با مخصوصا را قرآن
 آن در كه مقدسي كتب همه در كه ،داند مي مبرا توصيفها و نسبتها سلسله يك از و ميكند تنزيه را خدا
 راجع گذشته جلسه در. نيست تقديسي و تنزيه و تسبيح چنين دارد وجود هم هنوز و داشته وجود زمان

 . كرديم صحبت جهت اين به

 ٢٧٧



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

 كه است كرده توصيف نحوي به باز ،جالل و عظمت جنبه از را خدا قرآن كه است اين دوم قسمت
 را قرآن ،كنيم مقايسه خدا درباره دنيا مثبت مكتبهاي همه با را قرآن اگر جهت اين در و ندارد مافوق
 فلسفي مكتبهاي با كنيم مقايسه را قرآن ميتوانيم ما تجه اين در. ميدانيم و ميبينيم آنها همه مافوق
 است شناسانده قرآن كه جاللي و عظمت اين به را خدا هرگز آنها. بودهاند خدا به معتقد كه آنها ،جهان

 مكتب هيچ اما است كرده سير قرآن خط همين روي فلسفه و علم بعدها البته كه] اند نكرده معرفي[
 پيش جلسه در ما هم قسمت اين به راجع. است نكرده توصيف عظيم را اخد قرآن اندازه به فلسفي
 . كرديم صحبت

 

  است آرده توصيف وجه زيباترين به را خدا قرآن
 

 به را خدا قرآن كه است اين آن و است جالب خيلي ميرسد نظر به كه است اي مسأله سوم قسمت
 خوب را مطلب اين بتوانم من اگر. است كردن توصيف عظيم از غير. است كرده توصيف وجهي زيباترين
 : ميكنيم كلي مقايسه يك اول. است خوبي مطلب ميرسد نظر به ،ميخواهد دلم كه طور آن بدهم توضيح
 دسته يكي: اند دسته دو و تيپ دو ،طور همين هم اكنون و قديم در ،اند بوده خدا به معتقد كه آنهايي

 رأس در كنيد فرض ،ميرويم الهي فيلسوفان آن سراغ كه قتيو ما. انبياء دسته ديگر و الهي فيلسوفان
 كه داليلي با و ميكنند ياد خدا از هم آنها ميبينيم ،ميگيريم نظر در را ارسطو و افالطون قديم در آنها

 آنچه حداكثر ميدهند نشان ما به آنها كه خدايي كه ميبينيم اما. ميكنند اثبات را خدا وجود دارند
 كه است اين مثل ميكنند معرفي آنها كه خدايي. است روحي بي خشك موجود يك هندبد نشان بتوانند

  ميشود مدعي آيد مي شناس ستاره يك كنيد فرض. بشناساند ما به شناس ستاره يك را اي ستاره يك
 هم ديگري سياره. ميبينيم را آنها و ميچرخند خورشيد دور به ميشناسيم ما كه سياراتي اين از غير كه

 دنيا در هم ارانوسي يك ،خوب بسيار. " ارانوس " يا " نپتون " ميگذارند مثال را اسمش كه دارد وجود
 ديگر بيشتر اين از. العلل عله] ميگويند[ مثال ميكنند معرفي را خدا كه وقتي فالسفه آن. دارد وجود
 البته .ميشود ركزمتم نقطه يك در علتها همه كه كنند ثابت فلسفي داليل با ميخواهند. ندارند حرفي
  نهايي علت آن و ميشود متمركز نهايي علت يك در عالم علتهاي تمام آيا] ميگويند. [است درستي حرف
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 ؟نميشود متمركز نهايي علت يك در و نقطه يك در اينكه يا و است ديگر اسباب و علتها تمام منبع
 كه است اين مثل درست اين. يشودم متمركز نهايي نقطه يك در كه فهميديم دليل با ما ،خوب بسيار
. عمومي جاذبه نام به هست دنيا در قانوني يك كه كند كشف را عمومي جاذبه قانون بيايد كسي يك

 عشق بشر روح در ،نميكشد خودش سوي به را بشر روح يعني ،ندارد جاذبه بشر روح براي چيزي چنين
  .كند نمي ايجاد پرواز ،نميكند ايجاد خودش سوي به طلب و

 ميكند معرفي بشر به قرآن كه خدايي آن ،]اند كرده بيان[) 1 (عموما انبياء كه شكل آن به خدا ولي
 چيزي تنها بلكه ،بگيرد قرار بشر مطلوب و محبوب كه است شايسته ،زيباست ،است جميل ،دارد جاذبه

 مي انسان به را داخ اي گونه به. اوست بگيرد قرار بشر محبوب و مطلوب معنا تمام به است شايسته كه
 حركت و عشق او در ،ميشود برافروخته انسان يعني ميشود ايجاد اشتعال نوعي انسان در كه شناسانند

 مي وجود به روزها در تشنگي ،آورد مي وجود به داريها زنده شب ،آيد مي وجود به خدا آن سوي به
  ،كند مي پيدا داريها ندهز شب ،كشد مي ها گرسنگي ،كشد مي ها تشنگي خدا اين براي كه آورد

 راه در مال ،ميكند فدا خدا اين راه در جان ،ميشود) 2 (» انفسكم و باموالكم اهللا سبيل في تجاهدون «
 علة] ميگويد. [بشناساند بشر به شكل اين به ار خدا كه نيست قادر ارسطو اصال. ميكند فدا خدا اين

 آخرش ،بشود متمركز نقطه يك در خوب بسيار. دميشو متمركز نقطه يك در دنيا علتهاي همه. العلل
 "" االول « " قرآن تعبير به يا است العلل علة اينكه از غير ،ميبينيم قرآن در ما كه خدايي آن اما ؟چي
  است بودنش " االخر " آن مطلب عمده ،شده پيدا آنجا از چيز همه ،است مطلق اول ،است
 نهايت و ميروند او سوي به و ميكنند بازگشت او سوي به طبعا اشياء همه قرآن تعبير به باز كه آن يعني
 خدا يعني كردن توصيف را خدا اينجور. ميكنند فرق آسمان تا زمين از ايندو. اوست سوي به چيز همه

 خلقت سر پشت در را خدا ،العلل عله. خلقت سر پشت در ] تنها [ نه ،دادن قرار خلقت روبروي در را
  علت يك ] عقب [ آن در ،ميكند حركت همينطور دارد كه خلقتي اين يعني ميدهد قرار

 
 

 : پاورقي
 را انبيايي ما قرآن غير از ،ميشناسيم قرآن زبان از فقط را انبياء ما ،عموما انبياء ميگوييم وقتي البته 1. 

 قابل غير كه است چيزهايي يك ميدهند نشان كه را انبياء آن ديگر كتابهاي آن در بلكه و نميشناسيم
 . است قبول

 .11 / صف 2. 
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 همينطور ،نميكند قناعت مطلب اين به اصال قرآن اما. آورده وجود به را دستگاه اين كه است بوده نهايي
 ،است آورده وجود به را عالم همه و را تو كه است اساسي قدرت يك سرت پشت در بگويد ميخواهد كه

 از ،ميروي داري او سوي به باز ميروي داري سو آن به كه تو روي جلوي اين ميگويد كه است اين عمده
 او سوي به چيز همه بگويد كه دارد اصرار مخصوصا قرآن اينكه باالتر و ،ميروي او سوي به و آمدهاي او

   !اينها؟ ميگويند چه) 1 ("" االرض و السموات في من اسلم له و يبغون اهللا دين فغير ا « ": ميرود
 ،پايين و باال ،هست كه هر و هست چه هر آنكه حال و ميخواهند را ديگري چيز خدا دين از غير اينها

 از تو بشر اي) 2 (" » عبدا الرحمن اتي اال االرض و السموات في من كل ان « " ؟اوست راه تسليم
  او مطيع و بنده و عبد هست چه هر و هست كه هر آنكه حال و كني سرپيچي ميخواهي او عبوديت
 و اوست مسخر ماه اين و اوست مسخر خورشيد اين ؟ميبرند را او فرمان ميكنند كه اريك هر و هستند

 . اوست مسخر چيز همه و هستند او مسخر همه ستارگان اين
 به ميكند معرفي بشر دلبستگي شايسته را او كه اي گونه به ميكند توصيف زيبايي بسيار شكل به را خدا

 ال « ": ميكند برقرار او با را پيوندش و ميگيرد بشر از را بشر يوابستگيها و دلبستگيها ساير كه طوري
 الوثقي بالعروه استمسك فقد باهللا يؤمن و بالطاغوت يكفر فمن الغي من الرشد تبين قد الدين في اكراه

 خدا است امروزپسند كه تعبيري به. ميكند متصل را پيوند يك اين و ميبرد را ديگر پيوندهاي). 3 ("»
  ايدئولوژي مبناي و پايه اجتماعي زندگي در لهذا و ميكند معرفي بشر براي مطلق ايده يك رتصو به را

 چنين. باشد چيزي چنين نميتوانسته و نداشته صالحيتي چنين اصال فيلسوفان خداي. ميگيرد قرار بشر
 يمعرف مطلوب ترين شايسته و محبوب شايستهترين شكل به و زيبا شكل يك به را خدا كه منطقي
  و افالطون و ارسطو چرا. است قرآن مختصات از يعني قرآن زبان به البته انبياء مختصات از ميكند
 پرورش عظيم فرهنگ يك در ،بودند دانشمند و فيلسوف خيلي كه آنها ؟اند نكرده بيان جور اين سقراط

  با آنها نچو ؟نميكنيم برخورد آنها كلمات در هايي جمله چنين به ما چرا ،بودند كرده پيدا
 
 

 : پاورقي
 1.   .83 /عمران آل

 .93 / مريم 2. 
 .256/ بقره 3. 
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 نتوانسته بيشتر مقدار اين تا ،بودند كرده سير خودشان فكري قدرت با و خودشان بشري و فردي نيروي
 ،ميگويد كه هم وقتي واقع در او. است شده لبريز ديگري جاي از كه است كسي پيغمبر ولي بروند بودند

 ميگويد او زبان به دارد كه است ديگري قدرت ،ميگويد وحي زبان از كه وقتي. ميگويد كه نيست خودش
 . ميگويد سخن او زبان با كه است هستي واقع در. ميگذارد او زبان به و

 بعد ادوار در ما. است قرآن مختصات از كند معرفي دار هجاذب شكل يك به را خدا كه منطق اين پس
 كرده تشبيه را خدا است درآمده افراطي منطق يك صورت به گاهي عرفان و شعر زبان رد كه ميبينيم

 ولي شده پيدا بعد البته اينها ،حرفها اين از و چشم و زلف به ،زيبا پسر يك به يا زيبا زن يك به اند
 صورت يك به را خدا بيايد كه ندارد را جلف تعبيرات اين هرگز قرآن. است مطلب همين اش ريشه

 چنين كه هم آنهايي البته و] كند توصيف [چنين قد و چنين زلف و چنين چشمها كه گونه اين تمثيلي
  كنايه اش تاريكي و سياهي اعتبار به زلف گويند مي كه وقتي مثال ،اند داشته اصطالحي يك اند گفته

 خط چون ميگيرند نظر در را ذات بساطت ميگويند را راستي و قد كه وقتي ،است فراق و بعد و دوري از
 تعبيراتي اين. ميگيرند نظر در را ديگري چيز ميگويند چشم كه وقتي ،خطهاست ترين بسيط مستقيم

 صورت به را خدا ميخواهد كه است اين پايهاش حال هر به ولي هست جلفي تعبيرات قرآن نظر از كه
 اين در تنها نه قرآن. تاس قرآن خود از اش پايه و ريشه ،كند معرفي بشر براي معشوق و محبوب يك

 به افرادي واقعا يعني ،هست هم عملي طرح يك كه شد معلوم ،داد پرورش بلكه ،كرد معرفي جهت
 جان و خودشان مال ،شدند اهللا سبيل في مجاهد خدا به حب و خدا به عشق خاطر به كه آورد وجود

 . كردند فنا و فدا خدا اين به عشق راه در را خودشان
 

  قرآن خداي به عشق از اي نمونه
 

 اي برجسته افراد صفه اصحاب: ايد شنيده مكرر و) 1 (اند كرده روايت سني و شيعه كه هست حديثي
  و نداشتند هم زندگي و زن و بودند آمده مدينه خارج از كه بودند

 
 : پاورقي

 در رشع به را مضمون همين نيز مولوي. هست هم تسنن اهل كتب در ،هست كافي در حديث اين 1. 
 . است آورده
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 اكرم پيغمبر الطلوعين بين روز يك. ميكرد رسيدگي خودش و بود داده قرار آنها براي را مركزي ،پيغمبر
 از يكي به چشمش. بود روشن تاريك هوا كه حالي در اند نوشته اينها سراغ ميروند صبح نماز از بعد
 و يخفض ": اند نوشته (ميخورد تلوتلو اصطالح به ميبيند افتد مي) كافي از نقل به (حارثه نام به اينها
 غير آدم مثل حالي و است رفته فرو سرش كاسه در چشمهايش ديد كرد دقت درست وقتي. " يهوي
 زيد اسمش اند گفته كه آنهايي " زيد يا ": يا (" » حارثه يا اصبحت كيف « ": فرمود او به. دارد عادي
 يقين اهل كه حالي در كردم صبح يعني " » موقنا بحتاص « ": گفت ؟است چطور حالت) است بوده

 تو وجود در يقين اين از نشانهاي چه ،چيست يقينت عالمت " » يقينك عالمه ما « ": فرمود. هستم
  كه است اين اثرش من يقين " » هواجري اظمأ و ليلي اسهر يقيني ان « " : گفت ؟هست
 روزه روز و دارم زنده شب يعني ،است كرده وادار هگرسن مرا روزها و است گرفته من از را خواب شب
 االن من اهللا رسول يا گفت ؟داري ديگري هاي نشانه چه ،بگو بيشتر ،نيست كافي مقدار اين: فرمود. دار
 گوش با را جهنم هاي ضجه و بهشت هاي نغمه گويا كه هستم يقين حال در آنچنان هستم اينجا كه

 را شما اصحاب االن من بدهيد اجازه اگر !رسوالهللا يا: گفت بعد. ميبينم خود چشم با و ميشنوم خود
 : كن سكوت: فرمود كه ،جهنمي كي و است بهشتي كي كه كنم معرفي

 
  وفا با رفيق اي اصبحت كيف  را زيد صباحي پيغمبر گفت
  شكفت گر ايمان باغ از نشان كو  گفت اوش باز موقنا عبدا گفت

 تشنه گفت  سوزها و عشق ز نخفتستم بش  روزها من بودهام
  ديار اين عقول و فهم خور در  بيار آوردي ره كو ره اين از گفت
  عرشيان با را عرش ببينم من  آسمان ببينند چون خلقان گفت
  شمن پيش بت همچو پيدا هست  من پيش جنت هست دوزخ هفت
  بس كه يعني مصطفي گزيدش لب  نفس بندم فرو يا بگويم هين

 
 مي وجود به عشق يك ،)1 (آيند مي كه پيغمبران كه است اين ،حساب ،نيست نفر يك حساب حساب
 . دارد وجود دنيا در العللي علة كه خالي و خشك فلسفه يك فقط نه آورند

 
 

 : پاورقي
 . ميكنيم ذكر است روشن خيلي تاريخش كه را خودمان پيغمبر اول درجه در ،ميگوييم كه پيغمبران 1. 
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 تخشون تجاره و اقترفتموها اموال و عشيرتكم و ازواجكم و اخوانكم و ابنائكم و ابائكم كان ان قل « 
 كساني اين به) 1 ("" فتربصوا سبيله في جهاد و رسوله و اهللا من اليكم احب ترضونها مساكن و كسادها

 ،خانهتان و سكنم ثروتتان، ،همسرانتان ،برادرنتان ،فرزندانتان ،پدرانتان اگر بگو هستند ايمان مدعي كه
 . كارتان دنبال به برويد پس باشد شما نزد در خدا از محبوبتر اينها اگر ،داريد كه هرچه
 مي مكتب كدام از و كي از ،باشد تقليدي بگوييم كه نبوده امري اين و ،آورد مي وجود به محبت
 . كند تقليد خواست

 

  قرآن در خدا و انسان رابطه
 

 عالي چقدر كه ،خداست و انسان رابطه مسأله ،است ] قسمت [ اين نبالهد كه باب اين در ديگر قسمت
 فرهنگهاي با بيش و كم اينكه از بعد ما به اگر كه ميكند فكر آدم كه وقتي. است شده توصيف قرآن در

 هرگز ،بگوييد مطالبي زمينه اين در بياييد بگويند داريم آشنايي كمي مسائل اين در الاقل خودمان زمان
 عرض كه مطلب اين اوال. رسد نمي انسان وجدان و انسان مورد در چيزهايي چنين به ما انديشه و فكر

 و است حقيقت تشنه آنچنان كه ميكند معرفي اينچنين را بشر قرآن. است پيش مطلب دنباله كردم
 لهجم دو اين ببينيد. برسد خدا به مگر نميگيرد آرام برسد چه هر به كه است كماالت تشنه آنچنان
 آوردند ايمان كه آنان » اهللا بذكر قلوبهم تطمئن و امنوا الذين «: پرمعناست و مغز پر و عالي و زيبا چقدر

 خدا ياد با دلشان كه آنها ميگويد قدر همين ،جمله اين تا. ميكند پيدا آرامش خدا ياد با دلشان كشتي و
 با تنها بدانيد را اين اما) 3 (» القلوب مئنتط اهللا بذكر اال «: ميگويد فورا بعد. ميكند پيدا آرامش) 2(

 و است " القلوب تطمئن" بر مقدم چون " اهللا بذكر ". ميكند پيدا آرامش دلها كه است چيز يك همين
 هر به بشر يعني ميكند پيدا آرامش دلها كه خداست ياد با تنها: است حصر مفيد باشد مؤخر بايد

  ناراحت باز ،دارد ققل باز ،است مضطرب باز برسد كه مطلوبي
 
 

 : پاورقي
  24 / توبه 1. 
 را خدا انسان قلب كه است وقتي آن خدا ياد ،بياوريم زبان بر را خدا لفظ كه نيست اين فقط خدا ياد 2. 

 . اوست ياد در ناخواه خواه دل ميكند پيدا معرفت كه وقتي و پيداميكند معرفت و ميكند كشف
 3.   28 / رعد
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 . است ناراضي و
 يافته اطمينان انسان اي و نفس اي المطمئنه النفس ايتها يا «: خداست با انسان رابطه در نيز آيه اين

  بازگرد »مرضيه راضيه ربك الي ارجعي «)ميكند پيدا اطمينان چيزي چه با كه گفت ديگر آيه در كه(
 ببينيد. است شنودخ تو از هم خدا و هستي مرضي و خشنودي و راضي كه حالي در پروردگارت سوي به

 اين از آن و است خشنود آن از اين كه موجودي دو: ميشود نزديك يكديگر با چقدر بنده و خدا پيوند
 بنده (ديگر چيز هيچ بنده نه يعني ،من بندگان جرگه در شو وارد پس » عبادي في فادخلي «. خشنود
 در) 1 (» جنتي ادخلي و «. يدهدم معني خيلي اينجا " ي " حرف اين). آزادم جهان دو هر از و عشقم
 من بندگان جرگه در و) است باالتر خيلي معمولي بهشتهاي اين از من بهشت اين (شو وارد من بهشت
 . شو داخل

 بيان يك خدا با انسان رابطه در قرآن بيان كه ميرسد نظرمان به جور اين ميكنيم فكر كه وقتي ما
 هر مثل امروز تا پيش سال چهارصد و هزار از كه است يبيان ،است بيرقيب و سابقه بي و اعجازآميز
  اعجاز اينها اگر. گيرد قرار مطالعه موضوع كه داشته را صالحيت اين متفكري هر براي ديگري گنجينه
 بشر براي هميشه كه است خود به مخصوص و ممتاز آنچنان قرآن بيان ؟چه يعني اعجاز پس نباشد
 مسأله اين امروز روانشناسيهاي در. كند كاوش اطرافش در كه ددار كاوش شايستگي گنجينه يك مثل

  حس و خداخواهي بشر روح ابعاد از يكي ميگويند ،است نبوده مطرح ديروز روانشناسي در ،است مطرح
 را او و كند خضوع متعالي مقام يك مقابل در اينكه و تعالي حس بشر غريزه در يعني است تقديس
 پرستش و مينشاند او جاي به را ديگري موجود نكند پيدا را يگانه دايخ اگر و هست ،نمايد پرستش
 روانشناسي نظر از كه است مطلبي بگويم نميخواهم ،ديدهايد زياد امروز كتابهاي در را اين كه ،ميكند
 مسأله اين به روانكاوان و روانشناسان از اكابري ولي نيست نظر اتفاق مورد ،نه ،است اتفاق مورد

 اين صراحت نهايت در قرآن ولي. نبود قائل انسان روح براي بعدي چنين گذشته در علم اما. معتقدند
) 2 (» اهللا لخلق تبديل ال عليها الناس فطر التي اهللا فطره حنيفا للدين وجهك فاقم «: گفت را مطلب

 . است زمينه اين در بيانات صريحترين از ديگر اين
 
 

 : پاورقي
 .30 - 27 / فجر 1. 
 . 30/  ومر 2. 
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 ارض و سموات فاطر خداوند " چون ،فطرت ميگويند را سابقه بي و بديع خلقت. خلقت يعني فطرت
 يك وقتي بشر يك كه معنا اين به است سابقه بدون است كرده خلق را خلقت كه خداوند يعني " است

 ابداعي يك بعد و ميگيرد مايه زمينه آن از كه هست كار در سابقي زمينه يك ميكند ايجاد ابداعي
 فطر ": ميگويند را ابداعي خلقت .است سابقه بي خداوند ابداع يعني " است فاطر خداوند " ولي ميكند

 " » عليها الناس فطر التي اهللا فطره حنيفا للدين وجهك فاقم « " : " فطر "] ماضي فعل صيغه به و ["
 . است شده داده قرار بشر سرشت در كه است چيزي يك ديني حس اصال ميگويد

 سابقه هم محيطش آن غير در ما ؟]داشت سابقه [محيط آن در] آيا[ ؟گفت و آورد پيغمبر كجا از را اين
 آن در كه يونان فلسفه جاي هيچ در ،اند كرده نقل برايمان را يونان فلسفه مثال كه ما. نداريم ] سراغ[ 

 اين كجا از قرآن. باشند گفته بشر براي چيزي چنين كه ايم نخوانده است بوده روز مكتب عاليترين روز
 قلب از ،است هستي خداي همان زبان زبان اين بگوييم كه] است [اين از غير] آيا[ ؟گفت را مطلب
  ؟است آگاه او به و ساخته را بشر كه است كسي زبان زبان اين ،است برخاسته هستي

 

  قرآن نظر از اخالقي وجدان
 

 خواهم نمي باز هم را اين. است اخالقي وجدان مسأله آن و داريم نيانسا روان به راجع ديگري مسأله
 رفته پيشتر علم هرچه كه است مسلم قدر ولي هست جديد عصر علماي همه اتفاق مورد كه كنم عرض
  بزرگترين از كه آلماني معروف فيلسوف كانت ميگويند. است كرده پيدا اذعان مطلب اين به بيشتر است

 كرده حكاكي قبرش لوح سنگ بر را جمله همان كه دارد اي جمله است شده ختهشنا جهان فيلسوفان
 يكي: انگيزد مي بر ديگر چيز هر از بيش را انسان اعجاب كه است چيز دو: است اين آن و كندهاند و

 هر كه ،دارد قرار ما دل در كه وجداني ديگر و ،است گرفته قرار ما سر باالي در كه اي پرستاره آسمان
 في ان «: دهد مي توجه را ما قرآن مكرر كه ما سر باالي آسمان اما. است قرآن توجه مورد اينها دوي
 در كه آنچه به راجع اما و) 1 (» االلباب الولي اليات النهار و الليل اختالف و االرض و السموات خلق

  » .ضحيها و الشمس و « ": گرفته قرار بشر وجدان
 

 : پاورقي
 1.   .190 / عمران آل
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 قسم ،نفس به قسم) 1 (» تقويها و فجورها فالهمها .سويها ما و نفس و «: كه آنجا تا » تليها اذا القمر و «
  نهاده وجدانش در ،است كرده الهام او به خداوند را زشتي راه و تقوا راه كه ،انسان خود آن به

 . دهد مي تشخيص را ناپاكي و پاكي راه باشد داشته معلم به احتياجي اينكه بدون بشر يعني ،است
 بيوم اقسم ال «: خورد مي قسم شناسش حق وجدان همين اعتبار به انسان نفس به باز ديگر جاي در

 نمي قسم و) قيامت به قسم يعني (قيامت به خورم نمي قسم )2 (» اللوامة بالنفس اقسم ال و .القيامة
 شريف و پاك اينقدر اين يعني ،مالمتگر بسيار نييع " لوامه ". مالمتگر نفس به و مالمتگر روح به خورم
 خودش ،كند مي مالمت را خودش خودش بشود زشت كار يك مرتكب خودش اگر كه است شده آفريده

 با بينيد مي. دهد مي رأي خودش عليه و كند مي قضاوت خودش عليه حتي كه است پاكي قاضي يك
 عدل محكمه دستگاه اين. است جهان كل در الهي عدل محكمه قيامت چون شده ذكر توأم هم قيامت
 . است انسان يك ضمير داخل در الهي
 عالم تمام با جدايي حساب يك مينامد انسان نفس را آن قرآن كه آنچه و انسان قرآن در كلي طور به

 ذكر برايش جداگانهاي حساب يك لهذا و هست انسان غير و انسان ميان خاصي امتياز يك يعني دارد
 روح در و است هايي نشانه زمين در) 3 ("» انفسكم في و للموقنين ايات االرض في و « " المث ،ميكند

 . بگذريم هم اين از. خودتان
 

  قرآن در خداشناسي براي بيان ترين منطقي
 

 ميشناساند بشر به را خدا قرآن. است قرآن در خداوند معقول شناساندن طرز آن باب اين در ديگر مسأله
 ،مسيحيان. منطقهاست معقولترين ميبينيد ميرويد قرآن منطق سراغ كه وقتي ؟شناساندمي چگونه اما

 علم و عقل از را ايمان ،هذا زماننا الي قرآن از بعد مسيحيان حتي ،قرآن زمان تا مسيحيان گويم نمي
  كتابهاي در نه مسيحي مذهبي كتابهاي در يعني ،است پر كتابهايشان. كنند مي تفكيك

 
 : پاورقي

  8 - 1 / شمس 1. 
  2. و 1 / قيامت 2. 

 3.   21. و 20 / ذاريات
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 بشر علم و عقل با و بشود پيدا انسان دل در بايد كه است نوري يك ايمان ميگويند همواره شان علمي
 ميگويند بعد ،تثليث ميگويند وقتي. هستند تثليث به قائل. است بشر علم و عقل ضد و ندارد كار و سر
  چيزي چنين چگونه بگوييم اگر. است چيز سه است يكي اينكه عين در و است يكي " سه " اين

 . عقل مسأله نه است ايمان مسأله مسأله اينجا ميگويند ؟ميشود
 ولي علم از غير است امري يك خودش ايمان البته. نيست قائل جدايي بشر علم و ايمان ميان قرآن ولي

 خلقت آيات براي اينهمه كه قرآن مثل ميكنيد پيدا شما را تابك كدام. هستند پيوسته يكديگر به ايندو
 تأمل و تفكر خلقت آثار در بيشتر ميتواني چه هر كه كند دعوت را بشر مرتب و باشد شده قائل اهميت

 مثال. ايمان براي ميدهد قرار پلي را علم يعني ،مييابي را خدا بهتر كني تأمل و تفكر بيشتر چه هر ،كن
 در است معروفي آيه. بفهمد را ها نمونه اين ميتواند انسان آيه اين از. ميخوانم برايتان را آيه يك من

 الليل اختالف و « " زمين و آسمانها آفرينش اصل در "" االرض و السموات خلق في ان « ": بقره سوره
 دريا در كشتي " » الناس ينفع بما البحر في تجري التي الفلك و « " روز و شب شد و آمد و "» النهار و

 خودش زندگي نفع به سياحتها و سير اين با بشر ،ميرسد بشر به نفع وسيله اين به و ميكند حركت
 االرض به فاحيا ماء من السماء من اهللا انزل ما و « " ميكند تجارت غير ،ميكند تجارت ،ميكند حركت

 بث و « " ميكند زنده را مرده زمين نبارا وسيله به و پايين به ميفرستد باال از كه باراني " موتها بعد
 جنبنده نوع هر ميكند پخش زمين شدن زنده و باران آمدن همين وسيله به بعد "" دابه كل من فيها
 المسخر السحاب و « " بادها حركت در ،بادها گردشهاي و انقالبها اين در "» الرياح تصريف و « " را اي
 " است معلق زمين و آسمان ميان ،پروردگار اراده به است خرمس كه ابري اين و "" االرض و السماء بين

 وجود بر هايي نشانه و آيات كنند تفكر و تعقل كه مردمي براي اينها همه در) 1 (" يعقلون لقوم اليات «
 . هست خودشان خالق خداوند

 اين ستا قرآن اسمش كه كتاب اين كه ميدهد نشان اين. است خداشناسي براي بيان ترين منطقي اين
 است كرده پيشروي علمش كه چه هر هم بشر كه طور همين ،نميداند اي ساده جريانهاي را جريانها
 و بر تو موضوع فالن در: ميگويد اجمال طور به طور همين قرآن. است كرده كشف را مطلب اين بيشتر
  چه ببين بعد ،كن مطالعه

 
 : ورقيپا
 .164 /بقره 1. 
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 در بعد ،كن مطالعه زياد برو خلقت ريشه و خلقت به راجع ،ميكني كشف خداشناسي نفع به مطلبها
 پيدا شب ،شود مي پيدا روز كه روز و شب گردش در ،كني مي پيدا خداشناسي براي دليل جا همان
  پيدا خداشناسي براي دليل جا همين در ،كن كار برو زياد زمين و خورشيد مخصوص رابطه در ،ميشود
 حركت در. ميكني پيدا خداشناسي براي دليل جا همين در ،كن مطالعه زياد اباده حركت در. ميكني
 و گياهان پيدايش و باران ريزش ميان كه اي رابطه در ،جور همين باران ريزش در ،جور همين ابرها

  پيدا دليل خدا شناسايي براي بهتر كني مطالعه و فكر بيشتر چه هر اينها همه در ،است حيوانات
 . ميكني

 مطالب سلسله يك اگر برويم دنيا خداشناسي مكتبهاي از مكتبي هر سراغ ما اينكه) 1 (مطلب صهخال
 جاي در بايد كه ميكنيم پيدا هم ناقص مطالب الاقل يا ريختني دور مطالب يك قطعا كنيم پيدا خوب
 الهيات بابدر است كتابي تنها قرآن و ،است ناقص العاده فوق كه ارسطو الهيات مثل ،كنيم تكميل ديگر
 خودش اين. است نگفته گفته قرآن كه آنچه از باالتر هم كسي و است گفته درست گفته چه هر كه

 هم چه هر ،است گرفته قرار اجتماعي زندگي حلقات از اي حلقه در كه بشري اال و است اعجاز معني
 ،نادرست فهايحر سلسله يك و دارد درست حرفهاي سلسله يك ،باشد مهم كه هم خيلي ،باشد نابغه
 چهار و هزار در كتاب يك ميبينيم ما كه وقتي. ميكند روشن را نادرستش حرفهاي آيد مي زمان بعد كه
 و كردم طرح را مسائل آن از قسمتي من كه است كرده طرح زيادي مسائل الهيات درباره پيش سال صد
 الهام بلكه و است نشده دوار آنها بر خدشه و است درستي مسائل است كرده طرح او كه مسائلي همه

 زمان فلسفي مكتبهاي از باالتر و خودش زمان مقدس كتابهاي از باالتر و است گرفته قرار ديگران بخش
 فكر از غير دارد اي ريشه و مبدأ يك كه است آن بر دليل اين ،است كرده صحبت زمينه اين در خودش

 صورت به كند هم سر را خودش فكر و كند فكر و بنشيند تنها كه نبوده جور اين و ،شخصي انديشه و
 بوده اي وسيله او زبان و است شده جاري او زبان بر مسائل اين باالتري افق يك از ،آيد در آيات اين

 از مطالب اين كه است بوده اي وسيله يك او روح و قلب و او وجود بلكه و ،عاليتر بيان يك براي است
 . گذريم مي مطلب اين از. شود واقع هنمارا بشر براي واقعا و بيايد ديگر جاي

 
 

 : پاورقي
 . بشوم خارج بحث اين از ميخواهم ولي هست مطالب سلسله يك هم هنوز 1. 
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 بيان نظر از قرآن ] آيا [ كه است اين آن و بگوييم شاءاهللا ان) 1 (بعد جلسه در كه داريم ديگري بحث
 را مطلبي هيچ ،تاريخ عنوان به قرآن كه ميدانيم البته ؟ ]نه يا دارد اعجازآميزي بيان [ تاريخي مسائل
 هاي جنبه به ميكند اشاره. باشد تاريخ شكل به مطلب يك كه است كرده پرهيز بلكه نكرده بيان

 اينها در آيا. است آمده قرآن در هم گذشته تواريخ از نكاتي قهرا ولي ،گذشته تاريخهاي آموزندگي
 اي گونه به را تاريخي مطلب يك يعني ؟باشد داشته آميزي اعجاز نبيا يك قرآن كه ميشود پيدا چيزي
 تأييد را قرآن نظر بشر تحقيقات و كاوشها بعدها و شناختند نمي را آن زمان آن در كه باشد كرده بيان
 نمونه باز كنيم پيدا چيزي چنين بتوانيم اگر كه ؟نه يا ميشود پيدا قرآن در چيزي چنين آيا ،است كرده

  يك عنوان به پيغمبر شخصي فكر قرآن اينكه از است ديگري نمونه يعني ،قرآن اعجاز از ستا ديگري
 . است شده مي نازل پيغمبر بر باالتر افق از كه است وحيي قرآن بلكه ،نيست عادي انسان

 در را موضوع اين ما ميدانند جدا مسأله يك را ايمان مسيحيها فرموديد كه مسأله اين مورد در پرسش-
 و » يشاء من قلب في اهللا يقذفه نور العلم «: ميگويد كه آنجا يكي ،ميبينيم موارد بعضي در هم سالما

 : گويند مي ديگر دسته يك هم بعد
 

  بود تمكين بي سخت چوبين پاي                         بود چوبين استدالليان پاي
 

 . بفرماييد اشاره لطفا خواستم مي را اين. آورند مي داليلي هم اينها
 

 حساب مسيحيها كرديم عرض كه است اين آن و اند داده تذكر دكتر آقاي كه بود خوبي نكته: جواب
 علم و عقل فرآورده است ممكن احيانا كه ميدانند جداگانه حساب دو را ايمان حساب و بشر عقل و علم

 ايمان است چنين اين ويدبگ بشر عقل يعني ،باشد يكديگر ضد ميكند اقتضا ايمان كه آنچه با انسان
 ايمان فقط و كني تخطئه را خودت عقل بايد تو ميگويند اينجا در كه ،است آن ضد نيست چنين بگويد
  مرحله فوق و عقل مرحله فوق معنا اين به است اي مرحله ،ايمان. بگيري را خودت
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 نگرفته قرار انكار مورد اشراق و الهام قرآن در. ميدانند اشراقي و الهامي امر يك را ايمان آنها قهرا. معل
 اتفاقا. است حديث » يشاء من قلب في اهللا يقذفه نور العلم « خوانديد شما كه آن. است شده تأييد بلكه
 خود در اصال ،نه ولي. يمندار قبول را حديث ما بگويد كسي است ممكن. نيست بيشتر هم حديث يك
 آن كه صورت اين به نه اما آمده ،ميشود القاء انسان قلب به كه معنوي نور و اشراق و الهام مسأله قرآن
 اگر تو كه باشد اين اش نتيجه كه است جداگانه حساب انسان عقل و علم حساب و دارد حساب يك

 . كن رها را عقلت برسي ايمان به ميخواهي
 با را ايندو قرآن. است ايمان مانع كه كن رها را عقلت كني پيدا ايمان ميخواهي اگر گويدنمي هرگز قرآن

 قدم هم نفس تهذيب طريق از و بردار قدم خودت عقل طريق از تو كه ميگويد ،نميبيند منافي يكديگر
 دعوت را بشر كه خوانديم كه هايي همين دارد آياتي قرآن. رسيد خواهي نتيجه يك به ايندو از و بردار

 اين حال عين در ،ميداند خداشناسي براي مؤيدي را اينها و ميكند طبيعت قوانين كشف يعني علم به
 كنيد پيشه الهي تقواي اگر يعني) 1 (» فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان «: هست قرآن در هم مطلب
 به ميخواهي اگر نميگويد اام. است الهامي نور همان اين. ميدهد قرار تميز مايه يك شما دل در خداوند

 : كه است آمده شعر در اينكه. كن رها را آن برسي اين
 

  بود تمكين بي سخت چوبين پاي  بود چوبين استدالليان پاي
 

 الهام و اشراق و استدالل ميان ضديت به قائل نميخواهد. شما نظر مؤيد نه است من نظر همين مؤيد
 با كه آدمي ولي ميرود راه دارد خودش پاي با ميرود لهاما و اشراق با كه آدمي ميگويد ولي بشود

 بي سخت چوبين پاي و كند طي چوبي پاي به را مسافتي بخواهد كه است آدمي مثل ميرود استدالل
 بگويد ميخواهد .است زياد لغزش و سقوط احتمال چون نيست انسان اختيار در چوبين پاي ،بود تمكين

 فلسفه راه فيلسوف آقاي بگويد فيلسوف يك به ميخواهد عارف يك انزب از او. است خطاپذير استدالل
  بودن بيپا از چوبي پاي البته. است اشتباه راه اين اصال كه بشود منكر اينكه نه ،است خطاپذير راه

 باشد نداشته پا هيچ انسان اينكه از رفتن جايي به چوبين پاي با كه را مطلب اين نيست منكر. است بهتر
  پاي به هرگز چوبين پاي ميگويد اما ،است بهتر
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 . كند نمي انكار را مطلب آن هم او پس. نميرسد انسان طبيعي
 
 : فرمودند دكتر آقاي كه است مطالبي جواب در بگويم ميخواستم بنده كه مطلبي -

  بود تمكين بي سخت چوبين پاي  بود چوبين استدالليان پاي
 

 استدالل طريق از شما را مطلبي بار يك: است جور دو باشد شده معرفي دين مخالف ،استدالل اينكه
 اين دارد اصالت كه آنچه. آيد مي آن دنبال به استدالل بعد و ميشود فهميده مطلب بار يك و ،ميفهميد

  ستدر چگونه برق اينكه به برسد بكند استدالل ننشسته مخترع يك وقت هيچ يعني است دوم طريق
. ميكند پيدا وسيله و استدالل آن دنبال به ميرود بعد كه ميشود روشن ذهنش در اي بارقه يك. ميشود

 بارقه يك بلكه ،كند استدالل قبال ننشسته پاستور. بوده رويه همين شده كشف دنيا در كه چيزي هر در
 ،ببرد يكي آن به مريض اين از را مرض كه باشد عاملي يك بايستي كه شده روشن ذهنش در اي

 مغز به استداللي اول كه نبوده اينطور هندسي قضيه يك يا. كرده كشف ،كشيده زحمت ،رفته دنبالش
 استدالل يبرا االن ما كه يقيطر نيا. شده ثابت شيبرا و چيده كبري و صغري بعد كرده خطور نفر يك
 نكهيا يبرا را ها گذشته هرا ما يعني رديبگ ادي يزيچ كي خواهد يم تازه كه است يشخص يبرا ميدار
 مينيچ يم يمقدمات كي هندسه در. ميكن يم روشن شيبرا استدالل قيطر از باشد روشن نفر كي يبرا
 يجلو شد كشف كه يراه. است شده رفته راه كي يبرا نيا. ميكن يم استنتاج آن از را هيقض كي بعد

 اگر تو »بود نيچوب انياستدالل ياپ«: ديگو يم نكهيا. جلو برو بيترت نيا به كه گذارند يم شخص
 كي به اول. بود نخواهد فهم تيبرا نيا يكن ثابت را خدا يشخص استدالل يرو و ينيبنش يبخواه
 ديمو استدالل نيا برو، استدالل دنبال بعد كن ترك را خدا كن، توجه هست عالم در كه بزرگ قيحقا
 هيتك. داد يم درس اتياضير ما به او .شد مرحوم كند رحمتش خدا ميداشت يمعلم كي ما. است آن

. ديبزن حرف استدالل يرو نكهيا نه ديكن حس را مطلب نيا شما خواهم يم گفت يم بود، نيا كالمش
 كه موضوع نيا است يقتيحق يول ميكرد يم هم تخطئه را معلم نيا خودمان شيپ روز آن ديشا ما

 حس بدون اگر كه يحال در شود يم دشيمو استدالل بعد و كند حس ديبا اول را يزيچ هر انسان
 .است نيچوب يپا همان كند استدالل را يزيچ بخواهد

 
 به راجع دارد وجود اتياله مسائل در ايدن در هم يمكتب. است يخوب ايب مهندس يآقا انيب البته: جواب
 نيا كه عتقدام و گر،يد طرف از الهام و كشف – آنها قول به – و طرف كي از برهان و استدالل بودن توام
 مالصدرا. كنند دييتا را گريكدي ديبا دو
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 به اند كرده قناعت استدالل به تنها كه كساني الهيات در ميگويد و است معتقد حرف اين به خيلي 
 و كشف با كه را نچهآ بتوانند اينكه بدون هستند الهام و كشف مدعي كه هم كساني و اند نرسيده جايي
 را يكديگر بايد دو اين ،نيست اعتنايي هم آنها به ،كنند تأييد برهان با ندهست] آن درك [مدعي الهام
 آنچه چون ،دريابد را آن هم عقل ميكند درك را آن ذوق كه آنچه: است اين مثل واقع در. كنند تأييد
 با بايد هم عقل ولي شده القاء قلبش در كأنه كه است مطلبي ميگويد كشفي و ذوقي طريق به انسان كه
 اندازه با كردم گيري اندازه من يافتي تو كه را آنچه بگويد و كند گيري اندازه را آن خودش اسمقي

 باشد مطلب اين شعر اين گوينده مقصود اينكه ولي ،است خوبي بيان ،اين. درآمد درست هم من گيري
 ميخواهد را ديگري مطلب كه ميكند حكايت بعدش و قبل شعر اين چون. است ترديد محل اندكي
 و ميكردند طي را جدا راه دو كشف اهل و استدالل اهل ميشده گفته شعر اين كه وقتي آن در. بگويد

 خودتان پيش تخيالتي و است تخيالت همه شما كشفيات ميگفتند آنها. ميكردند تخطئه را همديگر
 آنجا در هآنچ بنابراين. است ضعيف همه شما استدالالت ميگفتند هم اينها ،ندارد اساسي كه كردهايد
 و تقوا راه كه كساني اي ميگويد آنها به ،نيست] اشراق راه و استدالل راه [بودم توأم منظورش ،ميگويد
 راه از ميخواهيد مرتب و شويد نزديك خداوند به عمل راه از نميخواهيد و ايد گذاشته كنار را معنويت

 پاي با را مسافتي بخواهد كه است كسي مثل شما مثل ،كنيد كشف را خدا استدالل و تعقل و تفكر
 به و نيست اختيارش در چوبي پاي آن برود را راهي ميخواهد چوبي پاي با كه آدمي و كند طي چوبي
 مطلب اينكه عين در. است اين منظورش. است زياد خيلي برايش لغزش و سقوط خطر جهت همين

 . بگويد خواهدب را مطلب آن شعر اين نميكنم خيال ولي بود درستي مطلب جنابعالي
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