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 پيشگفتار

اهللا دكتـر   كتابي كه پيش روي شما قـرار دارد، گفتارهـايي از شـهيد آيـت    
اهللا دكتـر بهشـتي،    بهشتي در زمينة وحي، نبوت و خاتميـت اسـت. آيـت   

داند و به شبهات مطرح شـده در   امكان اثبات عقلي خاتميت را منتفي مي
هايي كه در رابطه با فهم چرايي پايان يافتن  دهد. پاسخ اين زمينه پاسخ مي

سلسلة پيامبري در زمان پيامبر اكرم (ص) مطرح اسـت بـه لحـاظ اثبـات     
شناسـي تـاريخي    توان بـه جامعـه   قلي است، هر چند براي فهم علت مين

روي آورد. در طي ايـن مباحـث اسـت كـه دو نقـش رسـالت و امامـت        
بخـش، و در   گيرد كه در يكي پيـام آگـاهي   پيامبران مورد بررسي قرار مي

يابد. معنـاي راهنمـايي و    ديگري پيشواي مجسم آن پيام بودن، تحقق مي
ر خالل مباحث مختلف كتاب با دقت تعريف و تحديد مفهوم پيشوايي، د

هايي كه پيرامـون آنهـا شـكل گرفتـه، مبـرا       ها و شائبه گردد و از زائده مي
 گردد. مي

طي سه جلسه ارائـه شـده   » خاتميت و امامت«عنوان  گفتار نخست با
در  1354اسـت كـه در سـال    » وحي و خاتميت«است. عنوان گفتار دوم 

ات ديني ايراد گرديده اسـت. گفتـار سـوم بـا عنـوان      سمينار دبيران تعليم
نيز طي سه جلسه در سمينار دبيران تعليمـات دينـي ايـراد شـده     » وحي«

رابطـة علـم و عقـل و    «است. چهارمين گفتار مجموعة حاضر بـا عنـوان   
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كه وحي براي از ميـدان بـه در كـردن    پردازد  ميطرح اين نكته  هب» وحي
بخشـي و راهنمـايي بشـر     آن در آگاهي علم و انديشه نيست، بلكه مكمل

هـاي   هاي اختصاصي خود را دارند و هم ميدان است و هر يك، هم ميدان
كـه در ادامـة   » مسألة اعجاز«مشترك. موضوع بحث گفتار پنجم با عنوان 

گفتار چهارم ارايه شده، به مسئلة اعجاز و تفاوت ميان پيـامبران و نوابـغ   
سمينار دبيران تعليمات دينـي ارائـه شـده     پردازد. اين دو گفتار نيز در مي

 است.
، مـتن  »هدايت و عدالت، دو بعد حركت انبيـاء «گفتار ششم با عنوان 

اهللا دكتر بهشتي به مناسبت والدت امام زمان (عج) در سال  سخنراني آيت
است و در آن بـه همـزاد بـودن امـر هـدايت و برقـراري عـدالت         1359

 پرداخته شده است. اجتماعي در نهضت پيامبران الهي
مسـئوليت پيـامبران و   «پايان بخش اين كتاب، گفتار هفـتم بـا عنـوان    

است. در گفتارهاي پيشين به امتداد رسالت انبياء در امامـت  » علماي دين
پيشوايان ديني اشاره شده. اين گفتار، كه از سلسله مباحث تفسـير قـرآن   

كسـي كـه آئـين     يعنـي «ايشان انتخاب شده، به مسئوليت عالمـان دينـي،   
اشاره كـرده  ، »شناسد راستين زندگي را بر طبق خواست و رضاي خدا مي

پـردازد كـه در طـي آن     به شرح چگونگي تداوم اين رسالت بزرگ مـي و 
 گردد. شناسي روحانيت معاصر، مطرح مي مباحثي ارزنده، از جمله آسيب

ي اميدواريم با انتشار اين كتاب، شناخت بخشي ديگر از منظومة فكـر 
 پذير شود. اهللا دكتر بهشتي براي خوانندگان محترم امكان شهيد آيت

 
 اهللا دكتر بهشتي هاي شهيد آيت بنياد نشر آثار و انديشه



  گفتار اول





 )1( و امامت خاتميت
 





منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 

يعِ اَنْبيائـه و رسـله و علـى    اَلْحمدللّه ربِّ الْعالَمينْ و الصلوةُ والسالم على جم
بيتـه و الخيـرَةِ مـنْ آلـه و      سيِّدنا خاتَمِ النَّبِيين و على االَئمةِ الْهداةِ منْ اَهـلِ  

 صحبِه و السالم علَينا و على عبادهللاِ الصالحين.

اهللاَ و خاتَم  حد منْ رِجالكُم و لكنْ رسولَمد اَبآ اَما كانَ مح«قَولَه تَعالي: 
با محبت دوستان، فرصتي است كه در  1».النَّبِيينَ و كانَ اهللاُ بِكُلِّ شَيء عليماً

سه جلسه دربارة يكي از مباحث اسالمي كه تا حد زيادي براي امـت مـا   
سـه  مسألة روز هم هست، بحثي داشته باشـم. اميـدوارم در ايـن سـه جل    

خداوند توفيق دهد بتوانم اين بحث را در عين فشردگي به صورتي تمـام  
كنم كه يـادبودي از ايـن جلسـات بـراي دوسـتان عزيـز باشـد. يكـي از         

اسـالم (ص) آخريــن    اعتقادات عمومـي مسلمانان اين است كه پيغمبـر
پيـامبران خـدا،   النّبيـين، خـاتَم انبيـا، پايـان       پيامبر خداست و لقـب خاتم
عنوان يكي از القاب و اوصاف پيغمبـر اكـرم    همواره در ميان مسلمانان به

 شود. براي كساني كه با تاريخ اسـالم و بـا عقايـد ملـل و نحـل      گفته مي
                                                            

يك از مردان شـما نيسـت (پـس زينـب زن      (ص) پدر هيچ محمد« :40، آية . سورة احزاب 1
فرزند پيغمبر نبود و پس از طالق او را تواند گرفت). ليكن او رسول خدا و خـاتم انبياسـت و   

 ».  خدا هميشه (حكمش وفق حكمت و مصلحت است؛ زيرا او) بر همة امور عالم آگاه است
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مختلف اسالمي آشنايي علمي دارند، اين مطلب روشـن اسـت كـه ايـن     
روه يـا سـه گـروه    اي اختصاصي براي يك گـروه يـا دو گـ    عقيده، عقيده

نيست، بلكه يكي از عقايد عمومي مسلمانان بوده است و در طول اعصار 
و قرون گذشته همواره اعتقاد به خاتميت پيغمبر اكرم در تعليم و تربيـت  

 خورد.  اسالمي و تحقيق و گفتن و نوشتن جامعة اسالمي به چشم مي

؟ بنـده و  ما از كجا فهميديم كه پيغمبر اسالم آخرين پيـامبر خداسـت  
ايم و قبل از اين جلسه هم باز معتقـد   شما كه امروز اينجا دور هم نشسته

كه پيغمبر اكرم خاتَم پيامبران است، از كجـا ايـن عقيـده را پيـدا      ايم  بوده
كرديم؟ سند ما در اين عقيده عبارت است از قرآن و حـديث. مسـلمانان   

ايـن  هرگـز  داسـت،  اند كه پيغمبر اسالم آخرين پيغمبر خ اگر معتقد شده
بـه رخ كشـيدن   يـا   عقيدة آنها جنبة خودپسندي، غلو دربارة پيغمبر اكرم

ـ      ة مهـم پيغمبر اسالم در برابر پيامبران ديگر نداشته اسـت. ايـن يـك نكت
آيند بـراي پيشوايشـان يـك سلسـله مزايـا و       است. يك وقت گروهي مي

يشوايان بگويند پيشواي ما فوق پتا شوند  هاي انحصاري قائل مي خصلت
خواهند بگويند خودمان هم فوق ديگران  ديگر است. گويي از اين راه مي

خودپسندي و خودستايي در مزايايي كه براي  ،هستيم. نوعي خودخواهي
خورد. اعتقاد بـه خاتميـت پيغمبـر     شوند، به چشم مي پيشوايشان قائل مي

باشـد.  اكرم، هيچ چنين آهنگي در ميان مسلمانان نداشـته و نبايـد داشـته    
چون يكي از مزاياي برجستة اسالم و قرآن كريم اين است كـه پيغمبـران   

 گويد مسلمان كسـي اسـت كـه نـه     دهد. مي خدا را در يك صف قرار مي

آوران خدا مؤمن باشد، به  فقط به پيغمبر بزرگوار اسالم، بلكه به همة پيام
از همـة   و همة آنها احترام بگذارد، همة آنها را آورندة تعاليم خـدا بدانـد  

خواهيم نام مبارك پيغمبـر   آنها با احترام و نيكي ياد كند. مثالً ما وقتي مي
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». اهللا عليـه و آلـه و سـلم     صـلّي  حضرت محمد«گوييم  اكرم را ببريم، مي
، نـام  خواهيم نام حضرت موسـي(ع)، نـام حضـرت عيسـي (ع)      وقتي مي

را هم ببريم، با همين تعبيرها،  ، نام حضرت نوح (ع)حضرت ابراهيم (ع)
بريم. ما اگـر در برابـر پيغمبـر اكـرم حالـت       با احترام و با تقديس نام مي

طـور   پيروي داريم، در برابر ساير پيـامبران نيـز همـين   و تسليم و خضوع 
آگاه، كـم  ناشده، نا  ادي تربيتگاه افر هستيم. اگر در ميان امت اسالمي، گه

كنند، نبايـد بـه حسـاب     شوند كه اين اصل را رعايت نمي آگاهي پيدا مي 
اسالم گذاشته شود. از نظر اسالم اگر يك نفر نسبت بـه سـاحت مقـدس    

اهللا عليهم اجمعين ــ كمتـرين تـوهيني بكنـد،     ــ سالم اپيامبران ديگر خد
دس پيامبر اسالم اهانتي داشته همان حكم را دارد كه نسبت به ساحت مق

 كند.   باشد. هيچ تفاوتي نمي
هـاي   بنابراين، اين قصة اعتقاد به خاتميت پيغمبر اسالم از ايـن قصـه  

 و معمولي نيست كه ما بياييم براي پيشواي خودمان امتيازي قائل بشـويم 
در پرتـو عظمـت انحصـاري او يـك نـوع       تابياوريم  آن را به صورتي در

انه هم براي خودمان نسبت به سايرين درست بكنيم. ما عظمت خودخواه
هاي ديني كـه بـه پيـامبران     ساير فرقهو  يان، يهوداصالً گفتارمان با مسيح

تـو   !گـوييم: اي مسـيحي   خدا ارتباط دارند اين است. ما به مسـيحي مـي  
مسيح (ع) را به پيشوايي قبول داري، ما هـم مسـيح (ع) را بـه پيشـوايي     

حجـت و آيتـي از   (ع) ول داريم و هر كس ديگر را كـه چـون مسـيح    قب
گـوييم كـه    . ما به او نميستهم پيامبر خدااو جانب خدا داشته باشد كه 

تو مسيح را قبول داري، ما ديگري را قبول داريـم و اصـالً در برابـر هـم     
گونـه   يك از پيروان پيامبران الهي اين چنيني نداريم. با هيچ آرايي اين صف

بينـي   دلـي و روشـن   گيري و مقابله نداريم. ما به همة آنها با روشن وضعم
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 گوييم شما عيبتان اين است كه وقتي رسيديد به حضـرت موسـي (ع)   مي
ديديد او با آيات بينات الهي بايـد مقـام پيـامبري داشـته باشـد و بعـد از       

يديد او هم همان آيات بينات الهي را ، دموسي (ع) رسيديد به عيسي (ع)
دارد، اينجا خودخواهي شما را برانگيخت كه چشم فروبنديـد و بگوييـد   
همان آيات بيناتي را كه عيسي (ع) آورد، و در رديف آيات بينات موسي 

ـ    ه(ع) است ديديم، اما پيامبري او را نپذيرفتيم. اين انتقادي است كه مـا ب
گوييم نه؛ ما يك بـام   اين خودخواهي است. ما ميگوييم  كنيم. مي آنها مي

گوييم هر كس، هر انسـان و   هوايي نيستيم. مي و دو هوا و سه هوا و چند
ها و آيـات   هر بشري كه از جانب خدا به پيامبري برگزيده شد و با نشانه

بينات پيامبري از جانب خدا به سوي ما آمد و آن آيات بينات را ديـديم،  
ايمـان آورد كـه ايـن    و قدر كه قلب ما مطمئن شد  مينهو بدون تعصب 

پـذيريم.   انسان، انساني است فرستادة از جانب خدا، او را به پيامبري مـي 
كه مسألة ختم نبوت از جانـب قـرآن و از جانـب آورنـدة      حتي قبل از آن

طور تربيت شده بود كه اگر پنجـاه يـا صـد     قرآن اعالم شود، مسلمان اين
آمد، بـا همـان آيـات بينـات      اسالم، پيغمبر ديگري مي سال پس از پيغمبر

هـاي الهـي، او را هـم بـه پيـامبري       هـاي نبـوت و حجـت    الهي و نشـانه 
 داد.  هيچ مقاومتي نشان نميو پذيرفت  مي

ــوعي       ــالم، از ن ــر اس ــت پيغمب ــه خاتمي ــلمان ب ــاد مس ــس اعتق پ
و تعصب و جهود در برابر حق و انكـار حـق سرچشـمه     ،خودخواهي

 كـه  گيـرد  گيرد؟ از اينجا سرچشمه مـي  يرد. از كجا سرچشمه ميگ نمي
يعنـي چـه مسـلمانم؟ يعنـي همـة       ،گويد: من كـه مسـلمان هسـتم    مي

پيامبران خدا را قبول دارم؛ از جمله پيغمبر بزرگوار اسـالم را هـم بـه    
پيغمبري قبول دارم. حاال من كه پيغمبر اسالم را به پيامبري قبول دارم 
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آورد تعليم الهي است، اگـر از زبـان خـود ايـن      چه ميگويم او آن و مي
پيغمبر با صراحت شنيدم كه گفت اي پيرو حق ــ نگفت اي پيرو مـن  

كند رشتة نبوت به اينجا پايان يافت حرف اين  ــ خداي شما اعالم مي
پيامبر اسالم را قبول كنم يا قبول نكنم؟ آيا اينجا هم شما از من انتظار 

 و خودپسـندي را كنـار بگـذار   و خودخواهي  ،صبداريد كه فالني تع
توانم قبول بكنم؟ يا  چطور مي ؟اگر پيغمبري بعد از اين آمد، قبول كن

بايد اين پيغمبر باشد يا آن پيغمبر باشـد. وقتـي ايـن را مـن بـه مقـام       
گويـد پـس از مـن     آوري خدا پـذيرفتم و بـا صـراحت كامـل مـي      پيام

ماند كه بگويم آن يكي  ي آن ميپيامبري نيست، ديگر اصالً چگونه جا
هم آيات بيناتي مشابه اين دارد؟ چون وقتـي بگـويم آن آيـات بينـاتي     
مشابه اين دارد، معنايش اين است كه اين هم پيامبر خداست. و وقتـي  

دي «اين را به عنوان پيامبر خدا قبول كردم و گفت:  عـب بعـد  « 1،»ال نَبِي
ماند براي مسلمان كه اصالً در  نمي ، ديگر جايي»از من پيامبري نيست

اين انديشه فرو رود كه آيا آن بعدي پيامبر هست يا پيامبر نيست. پس 
اعتقاد به خاتميت در حقيقت فرعي از اعتقاد به پيامبري پيغمبر اسـالم  

شود انسان به پيامبري پيغمبر اسالم معتقد بشـود و از زبـان    است. نمي
از سنت كه كالم پيـامبر خداسـت، بـا    او، از قرآن كه كالم خداست، و 

وقت بگويد نـه    صراحت بشنود كه اين پيامبر، خاتم پيامبران است، آن
گذارم؛ اگر يكي ديگر هم بعداً آمد، دقّـت   من تعصب را واقعاً كنار مي

پـذيرم.   اگر ديدم او هم شايستة پيـامبري اسـت، مـي    ،كنم و مطالعه مي
 ماند. جايي براي اين مطلب نمياصالً 
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اين، اعتقاد به خاتميت پيامبر اسالم، ناشي از اين است كه خود  بر بنا
پيامبر اين مطلب را اعالم فرموده است. در اين زمينه ما از قـرآن كـريم   
يك آيه داريم كه در اين مورد داللت كافي دارد و از سـنت و حـديث   

اي كه در قرآن كريم هست، اين آيـه اسـت كـه تـالوت      فراوان. اما آيه
يك از مردان شما  پدر هيچ محمد«دم. ترجمة سادة اين آيه اين است: كر

چيـز آگـاه     النّبيين بوده و خدا بـر همـه    آور خدا و خاتم نبوده، بلكه پيام
ابتدا قدري دربارة تركيب اين آيه صبحت كنيم. محمد پدر ». بوده است

اتم انبيا بوده و خدا آور خدا و خ يك از مردان شما نبوده، بلكه پيام هيچ
دانسته است. اين تركيب آيه با يك آيه خواندن، به نظر  همة اينها را مي

 سـورة احـزاب   40. اين آية آيد نامأنوس مي قدري با تالوت آيات قبلي
قرآن. با تالوت و بررسـي آيـات قبـل مطلـب روشـن       33است؛ سورة 

اســت. پيغمبــر اســالم  شــود. آيــات قبــل در زمينــة داســتان زينــب مــي
 اي دارد به نام زينب. اين زينب كه نـوة دختـري عبـدالمطلب    دخترعمه

اي پــرارزش،  اســت، از نظــر نســب و شــرافت خــانوادگي، از خــانواده
هـا بـزرگ و سـاالر خانـدان      شرافتمند و اصيل است. پدربزرگش مدت

بوده است. پدرش هم مردي است معتبر از  ساالر قريشم، بلكه هاش بني
شـود،   شود. وقتـي مسـلمان مـي    خانواده. اين دخترخانم مسلمان ميآن 

كنــد. بــراي چــه كســي  اش خواســتگاري مــي پيغمبــر او را از خــانواده
هوش  كند. زيد جوان با خواستگاري مي كند؟ براي زيد خواستگاري مي

او را خريده بوده اسـت. از   ي است كه سابقاً برده بوده و خديجهو فعال
آمده اسـت. او را بعـد از ازدواج بـا پيغمبـر      اين برده بسيار خوشش مي

بخشد. اين را عـرض كـنم كـه زيـد جـزء نخسـتين        اكرم، به ايشان مي
كساني است كه به پيغمبر ايمان آورده است. آن چنـد نفـر اول كـه بـه     

 يغمبــر اســالم ايمــان آوردنــد، يكــي از آنهــا هــم زيــد اســت. پيغمبــرپ
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آمـده اسـت. جـواني بـوده اسـت فعـال،        از اين جوان بسيار خوششان مي
لياقت؛ و در ديدگاه اسالم و پيامبر اسالم كه برده بـودن، هـيچ    باهوش و با

توانسته باشد، پيغمبر او را بسـيار   پرده و حاجبي براي فضيلت داشتن نمي
گيرد زيـد را از بردگـي درآورد و    داشته است. پيغمبر تصميم مي مي ميگرا

هـاي   هاي ارزندة اسالم اين بوده كـه از راه  آزاد كند. چون يكي از كوشش
كه خود داستاني مفصل اسـت. زيـد وقتـي     كندگوناگون با بردگي مبارزه 

آيـد. بايـد ايـن را كمـي      مـي  شود، به صورت يك انسـان تـك در   آزاد مي
ح بدهم. براي توضيح بايد مثالي از زمان خودمان يا از زمان نزديـك  توضي

هـا برخـورد    دانم آيا دوستان هـيچ بـه ايـن صـحنه     به خودمان بياورم. نمي
هـا در يـك خـانواده     ام. مردي سال ايد يا نه؟ من خودم برخورد كرده كرده

يگـر  توانستند د نوكر بود. وضع اين خانواده از نظر مالي به هم خورد. نمي
جـور كننـد.    و  او را خوب اداره كنند. خواستند زندگيشـان را كمـي جمـع   

شان نباشـد؛ امـا در عـين حـال      اين نوكر در خانهديگر تصميم گرفتند كه 
دادند، همچنـان بـه او بدهنـد. منتهـي ديگـر       اي را كه قبالً به او مي مقرري

ـ  و  زندگي را با اين كار جمع د كـه تـو تـا    جورتر كنند. به او پيشنهاد كردن
كشيدي، محبـت كـردي. خيلـي از تـو      حاال در خانة ما بودي، زحمت مي

 ،خواهيم با تو تسويه كنيم بِروي. ولـي بـه پـاداش    ممنون هستيم. حاال مي
هـا و خـدمات قبلـي تـو، آمـاده هسـتيم كـه آن         سپاس و شكرانة محبـت 

كـه  داديم، بعد از اين هـم كـه رفتـي، هـر كـاري       اي را كه به تو مي ماهانه
كـه از   كردي، هر جايي كه بودي، به تو بدهيم. اين مرد ناراحت بود از اين

اين نوكري آزاد بشود و از اين خانه بيرون برود. چرا؟ چـون مـردي بـود    
تنها. قوم و خويش و خانواده و برادر و خواهر و كسي را كـه حـاال    و تك

 رت يـك به خانة او برود نداشت. اگر از اين كانون كـه بـراي او بـه صـو    
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رفت، در جامعه براي زندگي  كانون مشترك زندگي درآمده بود بيرون مي
چه چيزي نداشـت؟ كـانون گرمـي بـراي زنـدگي      اما  ،كردن پول داشت

هاي خانواده، با كساني كه به  كردن. اينجا با مرد خانواده، زن خانواده، بچه
شناختند.  ميكردند، انسي پيدا كرده بود. همه او را  آمد و شد مي خانه اين

كردنـد،   رسيدند، احساس آشنايي مـي  شناخت. به هم مي او هم آنها را مي
رود. بايـد بـه    يافتند. حـاال از اينجـا بيـرون مـي     لذت انساني در خود مي

رسـد،   رفت به اصطالح سوت و كور. شـب كـه بـه آنجـا مـي      اي مي كلبه
اراحت انسي بيابد. به اين جهت ن و كشي نيست كه با او حرف بزند نفس

كه  اينوجود را هم به من بدهيد، با   برابر حقوق قبلي گفت اگر ده بود. مي
روم، كاري ندارم انجام دهم، دستوري را نبايـد  ب تاكنيد  من را خالص مي
مـانم.   جـا مـي   روم، همـين  ام نيست، ولي نمي اي بر عهده اجرا كنم، وظيفه

نظـر    صـرف كنم آن حقوق را به من ندهيـد. مـن از حقـوق     خواهش مي
كـنم. اصـالً مـن پـول بـراي چـه        مانم و زندگي مـي  جا مي كنم. همين مي
 خواهم؟ مي

انسان. خيلي هم تعجب نكنيد. يعني خيال زندگي اين حالتي است در 
ماندة جوامعي است   نكنيد كه اين مربوط به شرايط زندگي اقتصادي عقب

كـنم بـه او    كه تأمين اقتصادي براي افراد آن وجود ندارد. من عـرض مـي  
دهيم. تأمين اقتصادي بود. آن چيزي كـه او نداشـت    گفتند پولت را مي مي

اجتماعي و انسي و اتفاقاً اين مطلـب  ، هاي انساني مندي عبارت بود از بهره
خـورد. مـن    اكنون در جوامع پيشرفتة اقتصادي غرب دائماً بـه چشـم مـي   

نداشتند. چـرا؟  نشاط روحي  ،مكرر با افرادي برخورد كردم كه در زندگي
حـداقل  يـا  پول نداشتند؟ چرا، پول داشتند. اينها پنجاه سال، چهـل سـال،   

 حاال هم دوران بازنشسـتگي  و زحمت كشيده بودندو كار كرده سي سال 
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حقوق تقاعد آنها را به انـدازة   ،هاي اجتماعي آنجا و تقاعدشان بود و بيمه
راني داشـتند كـه اگـر    پرداخت. آيا از نظر بيماري و پرستاري نگ كافي مي

حسـب مقـررات جالـب     بيمار بشوند كجا بروند؟ اين هم نبود. اينهـا بـر  
توانسـتند بـه    شـدند مـي   هاي بهداشتي آنجا، هـر وقـت مـريض مـي     بيمه

شـد. پـس    هاي مجهز بروند و در آنجا از آنها پرستاري هم مـي  بيمارستان
 و تندچه كمبودي داشتند؟ كمبود بزرگ اينها ايـن بـود كـه پسـري داشـ     

. بـراي  كـرد، دختـر در آمريكـا    زندگي مي يادختري داشتند. پسر در اسپان
يك كارت تبريك و اگـر خيلـي    اينها حداكثر ساالنه در شب ميالد مسيح

فرستاد، والسالم. بعد از اين، اينهـا   يك كادوي كوچك مي ،بلندهمت بود
هـا و   ارتباط خصوصي نداشتند. اينهـا پناهگاهشـان پـارك   با هيچ انساني 

هاي عمومي به اين صورت  ها و گردش هاي عمومي بود. اما پارك گردش
بنشـينند. يكـي   تنها  و تكبرايشان پناهگاه بود كه بيايند روي يك صندلي 

تنها بود و حوصلة حرف  و ديگر هم بيايد كنار آنها بنشيند. اگر او هم تك
گرنـه بايـد آنجـا     وقت سر صحبت را بـا او بـاز كننـد. و    زدن داشت، آن

هاي ديگر دست در دست هم  ها و شوهرها و خانواده بنشينند و ببينند زن
تك. حاال تازه  اوكنند. آنها جمع هستند و  دارند از اين گردشگاه عبور مي

هنگـام بايـد    اين مهم نبود. شب ،گذراند روز را هم به اين صورت مياگر 
اتاق خودش، يك اتاق هم داشت. مسكن هم داشت. تلفـن هـم    بيايد در

تنها بمانـد. احسـاس    و چيز داشت. بايد بيايد درون اتاق، تك داشت. همه
 تنهايي.  
اگزيستانسياليسم را كـه بـه   مربوط به هاي  دانم دوستان اين نوشته نمي

اند؟ اصـالً يكـي از زيربناهـاي     فارسي منتشر شده تا چه حد مطالعه كرده
 تنهايي اسـت كـه در جوامـع   و ن مكتب فلسفي، مسألة احساس غربت اي
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به وجود آمده است. لـذا بـر پايـة     ،غربي زمان ما، يعني در اين قرن اخير
اند بكوشـند وابسـتگي انسـان را در زنـدگي      هاي ديگر خواسته آن، انسان

اش بر پاية احساس وحدت و غربت به شكلي توجيه كنند  فعال اجتماعي
كنـد بـراي ايـن اسـت كـه خـود را از آن        انسان هر كوششي ميكه  و اين

تنهايي نجات دهد. حاال وارد آن بحث نشوم. اين را بـدين سـبب اشـاره    
احسـاس تنهـايي و    كـه  اند، توجه كنند كردم كه دوستاني كه مطالعه كرده

تك بودن در جوامع پيشرفتة اجتماعي و اقتصادي هـم همـين امـروز بـه     
 شدت وجود دارد.

وقتي آزاد شد، بايد چه كار كند؟ بايد فكر كنـد انسـان مسـتقلي     زيد
تنهاسـت.   و است كه كسي در برابر او تعهدي ندارد. اما اين جـوان، تـك  

اين تنهايي در جوامع آن موقع اصالً مفهوم ديگـري داشـت كـه بـاز هـم      
بحثي دارد ــ بحث تولي و واليت اجتمـاعي. از احسـاس ايـن نـاراحتي     

آيد اين لطف پيغمبر را بپذيرد كه او را آزاد كند. گويي ايـن   ش نميخوش
يابـد. يـا    مهـري نسـبت بـه خـودش مـي      محبت پيغمبر را حتي نوعي كم

اهللا من كجا بروم؟ حاال آن موقع اصالً هنوز مسلمان هم نيست. من  رسول
پذيرد كه زيد فرزندخواندة او باشد. پسـرخواندة او   كجا بروم؟ پيغمبر مي

ها كـه فرزنـد    كنيد بعضي از خانواده طور كه حاال مالحظه مي د. همانباش
ندارند يا فرزنـد كمـي دارنـد و جـا دارنـد كـه يـك فرزنـده تـازه وارد          

پناه  اند و بي شان شود، فرزندي را كه يا پدر و مادرش از دنيا رفته خانواده
و با  آورند بضاعت دارد، به خانوادة خودشان مي است، يا پدر و مادري بي

كنند. اين در جوامع آن روز معمـول بـوده اسـت. در     او رفتار فرزندي مي
گرفـت كـه    فرزندي شناسنامه ميبراي آمد و  جوامع آن روز اگر كسي مي

 اين فرزند من است، از نظر مقـررات آن روز ايـن فرزنـد مشـمول همـة     
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 برد. تمام شد. حتي از پدرش ارث مي قوانين مربوط به پدر و فرزندي مي
مقررات حقوقي خانوادگي مربوط بـه پـدر و فرزنـدي ميـان آنهـا اجـرا       

شد. وقتي زيد پسرخواندة پيغمبر شد، آن وقت مثل اين بود كـه پسـر    مي
پيغمبر باشد. زيد خيلي خوشحال شد. قبالً غالم اين خانواده بـود، حـاال   

 فرزند اين خانواده است. استقبال كرد. خيلي هم خوشحال شد. 
آمد. اين قصه  گذشت و اسالم آمد و پيغمبر هم به مدينهاين داستان 

، دخترشـان  خودش زينب  مال مدينه است. پيغمبر از خانوادة دخترعمة
طبق آنچه كه پسرخواندة خودش بود خواستگاري كرد. بر  را براي زيد

بـه ايـن صـورت     ، روش خواستگاري پيغمبرهاي مختلف آمده در سيره
كننـد.   روشي كه اكنون نيز خواسـتگارهاي متـين بـدان عمـل مـي      ؛بود

خواهنـد دختـري را از    افتـاده، وقتـي مـي    خواستگارهاي متين پختة جا
رونـد.   اي خواستگاري كنند، ابتدا به سـراغ پـدر و مـادر او مـي     خانواده

خواهيـد شـوهر بدهيـد؟     ما دخترخانمتان را به سالمتي ميشگويند:  مي
كننـد. خـوب    گويند براي چه كسي. سؤالي به اين صورت مي اصالًٌ نمي

دخترخانم شما ماشاءاهللا به سن ازدواج رسيده است، خانم شده اسـت.  
شـوهر  او را خواهيـد   ديگر زمان اين است كه به خانة بخت بـرود. مـي  

گويند بسيار  وقت مي آن ،خواهيم شوهر بدهيم مي ،بدهيد؟ اگر گفتند بله
باشد، او را بـه دامـادي    چطور و چطورپسري باشد  يك آقا خوب. اگر

وقـت   آن ،گفتنـد بلـه   و كنيد؟ اگر بـا كليـات موافقـت كردنـد     قبول مي
پســري اســت بــا ايــن  آقــا ،شناســم گوييــد مــن فــالن پســر را مــي مــي

آينـد.   خصوصيات. پدر و مادرشان براي خواستگاري به منزل شـما مـي  
افتادة عاقـل متـين بـه ايـن      جا روش خواستگاري خواستگاران ورزيدة

 خواسـتند از ايـن دخترعمـة    صورت است. پيغمبر اكرم (ص) وقتي مي
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خودشان خواستگاري كنند، طبق معمول با روشـي متـين ابتـدا از آنهـا     
 او خواهيد بـراي  خواهيد شوهر بدهيد؟ مي سؤال كردند كه زينب را مي

فتند. پيغمبـر فرمـود:   يك نفر را بگيريد؟ آنها هم گفتند: بله. وقتي بله گ
 هـوش، بـا   ايمـان، بـا   بسيار خوب. حاال زيد جواني است مسـلمان، بـا  

خواهيم كه زينب را براي زيد بگيريم. خوب زيـد   استعداد، شايسته. مي
خواندة پيغمبر بود و اين سابقه را از قبل از اسـالم داشـت.    هم كه پسر

ا بسـيار ناراحـت   اينهـ  ،خواهيم بگيريم وقتي پيغمبر فرمود براي زيد مي
شدند كه چگونه پيغمبر مالحظه نفرمود كه زيد يك بـرده بـوده اسـت.    

ولي باالخره سـابقة بـردگيش    ،سابقة بردگي داشته است. حاال آزاد شده
خـواهيم   را مـي  وقت زينب، نـوة عبـدالمطلب    كه از بين نرفته است. آن
هـاي خـانوادگي مـا     با سـنت شده. خوب، اين  بدهيم به زيد، غالم آزاد

آيـد. از طرفـي هـم اگـر تخلـف كننـد، سـخن پيغمبـر و          نمـي  جور در
آيد. به هر صـورت   خواستگاري پيغمبر را نپذيرند، اين هم جور درنمي

شود روي حـرف پيـامبر حرفـي زد. تـن در دادنـد بـه        گفتند ديگر نمي
آن  كه زينب به زيد داده شود. اما اين طرف و آن طـرف گفتنـد كـه    اين

وقتي كه پيغمبر از زينب خواستگاري كرد، ما فكـر كـرديم كـه پيـامبر     
اي را كه ما گفتـيم   كند. اولين بله زينب را براي خودش خواستگاري مي

به چه كسي گفتيم؟ به خود پيغمبر گفتيم. ولي حاال مشـخص شـد كـه    
كـرده، بلكـه بـراي زيـد      خير، پيغمبر براي خـودش خواسـتگاري نمـي   

شود حـرف روي حـرف پيغمبـر     كرده است. ديگر نمي خواستگاري مي
آورد. پيغمبر زينب را به خانة زيد فرستاد. از نظر قوانين جاهليت و آن 

شد عروس پيغمبـر. چـون    شد؟ مي قوانين خانوادگي زينب حاال چه مي
 شد عروس پيغمبر.  زيد پسرخواندة پيغمبر بود، پس زن او مي
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وجود نيامـد. گـويي زينـب تحـت      هماهنگي كافي به و زينب بين زيد
تأثير همان غرور خانوادگي حاضر نبود با زيد زندگي كند. با هم اختالفاتي 

كردند. كار به جايي رسيد كه زيد آمد خدمت پيغمبر عرض كرد يـا   پيدا مي
كه زنـدگي   براي اين ،دهيد من زينب را طالق بدهم اهللا اگر اجازه مي رسول

 ،گيرد. پيغمبر واسطة اين ازدواج بوده است. فرمود: نه ا يكديگر سر نميما ب
ولي باز  ،صباحي صبر كرد بايد زينب را نگه داري. خوب، زيد هم باز چند

اجـازه  پيغمبر خواهش كـرد   تواند با او زندگي كند. باالخره آمد از ديد نمي
يك مسـألة   بدهد كه زينب را طالق بدهد. زيد، زينب را طالق داد. حاال

اش را كـه   كه زينب، دخترعمه جديد براي پيغمبر اكرم پيش آمد و آن اين
دختري شايسته و ارزنده بود، منتهي غرور خانوادگي داشت و اين عيـب  
او بود، به زيد داد و حاال زيد او را طالق داده است. اين دختر شـد يـك   

ري پدر و مادر با آن سابقة ذهني كه در هنگام خواستگا .همسر زن بيوة بي
 ، كـه كند كردند كه پيغمبر او را براي خودش خواستگاري مي او خيال مي

 تصـميم اسـالمي عادالنـة    ،بـود  در حقيقت يك فكر قلبي نهاني در آنهـا 
پيغمبر منجر به ازدواجي شده بود كه دوام نياورد و نتيجة آن بيوه شدن و 

بـه همسـري    خواهـد  همسر شدن زينب شد. حاال پيغمبر زينب را مـي  بي
خودش درآورد تا از نظر انساني و اجتماعي اين حادثه جبران بشـود. امـا   

كـه ايـن مـردم كـه پيرامـون پيغمبـر        روست و آن ايـن  با يك مطلب روبه
هستند، تحت تأثير همان قوانين خانوادگي جاهليت، ازدواج بـا زينـب را   

ذيرفتـه اسـت.   كه اسالم اين قانون را نپ دانند. در حالي بر پيغمبر حرام مي
ــي  ــالم م ــاطفي دارد    اس ــة ع ــك جنب ــرخواندگي ي ــد: پس ــه  و ،گوي گرن

كند. ميـان شـما و او قـوم و     پسر را براي شما پسر نمي پسرخواندگي غير
 آورد. آورد. پيونـد رحمـي بـه وجـود نمـي      جود نمـي و خويشي خوني به
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اين، از نظر اسالم زينب براي پيغمبر حالل است. از نظـر جاهليـت    بر بنا
طبق قانون  كند كه زينب بر زينب بر پيغمبر حرام است. شرايط ايجاب مي

اسالم بتواند همسر پيغمبـر شـود و در برابـر آن شكسـت روحـي كـه از       
ازدواج با زيد بر او وارد آمد، افتخار همسـري پيغمبـر بـه او نشـاطي در     

 زندگي ببخشد.  
ران از پيغمبر در اين مواقع همواره نگران بـود. نگـران از چـه؟ نگـ    

مسلمانان در برابر قوانين جديـدي كـه در نظـام قـانوني       كه اين تازه اين
مقاومت نكنند و يك نـوع تزلـزل در    ،شد، دوام نياورند جديد مقرر مي

هـا كـه از طـرف دشـمنان      در اين سال كه وجود آيد صف مسلمانان به
ع شد. در اين مواق نيرومند گوناگون احاطه شده بود، بسي گران تمام مي

العمـل سياسـي مطلـب. وحـي آمـد بـر        پيغمبر نگران بود. نگران عكس
نگـران هسـتي از واكـنش ايـن      ،پيغمبر. اي پيغمبر تو بيم داري از مردم

اما نگران نباش. با قاطعيت رسالت پروردگار را ابـالغ كـن. بـه     ،مطلب
 شود و محمد آنها اعالم كن كه از نظر اسالم، پسرخوانده پسر كسي نمي

يك از مردان شما نيست. محمد پسري نـدارد. قـرآن ايـن     هم پدر هيچ
مد اَبآ اَحد مـنْ  ما كانَ مح«گويد:  كند. مي مطلب را خيلي لطيف بيان مي

كُمدر اينجا به لطافـت مطلـب خـوب دقـت كنيـد. كسـاني كـه        ». رِجال
را آن بالغتـي   و ردخواهند جامعيت عجيبي را كه در قرآن وجـود دا  مي

هـاي خُـرد و ريـز     درك كنند، جا دارد كه اين نكتـه  كه در قرآن هست
ند. با اين توضيحي كه دادم، مالحظه كنيد بقرآن را هم مطالعه كنند و بيا

 شكست روحي زينب ،خواهد ازدواجي بكند و با اين ازدواج پيغمبر مي
ازدواج وجود دارد، تفكر جاهلي  را جبران كند. مانعي كه بر سر راه اين

 هاي پوسيدة جاهليت هسـتند.  بند نظام مسلمانان است كه هنوز پاي  تازه
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خواهد  . مياست پيغمبر نگران واكنش سياسي اين ازدواج در اين جامعه
خوانـده بـراي پـدري كـه      اين حكم را اعالم كند كه ازدواج با زن پسر

الي ندارد. بـراي ايـن مطلـب    كسي را به عنوان پسر خود پذيرفته، اشك
اهللا، من كـه پـدر    بايد چه چيز را اعالم كند؟ بايد اعالم كند كه اي خلق

 ،عنـوان پسـر پـذيرفتم    نيستم. زيد كه پسر من نيست. من زيد را به زيد
ولي واقعاً زيد پسر من نيست. اما اگر بيايد مطلب را بـه ايـن صـورت    

ديدة ديگـر   ه دست آورده و يك دل رنجاعالم كند، يك دل شكسته را ب
را شكسته است. زيد هم در اين حادثه آسـيب ديـده اسـت. زيـد هـم      

خواسته همسري مطلوب داشته باشد و حاال همسـرش را از دسـت    مي
اش اين است كه اگر همسـر را از دسـت داده    داده است. حاال دلخوشي

اگـر  . حاال خواندة پيغمبر است؛ همان دلخوشي قبلي است، حداقل پسر
اعالم عمومي هم بكند كه اي مـردم   و پيغمبر بيايد نسبت به زيد بگويد

اثر رواني نامطلوبي  ،من پدر زيد نيستم و زيد به من هيچ ارتباطي ندارد
آيد با لطافت مطلب را بـه نـوع ديگـري عنـوان      وقت قرآن مي  دارد. آن

كسـته بشـكند.   ش ها را فقط بر سر زيد دل آيد كاسه و كوزه كند. نمي مي
يـك از   پيغمبـر پـدر هـيچ   ». مد اَبآ اَحد منْ رِجالكُمما كانَ مح«گويد:  مي

آيد زيد و ديگـران را در يـك صـف     مردان شما نيست. با اين تعبير مي
اهللاَ و  و لكنْ رسـولَ «دهد كه زيد احساس شكست روحي نكند.  قرار مي

آور خداست و  ه پيامبر خداست و خاتم پيامبران. پيامبلك ،»خاتَم النَّبِيينَ
خاتم پيامبران هم هست. با اين ترتيـب قـرآن داسـتان خيـالي حرمـت      

طلسم موهوم حرمت ازدواج كسي بـا زن   يعني ،ازدواج پيغمبر با زينب
بـرد و پيغمبـر هـم بـا زينـب       شكند و از بين مـي  ميرا  ،اش پسرخوانده
 كند.  ازدواج مي
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ل آيات مربوط به اين داستان، ايـن آيـه آمـده اسـت كـه      چون به دنبا
اهللاَ و خـاتَم   مد اَبآ اَحـد مـنْ رِجـالكُم و لكـنْ رسـولَ     ما كانَ مح«گويد:  مي

مسألة خاتميت پيغمبر اگر به دنبال اين جمله آمده، بدين جهـت  ». النَّبِيينَ
اي  ازل شده است. حـاال بـاز نكتـه   است كه اين آيه در زمينة اين داستان ن

ديگر. اينجا باز دوستان خوب دقت بفرمايند كه چگونه آفريـدگار جهـان   
موقـف و شـأن نزولـي را     ،براي اعالم خاتميت پيامبر اسالم چنين موضع
كه همسر  خواست با زينب انتخاب فرمود. عرض كردم كه اگر پيغمبر مي

اش بود ازدواج كند، ممكن بود يـك غوغـاي داخلـي در      پسرخواندهزيد
پيغمبري قبول كرده  صف مسلمانان به وجود بيايد كه كسي كه ما او را به

كنـد. يعنـي زمينـه، زمينـة      بوديم؛ آمده با عروس خودش هم ازدواج مـي 
اي از نومسلمانان در اعتقاد به پيـامبري پيغمبـر اسـالم اسـت.      تزلزل عده

آيـد در ايـن زمينـه اعـالم      اي است. حاال قرآن مـي  زمينهزمينه، اين چنين 
تنهـا رسـول خداسـت، بلكـه آخـرين رسـول        كند كه اين محمـد نـه   مي

خداست. يعني چيزي را كه به مناسبت يك ازدواج مقرر، مـورد شـك و   
ميخـه   اي از نومسلمانان قرار گرفته است، به اصطالح مـا شـش   شبهة عده

اهللا است، بلكه خاتم انبياء است. اين اسـت   تنها رسول گويد نه كند. مي مي
در چنين موقفي و داخـل  » اهللاَ و خاتَم النَّبِيينَ و لكنْ رسولَ«كه اين جمله: 

چنين داستاني به صورت يك جملة داخل پرانتـز بـه مـردم اعـالم شـده      
 است. 

اين توضيحي دربارة تركيب آيه. در بحث امروز اين توضيح را به اين 
كار دارند ــ چه از اهـل علـم،    و دم چون كساني كه با قرآن سرتفصيل دا

عنوان يك مشكل سؤال كردنـد   چه از مردم عادي ــ از خود من مكرر به
 كه فالني تركيب اين آيه به نظـر مـا خيلـي جـور درنيامـد كـه اول آيـه       
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لكـن   ،يك از مردان شـما نبـوده اسـت    پدر هيچ گويد اي مردم، محمد مي
سول خدا و خاتم پيامبران است. چـه مناسـبت و ارتبـاطي بـين مسـألة      ر

النّبيين بودن است و چطور قرآن  اهللا و بعد هم خاتم پدري و مسألة رسول
. الزم بود ايـن توضـيح را بـه تفصـيل     اعالم كرد اينجا خاتميت پيغمبر را

هـا   شأن نزول آيه و زمينة فطري تركيب اين جملهو عرض كنم تا موقف 
اي ناظر به يك مطلب مربـوط بـه عصـر نـزول آيـه       چگونه هر جملهكه 

است، براي دوستان روشن بشود. حاال از ايـن موقـع بـه بعـد اسـت كـه       
آيد. چون قـرآن كـه    مسلمانان فهميدند پس از پيغمبر اسالم، پيامبري نمي

 النّبيين است.   اهللا و خاتم گويد: او رسول كالم خداست، با صراحت مي
شود  هم اين آيه، فقط يك مسأله هست كه آن هم مربوط ميدر زمينة ف

ام.  جـايي نديـده   گرنـه مـن سـابقاً ايـن را هنـوز در هـيچ       به اين اواخر؛ و
كنون بـه آن   گويم در دايرة مطالعات خودم تا جا نيست، مي گويم هيچ نمي

ام كه قبل از اين اواخر كسي بيايد شك و شبهه كنـد كـه آقـا در     برنخورده
 النّبيـين يعنـي خـتم    النبيين؟ خـاتم  النّبيين آمده است يا خاتَم  خاتماين آيه 

خـاتم  ». پايـان داد «. خَتَم يعنـي  خَتَم، يخْتمكننده. خاتم اسم فاعل است از 
ولـي خـاتَم؛ خـاتَم    ». دهندة پيامبران پايان«النّبيين:  خاتم». دهنده پايان«يعني 

زيـور  «النّبيـين يعنـي    زيـور. خـاتَم   گويند: خاتَم يعني انگشتر، كيست؟ مي
تازه است. شايد متعلق به همـين صـد    ،اين جر و بحث و جدل». پيامبران

اصالً تا آنجا كه مـن در دايـرة مطالعـاتم    قبل از آن وگرنه  ،سال اخير باشد
داشـتم،   . وقتي در ايـن زمينـه مطالعـه مـي    آن را نيافتمكردم، جايي  كار مي

هـا را ايجـاد    كسي قبالً بيايد اين شك و شـبهه هرگز به اين برنخوردم كه 
آنچه رهبران و پيروان ايـن مـذهب پوشـالي موهـوم      ،كند. اتفاقاً به عكس

 النّبيـين   النّبيـين باشـد و چـه خـاتَم      انـد، چـه خـاتم    دربارة اين آيـه بافتـه  
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انـد.   . اشـتباه كـرده  )خاتم هم كه باشد، باز به معني همان انگشـتر اسـت  (
مه در اين آيه به يك معني آمده است. چه قرائت خاتَم و چه اصالً اين كل

النّبيين قرائت شـده   قرائت خاتم؛ چون هر دو قرائت شده است. هم خاتم
النّبيين؛ و دو قرائت هم بـراي همـين اسـت كـه معنـي فـرق        و هم خاتَم

از كند. هم خاتَم به معني انگشـتر آمـده و هـم خـاتم. ايـن عبـارت        نمي
ــادي ــاموسدر  فيروزآب ــه مــن نــص اســت  ق ام.  را در اينجــا آورده آنك

علـي الشـيء، و الخـاتَم: مـا      ... و ختاماً: ككتابٍ، الطينُ يخْتَم بـه «گويد:  مي
خاتم و خاتَم هر دو اسم است  1».يوضَع علي الطينَةِ و حلْي لإلِصبعِ كالخاتم

به معني مهر و به معني انگشـتر. بـه ايـن     :هست است و به يك معني هم
دو معني است. معاني ديگر هـم دارد. پـس بـرعكس آنچـه اينهـا خيـال       

كنند، قرائت خاتم و خاتَم هيچ نقشي در فهم معني آيه نـدارد. مطلـب    مي
النّبيين، يـا گفتـه    شود خاتَم اين است كه آيا خاتم و خاتَم، وقتي گفته مي

شـود،   كند؟ وقتي با اين تركيـب گفتـه مـي    بيين فرق نميالنّ شود خاتم مي
به صـورت  » زيور پيغمبران«، يا »انگشتر پيغمبران«فهمند  اَعراب از آن مي

خير، مسألة ديگري است. باز بايـد بـه چـه كسـي مراجعـه       مجازي، يا نه
كنيم،  هاي مسلمان مراجعه نمي ها. حاال ديگر به عرب كنيم؟ به خود عرب

كنيم. چرا؟ چون اگـر بـه مسـلمانان     يرمسلمان مراجعه ميهاي غ به عرب
اند. ولـي   گويند اينان تحت تأثير تلقين اسالم قرار گرفته مراجعه كنيم، مي

مسـلمان در طـول    مسلمان داريم. بـه اعـراب غيـر    ما هنوز هم عرب غير
 هايشـان مراجعـه   كنيم، نه فقط اعراب امروز. بـه كتـاب   تاريخ مراجعه مي

 

                                                            
و شـركاء،   ، عيسي البـابي الحلبـي  ، قاهرهترتيب القاموس المحيط. الطاهر احمد الزاوي،  1
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، »القـوم  خـاتَم «گذارم. اگر گفـتم   فعالً كلمة خاتم را كنار مي كنيم. من مي
زيـور  «فهمنـد   طور گفتـيم، آيـا مـي    ، اگر اين»العلما  خاتَم«، »الشعرا خاتَم«

فهمنـد   ، مـي »المحقّقـين  خـاتَم «؟ اگـر گفتـيم   »پايـان «فهمند  ، يا مي»علما
 ؟ »زيور محققان«فهمند  يا مي» پايان محققان«و » آخرين محقق«

اش ايـن   شود انگشتر دست، و آن هم قصه االصبع اگر گفتيم، مي  اتَمخ
اند، بـه صـورت نگـين يـك انگشـتر       ها مهري را كه داشته است كه بعضي

آوردند كه گاهي فلزي بوده است. اصالً مهرشان را به صـورت يـك    درمي
كردنـد كـه گـم نشـود و هـر جـا        آوردند و در دستشان مـي  انگشتر درمي

، انگشـتر اطـالق شـده   كه كلمة خاتَم به  د، مهر بزنند. باز ريشة اينخواستن 
اين است كه انگشترْ خاتَم بوده است؛ يعني چيزي بوده كه نامه يا سـند را  

زدند. من بايد توضيحي بدهم كـه اصـالً در    كردند و مهر مي با آن ختم مي
مـورد  رفتـه اسـت؟ معمـوالً     آن زمان اين مهر زدن در كجاها بـه كـار مـي   

هاي قديم ــ در عصر نزول قرآن ــ در ميان اعـراب   استعمال مهر در دوره
خواسته براي كسي نامـه بنويسـد، پـس از     اين بوده است كه اگر كسي مي

كـه   كردند، بـراي ايـن   پيچيدند و لوله مي نوشتن، آخر كار، وقتي نامه را مي
ن زمـان كـه الك   منتهـي آ  زدند. كسي آن را باز نكند، بر آن الك و مهر مي

كردند و يك سرِ كاغذ را در چند جـا بـا    نبوده است، گل چسبنده تهيه مي
كه اين گل بـاز نشـود، بـا مهـر      چسباندند و براي اين گل به بدنة كاغذ مي
گـوييم الك   كردند. ببينيد ما مي زدند و مهر و موم مي خودشان روي آن مي

م كه قبالً موم براي اين كار به و مهر، مهر و موم، چون ما در عصري هستي
زدنـد روي هـر جـايي كـه      كردنـد، مـي   رفت؛ يعني موم را نرم مي كار مي

گفتند مهر و مـوم.   زدند روي آن، مي خواستند در آن را ببندند و مهر مي مي
 بعداً شد الك و مهر. يعني الك جانشـين مـوم شـد، شـد الك و مهـر. آن     
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قدر زنبور عسـل در آنجـا    مومي در كار نبود؛ چون اين زمان در عربستان
بود هنوز. الك يك مادة صنعتي است. چه چيـزي  ننبود. الكي هم در كار 

زدند. لذا شما مالحظه كنيد حتي  روي گل ميرا  بود؟ گل و مهر بود. مهر
را از همـان ريشـة   ، كـه مطلـب   ، صـاحب قـاموس  در عصر فيروزآبـادي 

خـاتم  ». والخاتَم: ما يوضَـع علـي الطينَـة   «گويد:  مي ،كند اش بيان مي عربي
زنند. اين كـاربرد خـاتم و مهـر بـوده      همان چيزي است كه روي گل مي

اين، اصل كلمة خاتم كه حتي در مورد انگشـتر هـم بـه كـار      بر است. بنا
وقتـي كـه همـة    رود، عبارت است از چيزي كه كاربردش كجاسـت؟   مي

مو الي درز آن « تاخواهند مطلب را ديگر تمام كنند  مي و كارها تمام شد
وقـت روي   حتي نگاه بيگانه به محتوا و مندرجات نامه نيفتد. آن و »نرود

. اين معني اصلي كلمة خاتَم است كه خاتَم يعنـي  زنند گل و خاتم مي آن
شـتر اسـت يـا مهـري     خواهد مهري باشد كه به صورت انگ مهر. حاال مي

باشد كه به صورت انگشتر نيست. در آن مواقع معموالً مهـر بـه صـورت    
آرام براي انگشترهاي ديگر هم كه انگشتر بوده است. بعد كلمة خاتَم آرام

 به صورت زيور بود، به كار رفت.
القَوم، آن وقت چه معني دارد؟ اين يك   شود خاتَم ولي وقتي گفته مي

كـه تمـام اظهـارات     القوم يعني نفـر آخـري. ايـن     خاتَم معني ديگر است.
يك معني خيلـي روشـن:   ». القَوم اَي آخرُهمُ خاتَم«لُغَويان اين را دارد كه 

و بعـد  » جـاء القَـوم  « .يعني نفر آخـري آمـده   ،خاتَم قوم؛ خاتم اين دسته
تَم يعني نفر آخري آمـد. پـس خـا      همان خاتَم ،»و جاء خاتَمهم«گويد  مي

شود به كلمة بعدي كه معني گـروه دارد، اصـالًٌ معنـايش     وقتي اضافه مي
اين اگر كسي  بر خواهد. بنا شود آخري. اصالً ديگر اين تفسيرها را نمي مي

 خواهــد دربــارة آيــه ســخني بگويــد، روي كلمــة خــاتم بــه تنهــايي مــي
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آن النّبيين بگويد. چون اين كه ما در قر  سخن نگويد. روي تركيب خاتم
النّبيين. در سراسر   نيست. چه چيزي داريم؟ خاتَم حرفداريم كه خاتَم 

مسـلمان، در زمـان مـا و در     جهان بگرديد از اعـراب مسـلمان و غيـر   
بيـين معنـايش   النّ  شود خاتَم وقتي گفته ميكه هاي گذشته بپرسيد  زمان

رود؟ اصـالً فكـرش    ببينيد اصالً فكر عرب سراغ مهر مـي  .شود چه مي
بيـين يعنـي   النّ  گويد آقا ايـن تركيـب خـاتَم    رود. مي غ مهر هم نميسرا

آخرين آنها. پس قرائت خاتم و خاتَم هيچ تأثيري در اين معني ندارد. 
 ،شناسـان  عرض كردم از نظـر قـرآن  كه همانطور است كه اين و جالب 

النّبيين ــ يعني خاتم گفته بشود ــ باز اسم  َ حتي وقتي گفته شود خاتم
  خاتم و خـاتَم  كه كننده است. چون مالحظه كرديد  اعل به معني ختمف

 القوم يا خاتم شود خاتَم هر دو اسم است به همان معنا. وقتي گفته مي

الكتـاب   الكتاب و خاتم القوم يعني نفر آخر آنها. و اگر گفته شد خاتَم
د با خواهن اين كساني كه ميبايد به يعني چه؟ يعني مهر. اين است كه 

شبهه در قرائت آيه كه آيا اين آيه خاتَم قرائت شده يا خاتم مسـأله را  
لوث كنند، گفت كه خيلي از ادبيات عرب به دور هستند. پس مالحظه 

بـدون   و النّبيـين بـا صـراحت     النّبيين يا خاتم  فرموديد اين تعبير خاتَم
اعـراب   گونه تزلزل، براي اعرابي كه در عصر نزول قرآن بودنـد و  هيچ

فهميدنـد اي   پس از عصر نزول قرآن، يك معنا داشت و از اين آيه مي
آور  يك از مردان شما نبوده است، بلكه پيـام  پدر هيچ مسلمانان، محمد

چيز آگاه بوده است.  خدا و پايان و آخرين پيامبران است و خدا به همه
يك  و ترديد براي هيچ در فهم اين معنا از اين آيه، كمترين شائبة ابهام

از مردمي كه اين آيه را شنيدند وجود نداشت. لذاست كه عرض كردم 
 اي روشـن  مسألهبعد از نزول آيه اعتقاد به خاتميت پيامبر اسالم اصالً 
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ديگر جايي براي بحث نيست. از نظر قرآن اين آيه داللـتش  و بوده است 
 .تمام است و جاي كمترين بحثي نيست

ديث. از اين نظر در اين زمينه احاديث زيـادي هسـت. مـن    اما از نظر ح
خـوانم. يكـي حـديث معروفـي كـه شـيعيان مـوال         يك يا دو حديث را مي

 اند كه پيغمبر اكرم (ص) در جنگ تبـوك  مكرر شنيده اميرالمومنين علي (ع)
سيج عمومي كرده بود كه هر كس خارج شود. قبالً اعالم ب خواست از مدينه

به خدا ايمان دارد، بايد سالح به دست گيرد و در سپاهي كه عازم اسـت بـا   
بجنگد، شركت كنـد. بعـد    هاي آن زمان يعني روم ترين قدرت يكي از بزرگ

فرمود: يا علي در اين جنگ تو بايد در مدينـه بمـاني و كارهـا را     به علي(ع)
داره كني. اين مطلب بر علي(ع) سخت آمد كه چه شده است؟ جنگـي كـه   ا

كنند كه در آن شـركت كننـد،    پيغمبر و قرآن با اين شدت همه را تشويق مي
از ايـن موهبـت    ،هاي اسالمي بودم آور در جنگ كه يك سردار جنگرا من 

كند! شركت نكردن در اين پيكار بر علي سخت آمد. پيغمبر ايـن   محروم مي
احساس فرمود. فرمود: يا علي، نگران مباش. اين را خ آمدن مطلب بر علي تل

أنْـت  «نه به خاطر اين است كه خواسته باشم تو را از يك فضيلت بـاز دارم،  
قصه اين است كه تو براي  1». منْ موسي إلّا اَنَّه ال نَبِي بعديمنِّي بِمنْزِلَةِ هارونَ

خواست به  مي ارون هستي نسبت به موسي. ببين وقتي موسي (ع)من نظير ه
اسراييل را با خود برداشت كـه   اي از زبدگان بني ميقات پروردگار رود و عده

اسرائيل گذاشت. آنجا هم مسـأله مهـم    به ميقات برود، هارون را در ميان بني
ار است قـوانين و اصـول   بود. قرار است موسي به ميقات پروردگار برود. قر

 كلي حركت موسايي در آن موقع مقرر و ابالغ شـود. خيلـي مهـم بـود. امـا     
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ل را در غيـاب  اسـرائي  هارون بايـد بمانـد تـا بنـي     ،؟ نهرفت هارون با موسي
موسي اداره كند. با اين تشبيه كه براي موال (ع)، كه با قرآن مأنوس است، به 

كاتب قرآن و عالم به قرآن است، بسيار دلپذير بود، او را قانع قرآن آشناست، 
اش فرمود يك تفاوت دارد و آن اين است كـه پـس از    كرد. منتهي در دنباله

من ديگر پيامبري نيست. يعني تو مقام پيامبري هارون را نداري. چون هارون 
ارون پيامبر بودند. هم هارون پيامبر بود، هم موسي. ولـي هـ  هر دو و موسي 

پيامبري بود در اختيار و تحت رهبري موسي. موسي پيشواي او بود. ولي باز 
كند كه خطاب خداوند اين است كه اي موسـي   پيامبر روي قرآن تصريح مي

 و به او چنين و چنان بگوييد. بنـا  دو نفري برويد پيش فرعون ،و اي هارون

پيغمبر (ص) اسـت و شـيعه و    اين، اين حديث كه در اواخر زمان حيات بر
مـوال علـي (ع) هـم هسـت،      اند و از فضايل و مناقـب  سني آن را نقل كرده

  گويد پس از من پيامبري نيست. مي
كنم كه آن را هم، هم شيعه و هم سني هر دو  حديث ديگري را نقل مي

در تفسـير   اند. از علماي شيعه، مفسر بزرگ مـذهب مـا طبرسـي    نقل كرده
 و صح الْحديثْ عنْ جابِرِ بنِ عبداهللا«گويد:  در ذيل همين آيه مي البيان  مجمع

عنِ النَّبي (ص) قالَ: إنَّما مثَلي في األنْبيـاء كَمثَـلِ رجـلٍ بنـي داراً فَاَكْملَهـا و      
فَكانَ منْ دخَلَ فيها فَنَظَر الَيها قالَ ما اَحسنها الّـا موضـع    حسنَها الّا موضع لَبِنَه

هذه الْلَبِنَه. قال (ص): فَأنَا موضع الْلَبِنَه خُتم بِـي األنْبيـاء. و اُورده البخـاري و    
گويـد: حـديث    اسـت. مـي   البيان مجمعاين عبارت  1».مسلم في صحيحيهِما

 ر بــن عبــداهللا از پيغمبــر كــه فرمــود: قصــة مــن درصــحيح اســت از جــاب
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اي را ساخته باشد، جاي يـك دانـه    ميان انبيا، قصة مردي است كه خانه
آيد،  آجر را خالي گذاشته باشد. فقط يك دانه. هر كس در اين خانه مي

به! چه خانة قشنگي است! چشمش به آن جاي آجـر خـالي    گويد به مي
ي كاش اين يك عدد آجر را هم گذاشته بود حيف! ا«گويد:  افتد. مي مي

كه ديگر خانه هيچ نقصي نداشت! فرمود: خداونـد كـه خانـة نبـوت را     
ساخت و انبيا را يكي پس از ديگري با نظامِ معين فرستاد، خانة نبـوت  
ساخته شد و آراسته شد، فقط جاي يك عدد خشـت، يـك عـدد آجـر     

ن آجر آخري كه در ايـن  باقي ماند. اين جاي آمدن من بود. من هستم آ
. ايـن حـديث را   »پيـامبران پايـان يافتنـد    ،خانه كار گذاشته شد و با من

كنند  طبرسي و ديگران به عنوان روايت صحيح جابر از پيغمبر تأييد مي
گويد كه از نظر عامه و برادران اهل سـنت،   و حتي خود طبرسي هم مي

اند. بـراي دوسـتاني    م، هم آن را نقل كردهو صحيح مسل صحيح بخاري
در اين دو صحيح معرفي  هم كه اهل مراجعه باشند، من جاي حديث را

، از كتـاب صـحيح   مناقـب كنم. بخاري در حديث هجدهم از كتاب  مي
، از كتـاب خـودش   فضـائل از كتـاب   22بخاري، و مسـلم در حـديث   

در باب دوم،  مسنَدهم در  مسلم. عالوه بر اينها، احمد بن حنبل صحيح
، اين مضمون را نقـل كـرده اسـت و خـود حـديث،      412، و 398، 257

 است.  412حديث 
در اين زمينه سخن بايد پايان يابد. من هم تنها براي يك ساعت فكـر  

كـنم بـه    وس باشم. در اين زمينـه اشـاره مـي   كرده بودم كه با دوستان مأن
هاي  در كتاب ، و باز احمد بن حنبل، ترمذياحاديث ديگري كه ابوداوود

هـاي   اند. شـماره  حديث معتبر اهل سنت در ابواب و در مقدمه نقل كرده
 اسـت. بـراي كسـاني جالـب    كننده   متعددي دارد كه براي دوستان خسته
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است كه بخواهند در اين زمينه تحقيقي بنويسند. مالحظه فرموديد كه چه 
از زبان قرآن كريم و چه از زبان سـنت و احاديـث معتبـر، مسـأله بـراي      
مسلمانان روشن بوده كه پيغمبر اسالم خود را به عنـوان خـاتم پيـامبران    

بـن عبـداهللا (ص) را بـه     اعالم فرموده است. اگر كسي گفت من محمـد 
خود بايد با ايـن آيـه و حـديث او را بـه       به پيامبري خدا قبول دارم، خود

عنوان آخرين پيامبران هم قبول كند. اگر خواست او را به عنوان آخـرين  
نُؤْمنُ بِبعضٍ «پيامبر قبول نكند، بايد اصالً او را به عنوان پيامبر قبول نكند. 

شـود. ايـن از نظـر مبنـاي ايـن عقيـده در ميـان         كه نمـي  1»بعضٍو نَكْفُرُ بِ
شاءاهللا اين است. ما سند مطلـب   مسلمانان. دنبالة بحث در جلسة آينده ان

خواهيم بفهمـيم. سـند ايـن     اما رمز مطلب را هم مي ؛را فهميديم چيست
شـد كـه    آخـر چطـور    كـه  آيد است ولي باالخره سؤالي براي ما پيش مي

نبوت را شروع كرد و ادامه داد تا رسيد به پيغمبر اسالم، و  خداوند رشتة
ايجـاد  در آنجا رشته قطع شد و پايان يافـت. ايـن بـراي مـا يـك سـؤال       

خواهيم اين سؤال را هم پاسخ بدهيم. بحث جلسـة آينـده بـه     كند. مي مي
 به بحث ما خود ،خواست خداوند پاسخ به اين سؤال است و در دنبالة آن

به نقش امامت از نظر شيعه و مخصوصاً اين از جهت فهـم  كشد  خود مي 
موقف امام و ائمه (ع) از نظر شيعه، به خواسـت خداونـد بحـث جـالبي     
خواهد بود و در عين حال متمم بحث خاتميت پيغمبر نيـز هسـت. ايـن    

خاتميـت  «است كه به دوستان عرض شده بود عنوان سخن را اعالم كنم 
ت از نظر شيعه در اينجا بـه هـم مربـوط    چون امامت و خاتمي». و امامت

  مد و آله الطّاهرينْ.اهللا علي سيِدنا مح و الْحمد للّه و صلَّيشود.  مي
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پروردگارا! به ما توفيق عنايت كن كه در قلب خود ايماني محكـم   بار
ح همـراه  داشته باشيم، و به ما توفيق عنايت كن كه ايمانمان با عمل صـال 

الها! در اين دوران ظلمت و تاريكي زندگي بشر، چراغ فـروزان   باشد. بار
الها! بـه مـا مسـلمانان ايـن توفيـق را       اسالم را همواره روشن نگهدار. بار

عنايت كن كه طبق فرمان تو، يار و ياور و برادر يكديگر باشيم. به ما اين 
ي بـا آنچـه درخـور    توفيق را عنايت كن كه از كيان اسالم و امت اسـالم 

استطاعت ماست دفاع كنيم. دشمنان اسالم و جامعـة اسالمي را با توفيـق  
يك ما در ادامة  تو و همت خود نابود سازيم. به وظايفي كه بر عهـدة يك

الها! پيوند مـا را بـا خـودت و بـا      اي عمل كنيم. بار راه اسالم مقرر داشته
همواره استوار بدار. مـا را از  پيامبرت و با قرآنت و خاندان پاك پيامبرت 

پيروان راستين پيامبر و علي (ع) و ائمة پاك شيعه قـرار ده. مـا و پـدر و    
مادر و بستگان و مسلمانان جهان را عمومـاً مشـمول رحمـت و مغفـرت     

 .مد و آله الطّاهرينْاهللا علي سيِِّدنا مح صلَّيخودت قرار ده.
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منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 

در بحث جلسة گذشته به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به كتـاب و قـرآن   
كريم و توجه به سنت و رواياتي كه از خـود پيغمبـر اكـرم (ص) از طـرق     

عنوان  كه پيغمبر اسالم بهست، شك نيست در ايناعامه و خاصه در دست 
ها معرفي شده اسـت؛ بـه طـوري كـه اگـر       ما انسان آور خدا به آخرين پيام

خـود ايـن    به كسي پذيرفت آن حضرت، رسول خداست، به دنبال آن خود
آور خداست. و اگر كسي پس از آشنايي با اين  آيد كه آخرين پيام عقيده مي

نتيجة تحقيقي در قرآن و حديث و كتاب و سنت نخواست بپـذيرد كـه آن   
بگويـد  بايـد  اين را بايـد از ابتـدا نپـذيرد.    حضرت آخرين پيامبر خداست، 

پيـامبر بـوده ولـي آخـرين پيـامبر      اما اگر بگويد اصالً او پيامبر نبوده است. 
شـناس اصـالً مفهـوم نـدارد.      شـناس و حـديث   نبوده است، براي فرد قرآن

طور كه در جلسة قبل اشاره كردم و اين اشـاره نيازمنـد بـه تفصـيلي      همان
چـون بحـث را در سـه جلسـه فشـرده      (گـذرم   ميتاريخي است كه از آن 

مسألة اعتقاد به خاتميـت و آخـرين پيـامبر بـودن پيغمبـر اسـالم،       )، ام كرده
سال پيش دربارة آن ترديدي وجـود   150يا  100اي نبوده است كه تا  مسأله

هـا كـه در   داشته باشد. حتي يك گروه مذهبي رِفورميست بـه نـام قاديـاني   
وجود آمده و در حدود هشتاد و چنـد سـال قبـل نهضـتي بـا       به هندوستان

 مؤسس اين نهضت را پيغمبـر  ،آنجا شروع شده در» نهضت قادياني«عنوان 
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النّبييني كه در اين آية كريمة قرآن هسـت   دانند و دربارة مفهوم اين خاتَم مي
، نظـر  »اهللاَ و خاتَم النَّبِيـين  لكنْ رسولَ مد اَبآ اَحد منْ رِجالكُم وما كانَ مح«كه 

كننـد كـه    شـان اعـالم مـي    كنند، آنها هم جزو اصول اوليـه  ديگري ابراز مي
پيغمبر اسالم آخرين آورندة كتـاب و شـريعت از جانـب خداسـت. يعنـي      

ديـد  ي را هرگـز آورنـدة كتـاب و شـرع ج    احمـد قاديـان   هـا، غـالم   قادياني
گويند آخرين دين، ديـن اسـالم اسـت و آخـرين كتـاب       دانند. آنها مي نمي

الهي، قرآن است؛ ولي بيان قرآن، تفسير قـرآن، توضـيح قـرآن، شـناخت و     
پردة قرآن، احتياج دارد به الهام گرفتن از علـم الهـي و    شناساندن حقايق بي

كـه  ا هـم  رگذرانـد و كسـي    اسم اين الهام گرفتن از علم الهي را وحي مي
. نظير گويند مينبي  ،تواند از اين الهام الهي در فهم قرآن برخوردار باشد مي

كه شرع جديد داشته  ل كه پس از موسي(ع) آمدند بدون ايناسرائي انبياء بني
احمد يكي از اينهاست و بعد دربـارة او بـاالتر هـم     گويند غالم باشند. و مي

موعـود اسـت و از ايـن     د او مهـدي موعـود و مسـيح   گوينـ  روند و مي مي
داننـد و حتـي    ها. اما او را آورندة شرع جديـد و كتـاب جديـد نمـي     حرف

گويند كه پيغمبر اسالم آخرين آورندة كتاب و شريعت اسـت و پـس از    مي
كريمـة  نخواهد آمد و بيشتر در اين زمينه بـه آيـة    او ديگر كتاب و شريعتي

»دينَكُم لَكُم لْتاَكْم موةو آي 1»اَلْي» :      لَكُـم ضـيتر تـي ومعن كُملَـيع ـتمواَتْم
 .  كنند استناد مي 2»الْاسالم ديناً

قـدر از نظـر اسـالمي و     كنم كه مسأله آن اين را از اين نظر عرض مي
 ممكـن اسـت  ميخه بوده كـه حتـي ايـن گـروه كـه       معارف اسالمي شش

 

                                                            
امروز دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام : «3، آية . سورة مائده2و  1

 ».كردم و بهترين آيين را كه اسالم است، برايتان برگزيدم
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هاي سياسي پيـدايش گروهـي    هاي سياسي پيدايش آنها مشابه ريشه ريشه
كـه حتـي گروهـي از     و جالـب ايـن   و گروهي در آفريقـا بـوده   در ايران

اند كه عطفشان به اين سه گروه از نظـر بررسـي    بوده مسيحيان در آمريكا
آيـا از نظـر   امـا   ،بدهـد اجتماعي ممكن است نكتة بسيار جالبي به دست 

سياسي اينها يك ريشه داشته است يـا نـه جـاي يـك بررسـي محققانـة       
ولي به هر حال اين  ،گمان و تعصب است و منصفانة دور از هر نوع ظن

دهـد كـه مـا شـرع و      پذيرد و اين را به عنوان يك مبنا قرار مـي  گروه مي
بـه  چون آوردن شـريعت و كتـاب خـتم شـد      ،آوريم كتاب جديدي نمي

انـد چيـزي اسـت در     احمـد قائـل   پيغمبر اسالم. مقامي كه آنها براي غالم
رديف يا حتي كمي كمتر از مقامي كه شيعه براي ائمه بعد از پيغمبر اكرم 

ام دوستاني كه در بخش مبارزه با اين  و لذا چون گاهي ديده قائل هستند.
و ديگـران را   كنند، فرقة قاديـاني  فرقة ضالة وطني فعاليت دارند و كار مي

ايـن كـار را    ام كـه  ، من مكـرر توصـيه كـرده   دهند در يك رديف قرار مي
 نكنيد. اين اصالً خالف واقع است و بعد هم اثر كار شما را در نظر مردمِ

هـا در اعتقـاد بـه وحـي گـرفتن       چـون قاديـاني   .كند با اطالع ضعيف مي
انـد، در   نحرفاند، در اعتقاد به مهدي موعود بودن او م احمد منحرف غالم

از اين انحرافات دارنـد،   ؛اند بخش بودن او منحرف نجات اعتقاد به مسيح
كننـد چيسـت؟ قـرآن.     اي كـه آنهـا در دنيـا تـرويج مـي      اما كتـاب دينـي  

هايشان چيست؟ مسجد. نمازشان چيست؟ همين نماز ما. رو بـه   عبادتگاه
شان چيست؟ همـان   ما. روزهخوانند؟ رو به قبله، رو به كعبة  كجا نماز مي

روزة رمضان ما. زكات فطرشان و زكات مالشان چيسـت؟ همـان زكـات    
بـه  و فطر و زكات مال ما. حجشان چيست؟ همان حـج خانـة خداسـت    

 كـه اصـالً يـك چيـز    كسـاني  شـود بـا    روند. آنهـا را نمـي   مي همان كعبه
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را جديـد درسـت    چيـز  اند و همـه  اي براي خودشان درست كرده مسخره
 اند، در يك رديف قرار دهيم. به كلي اشتباه است.  كرده

بينيم در همين تقريباً يـك   منظورم از ذكر اين نكته اين است كه ما مي
قرن پيش وقتي در ميان اهل سنت ــ اينها هم در ميان اهـل سـنت بـروز    

خواهد بگويـد رهبـر مـا پيغمبـر      شود كه مي اند ــ گروهي ظاهر مي كرده
است و پيغام خدا آورده و از وحي برخوردار است، اين را در حد آوردن 

آورد. آوردن شريعت و كتـاب را بـا پيغمبـر اسـالم      شريعت و كتاب نمي
شود كه يك اصلي است كـه   پذيرد. معلوم مي يافته مي يافته و پايان خاتمه

كه آن را به عنوان يك مبنا براي حركت خـودش   اين فرقة نو هم جز اين
شناسي،  بيند. به هر حال، از نظر مباني اسالم اي نديده و نمي پذيرد، چارهب

. دليـل،  اسـت  اي روشـن  اعتقاد به خاتميت پيغمبـر اسـالم (ص) مسـأله   
كالم خدا و رسول خداست. سند ديگري  ،سند ما بر اين عقيده و حجت

 نداريم. اگر كسي از ما بخواهد دليل عقلي بر خاتميت پيغمبر اسالم اقامه
ايـم. چـون برخـي از مسـائل هسـت كـه از قلمـرو         راهـه رفتـه   كنيم، بي
هاي فكري و علمي بشري بيرون است. مربوط به غيب اين جهان  بررسي

هـا نيرويـي روشـنگر، دراك، دريابنـدة حقـايق       است. خداوند به ما انسان
بسـيار   ،. اين نيروي انديشهعنايت كرده است هستي، به نام فكر و انديشه

رود. قلمروش خيلي وسـيع اسـت.    ربرد است. تا خيلي جاها ميپو قوي 
اما غيب اين جهان از قلمرو اين نيرو بيرون اسـت. ايـن نيـروي انديشـه     

فهميم غير از اين جهان حسـي،   كند كه مي فقط به ما اين اندازه كمك مي
عـالم حـس و    ،گاه اين شهادت هاي غيبي نيز وجود دارد كه تكيه واقعيت

تـوانيم بـرويم.    اين جهان است. امـا ديگـر از ايـن فراتـر نمـي     عالم عيان 
 يابـد. نظـام ايـن    هايي از آن غيب را در جهان شهادت و حسي مـي  نشانه
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واند بفهماند كـه آن پشـتوانة غيبـي،    ت عالم حس و عالم شهادت به او مي
تواند بفهمد. امـا   . اينها را هم مياست رحمان و رحيم، عليم، قادر، حكيم

از آن است كه بتواند به كمك اين انديشه در بخش غيب و نهان  اين غير
اين جهان به سير و سياحت بپردازد. اين كار از او ساخته نيست و اصوالً 
اين نيرو را خدا به ما نداده است. اين نيرو را براي آن داده اسـت كـه در   
همين بخش شهادت، بخش عيان، و بخـش حسـي ايـن جهـان بـه كـار       

ز اين كارآيي، نتايجي دو جهاني به دست آوريـم. حـاال ايـن    بيندازيم و ا
كنم. ولـي بـه كمـك     عبور مي آن من از كنار كه يك بحث جداگانه است

 شود از مسائل غيبي اين جهان آگاه شد.  انديشه و عقل نمي
تواند با كمك انديشـه و   گويم. آيا كسي مي يك نمونه براي دوستان مي
تواند اين كـار را بكنـد؟    چيستند؟ كسي مي عقل بفهمد فرشتگان كيستند و

ايِ طبيعـي در   يك بررسي مشـاهده  ،يك بررسي علميِ تجربيِ آزمايشگاهي
يك بررسي عقالنيِ فلسفيِ فكري را آغاز كند و بعـد از مـدتي    ،اين جهان

تــالش و كوشــش بگويــد مــن فهميــدم كــه مالئكــه و فرشــتگان چگونــه 
 ،قلمـرو كارشـان چيسـت    ،ردارنداز چه نيروهايي برخو ،موجوداتي هستند
تواند اين كار را بكند و اصالً كسي ادعاي ايـن   كسي مي ؟انواعشان چيست

مطلب را تا حاال در دنيا كرده است كه با كمـك انديشـه دربـارة فرشـتگان     
اطالعاتي به دست بياورد؟ اين اصـالً آهـن سـرد كوبيـدن و آب در هـاون      

انسـاني،   اينكـه  رسـد.  مصـرف اسـت. بـه جـايي نمـي      ساييدن اسـت. بـي  
از اول تا آخـر   تا هاي علمي و فكري دست به كار بشوند هايي، گروه انسان

خـواهيم بـا كمـك انديشـةمان دربـارة كيفيـت و        عمر بينديشند كه ما مـي 
شود.  اصالً نمي و محال است ،موجوديت فرشتگان مطلبي به دست بياوريم

 اين جهـان هسـتند يـك    كاري بيهوده است. آگاهي بر فرشتگان كه از غيب 
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توانيم ايـن نـوع آگـاهي را     راه بيشتر ندارد. ما تنها از يك منبع است كه مي
آن هم منبع وحي است. حتي از نظر من دربارة اصل معـاد و   و كسب كنيم

ونـه  گچاصل جهـان ديگـر سـند مـا وحـي اسـت. اگـر وحـي نبـود، مـا           
ـ   مي ه دربـارة معـاد   خواستيم با كمك نيروي عقل و انديشه يا علـم و تجرب

خواهند بكوشند حتي معاد جسـماني را بـا    كساني مي ؟اطالعي كسب كنيم
دهند. ايـن كـار را    دليل عقلي اثبات كنند، زحمت به خودشان و ديگران مي

دنياي ديگر و كيفيت آن چيست؟ نكنند. سند ما بر معاد و زندگي جاويد و 
 م به دست بياوريم.  تواني . ما اين آگاهي را تنها از سرچشمة وحي ميوحي

كه خدا بعد از آن حضرت پيـامبري   دربارة خاتميت پيغمبر اسالم و اين
فرستد، اگر كسي بيايد به من بگويد يك دليـل عقلـي هـم بـراي ايـن       نمي

به او بگويم كه تو از من چيـزي  كه اي ندارم  چاره جز اينمطلب اقامه كن، 
از راه عقـل و علـم و    خواهي كه جايش نيست. اين آگـاهي را اصـالً   را مي

شـود   شود كسب كرد. اين آگاهي را از راه وحـي مـي   انديشه و تجربه نمي
توانيم كسب كنـيم كـه    هاست كه ما وقتي مي كسب كرد. يك سلسله آگاهي

سرچشمة وحي دست يافته باشيم. عيناً مثل كسي كه عقـل نداشـته   ابتدا به 
يـك آدم   بـراي  شـود  ميآيا هاي عقالني كسب كند.  باشد و بخواهد آگاهي

و به  اي كه از خرَد محروم است بخواهيد مطالب عقلي را اثبات كنيد ديوانه
او عقلي ندارد تا مطلبـي   ؟اين مطلب را درياب او بگوييد تو به كمك عقل،

بينـد معلومـات حسـيِ     يك آدم كور كـه چشـمش نمـي    كه از يا اين دريابد
معلومـات مربـوط بـه    خواهيد. بگوييد تو كوشـش كـن در زمينـة    ببصري 

تواند. اين چه تحميلي است كـه   . او اصالً نميياورها مطلبي به دست ب رنگ
كه انسان بفهمد سرچشمة جديدي بـراي آگـاهي    قبل از اين ؟كنيد به او مي

 به نام وحي وجود دارد و اين سرچشمه را بشناسد، اصالً حـول و حـوش  
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كه  كشد. آگاهي ما به اين خود مي رود. زحمت بينبايد بها  كسب اين آگاهي
آن هـم وحـي    و پيامبر اسالم آخرين پيغمبر خداست، يك راه بيشتر نـدارد 

است. و لذا عرض كردم كسي كه پيامبري پيغمبر اسـالم را شـناخت و بـر    
فهمـد كـه او    وقـت بـه راحتـي مـي     اين سرچشمة آگاهي دست يافـت، آن 

كس  از هيچ نه از ما آخرين پيامبر خداست. دليل ديگري هم از ما نطلبد. نه
 تواند داشته باشد. اين مسألة اثبات خاتميت.   . چون دليلي جز اين نميديگر

آنچه موضوع بحث امروز ماست، اين است كـه بـه يـك سـؤالي كـه      
خـواهيم پاسـخ دهـيم و آن ايـن      آيد، مـي  خود براي همه پيش مي خودبه

خـرين  گويد خيلي خوب، ما قبـول كـرديم پيغمبـر اسـالم آ     است كه مي
آيـد و آن سـؤال    پيغمبر خداست. ولي اين سؤال طبيعتاً براي ما پيش مـي 

طبيعي اين است كه چطور شد خدا سلسلة پيـامبري را از آغـاز آفـرينش    
بشر شروع كرد و بشر را نيازمند به پيامبر يافت و اين نياز همچنان ادامـه  

ديگـر   از آن بـه بعـد ايـن نيـاز قطـع شـد و       ،يافت تا زمان پيغمبر اسالم
ايـن را بـه    ؟اي كه ايجاب كند خدا پيغمبري بفرسـتد، بـاقي نمانـد    زمينه

خواهيم بفهميم. ايـن سـؤال بجاسـت. مـا از آنهـايي        عنوان يك سؤال مي
وقتي كه چيـزي را وحـي گفتـه،     م كه در برابر اين سؤاالت بگوييمنيستي

ـ  گوييم  ما مي .ديگر بپذير و چيزي هم نگو زن. بپذير، اما حرفت را هـم ب
اين دو خيلي با هم فرق دارد. بپذير و چيزي هم نگو در روش ما نيست. 

 سؤالت را هـم بكـن. بـه اسـتناد وحـي      ،حرفت را هم بزن ،خير، بپذير نه
اما اين سؤال در مغزت پيدا شد. بـه تـو بگـوييم     ،؟ بسيار خوبپذيرفتي
 اصـالً ايـن روش مـا نيسـت. اگـر      ،روي! نه و الّا از دين بيرون مينپرس 

سؤالي داري مطرح كن. سؤالي كه به صورت يك عقده در فكر مسـلمان  
 خورد. هر سؤالي داري مطرح كن و آن ايمان او را مي ،بماند، مثل موريانه
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شود، بايد به آنها گفت در برابر  كساني كه اين سؤاالت برايشان عرضه مي
سـؤاالت  قدر معلومات داري به  سؤاالت بردبار باشيد. از جا در نرويد. آن

قـدر   چسـب بـه او بـده. آن    كننـدة دل  اين آقا جواب بدهي، جواب روشن
معلومات نداري به او جواب بدهي، تكبر و خودپسندي را كنـار بگـذار.   

وجوي كسي هستم  دانم. من هم مثل تو در جست بگو من هم مثل تو نمي
رويي و تشدد و چماق بـه   كه بتواند اين مطلب را پاسخ بدهد. اما با ترش

زا رفتن، اين اصًال شيوة اسالم نيست. برداريد، ببينيد  جنگ سؤاالت عقده
اي را كـه از خـود    شود استنباط كرد؛ شيوه اي را كه از خود قرآن مي سيره

كننـد كـه    آيند از پيغمبر سـؤالي مـي   شود فهميد. آنجا كه مي اين قرآن مي
 مصلحت سياسي ــ يعني سؤال در زمينة يـك مسـألة سياسـي اسـت ـــ     

وقت پاسخي كه پيغمبر از  اش سخني گفته نشود، آن كند درباره ايجاب مي
ال تَسئَلُوا عنْ أشْيآء انْ تُبد لَكُـم  « :آورد اين قدر لطيف اسـت  كالم خدا مي

ؤْكُمسؤاالتي نكنيد كه اگر جوابش را گفتيم، ناراحتي برايتان ايجـاد   1».تَس
اي است. يـا آنچـه    دلپذير سازنده قدر آهنگ، آهنگ مربيانة نيد چهيكند. بب
كنند كه اصالً از حدود شـناخت و معرفـت انسـاني     اي را سؤال مي مسأله

يابنـد   هـا مـي   باالتر است و در پاسخ آن توضـيحي بـيش از آنچـه انسـان    
و يسئَلُونَك عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّروح منْ أَمـرِ  «گويد:  شود گفت، آنجا مي نمي

 پرسند كه روح چيست؟ بگو از تو مي 2».تيتُم منَ الْعلْمِ الّا قَليالًربي و مآ اُو
 

                                                            
يزهايي مپرسيد كه اگر فاش گردد، شما را زشـت و  هرگز از چ: «101، آية . سورة مائده 1

 ».كند آيد و غمناك مي بد مي
پرسند، جواب ده كـه روح از (عـالم)    و تو را از حقيقت روح مي: «85، آية . سورة اسراء 2

گيـرد) و (شـما پـي بـه      ها تعلق مـي  واسطه جسمانيات به امر الهي به بدن امر خداست (و بي
 ».بريد زيرا) آنچه از علم به شما دادند، بسيار اندك است ميحقيقت آن ن
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شناسد و به طـور   روح از آن چيزهايي است كه ذات و كُنهش را خدا مي
چيـز را بدانيـد. بـاالخره يـك      طور نيست كـه همـه   ها اين ن كلي شما انسا

هم چيزي  كنيد، آن دانيد. اين هم از آنهاست. مالحظه مي چيزهايي را نمي
زند. سؤالي نيسـت كـه بـه جـايي لطمـه بزنـد.        اي نمي كه به جايي لطمه

اي نيست كه اصالً با ايمان به اسالم و  دانيم كه مسألة روح يك آگاهي مي
مبدأ و معاد ارتباط نزديك داشته باشد. در عين حال وقتي پاسخي قرآنـي  

 طور مربيانه.  دهد، پاسخي است اين مي
بايد به اين روش توجه كنند. بيايند در سيره ائمـة   حامالن علوم قرآن

، ببينيد برخورد اينها با رواياتي كه از آنها به دست رسيدهطاهرين (س) و 
معمّـم كـه    ها چگونه است؟ لذا دوستان اعـم از معمّـم و غيـر    كننده سؤال

دت داشته ممكن است در معرض اين سؤاالت ديني قرار بگيرند، همه عا
دهـيم، يـا    كننـده مـي   باشيم كه اگر از ما سؤالي شد، پاسخي كه به سـؤال 

آور باشـد، يـا اگـر چنـين      كننـده و اطمينـان   چسب و قـانع  روشنگر و دل
عيبي ندارد. بگوييم آقـا بنـده هـم مثـل      ،پاسخي نداريم، اعتراف به جهل

بـه دسـت   دانم. هر دو بايد كوشش كنيم يا بدانيم يـا دانـايي را    شما نمي
 آوريم كه اين عقده را براي ما بگشايد. اين خيلي حسن اثر دارد.

من يك داستان كوچكي در زندگي خودم پيش آمـده اسـت، برايتـان    
سال ـــ   7ها بود ــ شايد جمعاً حدود  كنم. در همان اوايل، مدت نقل مي

در دوران تحصيلم منطق و كالم و فلسفه را شـروع كـرده بـودم و پـيش     
خواندم. در تمام اين دوره مرتب به ايـن اسـتادان، در    مختلف مي استادان

گرفتم. علـتش هـم ايـن بـود كـه شـيوة        هايي كه داشتند اشكال مي بحث
هـا صـحيح    نويسي و تقرير مباحث منطقي و فلسفي در ايـن كتـاب   كتاب

 نبود. حاال صحيح نبود خود داستاني مفصـل داشـت. همـان چيـزي كـه     
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برانگيخته است كه از بيخ و بن با فلسفة قـديم بـه   فالسفة جديد را اصالً 
جنگ درآيند و مبارزه كنند. با استادان گوناگوني برخـورد كـرده بـودم و    

اي بودم، جدلي بودنـد.   اين استادان هم مثل خود بنده كه آن موقع نوطلبه
من جدلي، استاد هم جدلي. من داد بـزن، داد اسـتاد از داد و فريـاد مـن     

ارزش  كه اصالً خزانـة پـر   رسيم. به تدريج من از اين يي نميبلندتر. به جا
شـايد آگـاهي    تـا  وجو كنم و بگـردم  فلسفي خودمان را تا آخرش جست

سرد شده بودم. چند تا كتاب كه خوانـده بـودم،    اي كسب كنم، دل ارزنده
هـاي فلسـفي خودمـان نـروم. و      ديگر تصميم گرفته بودم، سـراغ كتـاب  

من عالقة مفرطي به مطالعات فلسفي داشتم، عـازم  تصادفاً آن موقع چون 
بودم براي يك دوره مطالعات فلسفي به خارج بروم. حتي رفـتم، شـروع   

. در اين موقـع  1330هم كردم. مقدمات مسافرتم را فراهم كردم. در سال 
هـاي فلسـفي    تازه كوششي را بـراي بحـث   ،يكي از استادان بزرگ در قم

قـدر   سردي كه داشتم، حتي ديگـر ايـن   دل آغاز كرده بود. من به سبب آن
ام قوي نبود كه حاال با ايشان هم تماس بگيـرم، شـايد ايـن اسـتاد      انگيزه

تـر بـا    جديد بتواند دردي از ما دوا بكنـد. چـون اسـتاداني بـس معـروف     
تر آمده بودند و من به درس آنهـا رفتـه بـودم و بـاز      طُمطراق عناويني پر

نيامده بود. يكي از دوستان اصرار كرد كه  چيزي كه دل را بگيرد به دست
فالني بد نيست كه تو يكي ـ دو جلسه با اين استاد در تماس باشي. مـن   

هـاي فلسـفي    همان موقع مطالعة مباحثي را كه مخصوصاً مربوط به بحث
هـاي فارسـي و    هايي كه به زبـان  ميان غرب و شرق بود، در حدود كتاب

آمد، براي خودم آغاز كـرده   ا به دست ميعربي و احياناً انگليسي در اينج
هايي كه در  بودم. مخصوصاً بخش مربوط به ماترياليسم ديالكتيك و بحث

 اند و تو بد نيست آن بود. گفت اتفاقاً ايشان هم چنين بحثي را آغاز كرده
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فلسـفي ايشـان.    كه تماس بگيري. من يك جلسه رفتم به يـك درس غيـر  
لسفه نبود. به صورت مستمع آزاد نشستم ايشان درس ديگري داشتند كه ف

كناري و گوش كـردم. در آن درس و در آن بحثـي كـه ايشـان آن روز     در 
ام و دارم و آن ايـن   داشتند، دو اشكال به نظر من رسيد. سنتي مـن داشـته  

اي، درسي يا بحثـي اسـت كـه مـن عضـو آن       است كه اگر در يك جلسه
دهـم كـه    به خـودم اجـازه نمـي    كنم. يعني دخالت نميدر كار آنها نيستم، 

كـه بعـداً    همان موقع وقت آنها را بگيرم، سؤالي را طرح بكنم. لذا بـا ايـن  
كردند، من سؤالم را مطرح نكردم. بعـد كـه    اي از دوستان سؤاالتي مي عده

جلسه تمام شد و ايشان هم به من لطف شخصي داشتند، قرار شد بـا هـم   
آيـم. در   د بروند. گفتم من هم ميبه يك جايي برويم كه استاد حاضر بودن

رفتم گفتم اين اشكال نسبت به فالن مطلبي كه فرموديد به نظـر   راه كه مي
من رسيد. قرار شد من اشـكال را توضـيح بـدهم. وقتـي اشـكال را بيـان       

داد كه گويي اصالً اين مطلب را تـا بـه    كردم، اين استاد چنان گوش مي مي
كرد. صبر كرد تا حرف مـن   ت گوش ميطور با دق امروز نشنيده است. اين

اي درنگ كرد. گويي دربـارة صـحبت مـن     تمام بشود. بعد هم چند لحظه
انديشد. بعد خيلي آرام و متين در طي چند جمله پاسخ داد. باز به نظـر   مي

من به پاسخ ايشان اشكال وارد بود. اشكالم را بر پاسخ ايشان طرح كـردم.  
اي اشكال مرا گـوش كردنـد و    ش و طمأنينهباز مجدداً ايشان با چنان آرام

وقت پاسخ دادند. باز به اين پاسخ ايشـان   چند لحظه هم درنگ كردند. آن
اشكالي به نظر من رسيد. اشكالم را طرح كردم. باز ايشان بـا همـان روش   

دي كه هيچ تندي يا خودخواهي يـا تعصـب و تشـد    گوش كرد؛ بدون اين
ديگر اصالً مطلـب بـه دليـل بـه مقصـد      مقصد و  بروز دهد. تا رسيديم به

 رسيدن قطع شد، وگرنه بحثمان به جايي نرسيد. ولي اين برخورد در مـن 
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شود كار كرد. چون بـر   اثري گذاشت و آن اثر اين بود كه با اين استاد مي
خالف ديگراني كه تا آن روز با آنها برخورد كـرده بـوديم كـه اگـر مـن      

كردم، او  ونت و صداي بلند مطرح ميمطلبي را حتي به دليل خامي با خش
كـه او اسـتاد و    كرد؛ با ايـن  برابر صدايش را بلندتر مي تر از من، چند خام

بياورد و به راه صحيح بحـث و كـاوش    مربي بود و بايد مرا از اين راه در
ايشان هرگز اين كـار را نكـرد. چنـان بـا حوصـله، طمأنينـه و        ،وارد كند

ي برخورد كرد كه اين متانـت در مـن اثـر    متانت فكري و اخالقي و علم
گذاشت و سبب شد عزم رفتن به خارج را فسخ كنم و چنـدين سـال بـا    

ها بكنم. اين روش صحيح كسـي   اين استاد سر و كله بزنم و از او استفاده
 است كه شايستگي دارد سؤاالت با او طرح شود. 

ت و شما به عنوان يك پدر، بـه عنـوان يـك مسـلمانِ داراي معلومـا     
آگاهي، به عنوان يك عالم ديني، به عنوان يك معلم، اگر بخواهيد ديگران 
را به راستي هدايت كنيد، به راه روشني بياوريد، بايد اين روش را داشـته  
باشيد و اين است روشي كه قرآن به كار برده و آورندة قـرآن و حـامالن   

در چنـدين   اند. امام صـادق (ع)  هدر سراسر زندگي به كار برد علوم قرآن
كند كـه چـرا    مورد از برخي از صحابة نزديكش با شدت انتقاد و گله مي

فكري  ،جويانه هاي ستيزه كنيد؟ جدل را كنار بگذاريد. بحث شما جدل مي
اين، بايد روش ما اين باشـد   بر كند. بنا را به جايي رهبري و رهنمون نمي

اي دارد، سـؤالي دارد كـه    اي برخورد كرديم كه عقده كننده ا سؤالكه اگر ب
كند، ميدان بدهيم به او كـه سـؤالش را طـرح     واقعاً فكر او را ناراحت مي

توانيم مشكل او را حل كنيم، بيـان كنـيم. هـيچ هـم      كند. اگر خودمان مي
 انتظار نداشته باشيد كه اگر بياني مشكل شما را حل كرده است، اين بيـان 

  بسـا مطلبـي را شـما بـا     براي دوستتان هم همان اثر را داشته باشـد. چـه  
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ايــد و حــاال  ســوابق علمــي و ذهنــي فــراوان بــراي خودتــان حــل كــرده
كـه آن   خواهيد در صد جمله يا هزار جمله براي او بيان كنيد؛ بدون آن  مي

كه ايـن توضـيحات    سوابق علمي و ذهني برايش موجود باشد. انتظار اين
گشايي را داشته باشد كه بـراي شـما    براي او همان روشنگري و گرهشما 

دارد، انتظاري بس نابجاست. اين چه حالتي اسـت در ميـان مـا؟ ايـن در     
. يـك عامـل   اسـت اجتمـاعي آفـت بزرگـي    مخصوصاً هاي ديني و  بحث

يك گروه  و توانيم دور هم جمع شويم نفر از ما نمي 10كه هيچ وقت  اين
كـدام   نفـر، هـر   10جود بياوريم، همين است كه از اين متشكّل فعال به و

نفر ديگر قبـول كننـد. اگـر خيلـي انسـان       9خواهد دريافتش را حتماً  مي
گويد كه اين مطلب براي من مثل آفتاب روشـن اسـت،    منصفي باشد، مي

اين مطلب كه براي شما مثل آفتـاب   بايد گفتفهمند؟  چرا آخر اينها نمي
 ،جا طلوع كند مهل اين آفتاب آسمان نيست كه هروشن است متأسفانه مث

فقط بر دل شما تابيده است. چه كنم من كه اين آفتاب كوچـك اسـت و   
نفر ديگر هم بتابـد و   9قدر وسيع نيست كه بر مغز و دل آن  شعاعش اين

اي اسـت؟   طور آنها را روشن كند. آخر اين چه توقـع خودخواهانـه   همان
خـود   اور. اگـر طـرف قـانع شـد، خودبـه     حرفت را بزن. دليلت را هم بي

به رفيـق   ؟شويم ظن و بدداوري مي قدر زود دچار سوء پذيرد. چرا اين مي
خودمان كه تا به امـروز دوسـت صـميمي مـا و مـورد اعتمـاد مـا بـود،         

گوييم نه ايـن   پذيرد. مي زنيم كه او نمي كنيم، يك حرفي مي پيشنهادي مي
رد. پس چه كسي را بگيـر؟ ايـن   خو اين هم به درد نمي ؟را هم ولش كن
سال اسـت كـه بـا او دوسـت هسـتي و او را از       30 يا 20كسي را كه تو 

چيز او اعتماد داري، اولين بار كه يك حـرف   شناسي و به همه نزديك مي
 گـويي ايـن را هـم ولـش كـن. پـس چـه كسـي را         تو را نپـذيرفت، مـي  
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دور هـم جمـع   خواهند در اجتماع مـا   تا مي خواهي بگيري؟ پس چند مي
روي نجات پيدا كنيم و به صورت  بشوند كه از اين بيماري خطرناك تك

گروه و عصابه و عصبه دربياييم؟ چگونه؟ محال است. با ايـن خصـلت،   
. ايـن  نيسـت  با اين روحيه هرگز ممكن نيسـت. و ايـن تربيـت اسـالمي    

. چنـد تـن از   نيسـت  . ايـن تربيـت امـام صـادق (ع)    نيست تربيت شيعي
كند؛ هـم حضـوراً هـم غيابـاً. حتـي غيابـاً؛        ام را امام مالمت ميصحابة بن

گويد، پشت سرشـان   تنها به آنها مي خواهد به گوش آنها برسد. امام نه مي
را به جايي   جدل كه جامعهجويي و  ستيزهبلكه متنبه شوند.  ،گويد هم مي

هـم   آن ؛كنـد  رساند. جدل فقـط يـك مطلـب را بيشـتر اثبـات نمـي       نمي
چيـز   كند. ديگر هيچ . فقط همين را اثبات مياست كننده هي جدلخودخوا

چه انتظار  ،دهد. و اگر طرف بفهمد خودخواهيد ديگر به دست كسي نمي
داريد كه آن طرف بيايد اصالً با شما دست برادري و برابري و همكـاري  

اين، روشي كه ما در مسائل اسالمي با الهام گرفتن از قـرآن و   بر دهد؟ بنا
ايـن اسـت كـه     داريـم  قرآن و حامالن علـوم قـرآن   ةآورند و شيوة سنت 

گوييم به اتكاي ايمان به خدا و ايمان به پيامبر خدا و وحي خدا فـالن   مي
اَلَّـذينَ  « است: مطلب را پذيرفتيم. بسيار خوب، همين راه مؤمنان به غيب

خاري در فكرت خليده اسـت و   اما اگر به اين مناسبت 1،»يؤْمنونَ بِالْغَيب
مطرح كـن. رويـش    و ن را حتي پنهان نگه ندار، بگوآدهد،  تو را آزار مي

كنيم. سرانگشت ما توانست اين خار را از فكر تو بيـرون بكشـد،    كار مي
انـدازد كـه در ايـن راه     اقل جامعة ما را به فكر مـي  چه بهتر. نتوانست، ال

ت كه تكاملي در جامعـة مـا ايجـاد    گرنه كتمان كردن سؤاال تالش كند. و
 اسـتناد  اآيد كه من ب كند. اين سؤالْ طبيعتاً براي هر مسلماني پيش مي نمي

 

                                                            
 ».آن كساني كه به جهان غيب ايمان آرند: «3، آية . سورة بقره 1
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امـا ايـن سـؤال     ،بر وحي، خاتميت پيامبري پيغمبر اسالم را قبـول كـردم  
 1400برايم هست كه آخر چطور شد داستان پيغمبـري بايـد از آغـاز تـا     

بريده شود؟ مگر چه فرقي هسـت؟ مگـر   سال قبل دوام بيابد و بعد اينجا 
خـواهيم بـا    چه تفاوتي هست؟ اين است آن بخش دوم از بحث كـه مـي  

 دوستان در ميان بگذاريم. 
به طور خالصه ببينيم اگر خداوند قبل از پيغمبر اسالم پيامبراني، حتي 

فرسـتاده اسـت؟ خـود قـرآن      فرستاده، بـراي چـه مـي    گاهي همزمان، مي
رسلْنا رسلَنا بِالْبيِّنات و اَنْزَلْنا معهم الْكتـاب و الْميـزانَ ليقُـوم    لَقَد اَ«گويد:  مي

خواهد بگويد، امـا    مي يكه آن دنبالة آيه نكتة ديگر با اين 1».النّاس بِالْقسط
خـوانم    اي است مربوط به اين، همة آيه را مي چون انتهايش باز يك نكته

يد فيه بأْس شَديد و منافع للنّاسِ و ليعلَم اهللاُ منْ ينْصرُه و رسلَه و اَنْزَلْنَا الْحد«
كـنم. مـا پيامبرانمـان را     آيـه را ترجمـه مـي    2».بِالْغَيبِ انَّ اهللاَ قَـوِي عزيـز  

گاه بحث من بينات است. با داليل روشـنگر.   فرستاديم با بينات. يك تكيه
آور. ايـن معنـي    هاي اطمينان شود روشنگري. با نشانه ميبينات به فارسي 

با اينها كتاب و قانون و ميـزان   ».و اَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزان«بينه است. 
ليقُوم النّاس «فرستاديم. چيزي كه زندگي مردم را نظامي هماهنگ بخشـد.  

سـط و عـدل و داد و زنـدگي    اين كار را كرديم تا مردم در راه ق». بِالْقسط
 پا خيزند و آنها را برپا نگه دارنـد. مـردم ايـن كـار را     عادالنه و معتدل به

 

                                                            
همانا ما پيمبران خـود را بـا ادلّـه و معجـزات فرسـتاديم و بـا       : «25، آية . سورة حديد2و  1

ديم تا مردم به راستي و عدالت گرايند. و آهن (و ديگر ايشان كتاب و ميزان عدل نازل كر
فلزات) را كه در آن هم سختي (جنگ و كارزار) و هم منـافع بسـيار بـر مـردم اسـت (نيـز       
براي حفظ عدالت) آفريديم و تا معلوم شود كه خدا و رسلش را با ايمان قلبـي كـه يـاري    

 ». نياز) است ز ياري خلق بيخواهد كرد؛ (هر چند) كه خدا بسيار قوي و مقتدر (و ا
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شوم گاهي ديگر اصـالً ميـدان    هاي قرآني مي بكنند. (من وقتي وارد بحث
قدر به اين لطايف قـرآن   شود. چون در بحث قرآن من آن بحثم عوض مي

كنم دربارة يك آيه  اهي فكر ميبرم كه گ اهتمام دارم و خودم هم لذت مي
بايد انسان چهار جلسه صحبت كند تا لطايفش، هم براي خـودش و هـم   

شـوم.   براي ديگران، روشن شود. حاال به هر حال من باز با اشاره رد مـي 
خواهم بحثمان در يك جلسه خاتمه پيدا كند و در جلسة بعد بتـوانيم    مي

بختانه دوستان همه اهل فن بحث امامت را با خاتميت بررسي كنيم. خوش
گويد مردم قسط و عدل و داد را به دنبالة بعثت انبيا و آمـدن   هستند). مي

گويد تا آنجا  مي .زندگيشان عادالنه باشد  پا دارند و اصالً كتاب و ميزان به
مسئوليت مردم باالست كه آهن و اسلحه هم فرستاديم. آهني كه در عـين  

زا و  زحمـت و زحمـت   اي اسـت پـر   ن حربهكه منافعي دارد، در عين آ آن
آفرين. خوب معلوم اسـت اگـر واقعـًا آهـن در دسـت بشـر نبـود،         جنگ
سنگ پرتاب كنند به يك سمتي،  كرد. يك قلوه قدر اذيت نمي ها اين جنگ

هاي آهني است كه  كشد. اين سالح باالخره بيشتر از يكي ـ دو نفر را نمي 
گويد مـا   مي .به وجود آورده است قدر بأس و شدت در زندگي انسان اين

هـا را در حمايـت از حـق و     همة اين كارها را كرديم و مسئوليت انسـان 
عدل تا مرز به كار بردن سالح و آهن باال برديم تـا از مجمـوع اينهـا ـــ     
پيامبر، بينات، كتاب، ميزان، حديد ــ به دست بياوريم چه كساني هسـتند  

كنند. به استناد ايمان به  برانش را ياري ميكه با ايمان به غيب، خدا و پيام
ام كسـاني   غيب. آن آخرش هم باز يك جملة جالبي دارد. من مكرر گفته

واقعـاً   ،چطور اعجاز سـخني اسـت   كه خواهند قرآن را درك كنند كه مي
بايد بتوانند اين لطايف زباني قرآن را يا مستقيماً يا به وسـيلة كسـاني كـه    

 گويـد امـا   گويـد. مـي   دريابند. ببينيد آخرش چـه مـي   اند، مستقيماً دريافته
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انَّ اهللاَ «گرنه خـدا ـــ    ها به خاطر شماست. و يادتان نرود؛ تمام اين حرف
ها ندارد. خدا نيرومندي است توانـا   ــ احتياجي به اين حرف» قَوِي عزيز

ــان. ايــن   ــازه همــة اينهــا مــال كيســت؟ مــال خودت ــه. ت قــدر  و بلندمرتب
پرنكته است كه براي كساني كـه  و ، ظريف هاي اين آيه لطيف بندي جمله

دهـد از   نشـان مـي   يخوببه در فن نوشتن و سخن گفتن ورزيده هستند، 
غلب در همين حد است و برخي حتي ا آيات ديگر قرآن .كجا آمده است

آفرين است. من گاهي اوقات در  از اين حد هم باالتر و فراتر است. جذبه
گـويم كـه    كنم و به دوستان مـي  دم هيجان پيدا ميهاي تفسيري خو بحث

شايد گاهي  .كنم اش صحبت مي بينيد، اولين بار نيست كه درباره كه مي اين
كنم و باز هيجان در انسان به وجود  بار دهم است كه همان صحبت را مي

آفـرين اسـت. مالحظـه     چون واقعاً تركيبات گاهي عجيب جذبـه  ،آيد مي
تـك  انـد تـك   قدر به هم پيوسته است! چه عالي چيده يه چهآكنيد اين  مي

ـ  تاها را كنار همديگر  جمله سـطري بـا ايـن همـه      دو ةشده است يك آي
لَقَد اَرسلْنا رسلَنا بِالْبيِّنات و اَنْزَلْنا معهـم  «گويد:  بخشي. خوب حاال مي الهام

ن هم به كمك حديد؛ عنـداللزوم.  آ ،»الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النّاس بِالْقسط
فرستد، براي اين اسـت كـه اوالً    بسيار خوب. پس اگر خدا پيامبري را مي

ليعلَم اهللاُ منْ ينْصرُه « :آيات بيناتي بياورد كه ايمان به غيب به وجود بياورد
ه كتابي ك بايد ايمان به غيب به دنبال پيامبر بيايد. دوم اين». و رسلَه بِالْغَيبِ
كـه قـانوني را كـه     فرستد، در دسترس مردم باشد. سوم اين را كه خدا مي

 فرستد در دسترس همة مردم باشد. مي
آيـيم. ايـن    گرديم و ديگر از قرآن و حديث و دين كنار مي حاال برمي

 شـويم يـك عـالم مـورخ     مـي  و آييم كنار گيريم و مي را از دين مي قطعه
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ها را از ابتدا تا اكنون بررسـي   دگي انسانشناسي كه وضع زن محقق جامعه
به بعد،  قسمتانگار كه مسلمان هستيم. از اين  نه عالمانه كنيم. اصالً انگار

خواهيم منهاي اعتقاد به اسالم بررسي را ادامه بدهيم. عيناً مثل فـردي   مي
رويم سراغ زندگي انسـان از آغـازي    كه اصالً به خدايي معتقد نيست. مي

هـاي   آيـيم جلـو. در دوره   بـرد و مـي   ريت پيامبري را نام ميكه تاريخ بش
آيـد، وسـايل    پيامبري از جانب خـدا مـي  وقتي بينيم  مي ،طوالني از تاريخ

ارتباط جمعي و ارتباط اجتماعي آن اندازه نيست كه پيام ايـن پيـامبر بـه    
و رسـالت او از حـد محلـش اصـالً       گوش عدة بسيار وسيعي برسد. پيام

چون پيشرفت تمدن و فرهنگ بشـري ايـن انـدازه     .جاوز كندتواند ت نمي
نيست كه وسايلي به وجود آورد كه رسالت اين پيامبر را به جهانيان ابالغ 

 هـاي يونـان   كند. مطلب جالب است كه ما در بسـياري از آثـار و نوشـته   
سـال پـيش، اصـالً     2500باستان، كانون فرهنگ و تمدن غرب و دنيا در 

آگـاهي   قدر كـم، نـا   اين اي فاصلهدر بينيم. يعني  مي از نهضت يهود نمينا
. يا آگاه نيست يا اگر آگاه است، دست كم از است قدر زياد اجتماعي اين

كه باالخره موسايي بوده و حركتي بـوده   جزر و مدش آگاه نيست. در اين
ه ك ر اين شكي ندارد. در ايندو نهضتي بوده است، شكي نيست و تاريخ 

قومي بودند كه اينجا و آنجا رفتند، ترديدي از نظر تاريخي وجود نـدارد.  
هـايي كـه از يونـان     اما اصالً هنوز حتي رد پاي اين مطلـب را در نوشـته  

كه من با چند نفـر   اند پيدا كنند. با اين باستان به دست ما رسيده، نتوانسته
ر بعضـي  از كارشناسان اين فن صحبت كردم، چيزهـاي بسـيار مبهمـي د   

قـدر وسـايل    هست كه هنوز هم براي ما روشن نيست. ببينيـد چـه  منابع 
حـاال امـروز در فـالن گوشـة دنيـا      اما است. بوده ارتباط جمعي ضعيف 

 قـدر  شوند. چـه  دار مي همه خبرو  )يك خبر جزئي(افتد  خبري اتفاق مي
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بـراين، در   ميان اين دو وضع تفاوت زياد است! از زمـين تـا آسـمان. بنـا    
اصالً وضع زندگي بشر طوري بوده است كه يك  ،وران ممتدي از تاريخد

توانسته پيغمبـر   پيغمبر حتي در زمان خودش يا زمان بعد از خودش، نمي
كند كه اينجا يك پيغمبـر بيايـد.    خود ايجاب مي خودبه پسجهاني بشود. 

هـم  در جاي سوم اگر آنجا هم الزم است، آنجا هم يك پيغمبر بيايد. اگر 
 و هـايي كـم   سـال و زم است، آنجا هم يك پيغمبر بيايد و در يك زمان ال

 بـه  ، پيغمبران متعددي از جانب خدا برانگيخته شـدند. خـود  يكسانبيش 

طور بود. حاال اگر بخواهد ميراث اين پيغمبر از طريق تاريخ بـه   خود اين 
 تر منتقل شـود، بايـد ارتبـاط ميـان ايـن       هاي بعد و به جاهاي وسيع زمان

پيغمبر از نظر بينات، از نظر كتاب و ميزان، بـا اعصـار بعـدي محفـوظ و     
آور دست نخورده بماند تا تاريخ نقشش را ايفا  سالم و به صورتي اطمينان

كند و رسالت اين پيغمبر را به ادوار بعدي و بـه نقـاط دوردسـت منتقـل     
 اي براي بعثت پيغمبر جديد نماند.   كند و زمينه

و ميان كتاب  ،نوع پيوند تاريخي ميان آيات بينات پيامبرانببينيم آيا اين 
و ميزاني كه آوردند، با ادوار پس از آنها محفوظ مانده اسـت يـا نـه؟ يـك     
محقق تاريخ به ما بگويد آيا ارتباط تاريخي ميان زمان ما و زمـان حضـرت   

كتـاب   و به ما نشان بدهـد كه بتواند بينات ابراهيم را  به طوري ابراهيم (ع)
 ابراهيم را در اختيار ما بگذارد، وجود دارد يـا نـه؟ نتيجـة تحقيـق تـاريخ     

گويد: ارتباط تاريخي ميـان مـا و ميـان زمـان      چيست؟ تحقيق تاريخي مي
 در چندين جـا. نـه  بلكه جا بريدگي دارد. نه در يك جا  ابراهيم در چندين

 كيلومترها. بنـا به اندازة گي گاهي بريدبلكه  يك وجببه اندازة بريدگي 

ا آيات بينات ابراهيم ايمان به غيـب  ـروز بخواهد بـاين اگر انساني ام رـب
 بياورد و بـا كتـاب و ميزانـي كـه او آورده قيـام بـه قسـط كنـد، عملـي         
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است؟ نه، چون در دسترس ما نيست. با كتاب و ميزان و آيـات و بينـات   
را ببينيـد. تـاريخ    هم نيست. شـما تـاريخ عهـدين    چطور؟ آن موسي (ع)

 نه محققان اسالمي، مطالعه كنيـد  و اند نوشته عهديني را كه محققان اروپا
قدر بريدگي دارد. برداريد خـود عهـدين را مطالعـه كنيـد تـا       ببينيد چه و

گوييد ممكن  عهدين مي هاي اين بريدگي به دستتان بيايد. حاال خود نشانه
هاي مختلف بخوانيـد.   است چنين و چنان باشد، تاريخ عهدين را به زبان

 .كه به زبان فارسـي اسـت   نشناسي عهدي باستاني هست به نام كتابحتي 
چند اين نوشته تبليغاتي است، اما همان را هم مطالعـه كنيـد. ولـي در     هر

بسـيار   كـه  اروپـايي هسـت   هـاي  بـه زبـان  زيـادي  اي هـ  اين زمينه كتاب
تر هم نوشته شده است. ببينيد آيا ارتباط ميان مـا و   طرفانه تر و بي محققانه

بينات موسي (ع)، كتاب و ميزان موسـي (ع)، وجـود دارد؟ هـر دو بايـد     
باشد؛ هم بينات تا ايمان بياوريم به آن، هم كتاب و ميزان تا آن را به كـار  

محقـق  چطور؟ نيست. پيغمبر اسـالم چطـور؟ پاسـخ     عيسي (ع)ببنديم. 
گويم، نه پاسخ يك انسان مؤمن. آيا ارتباط ميان مـا و بينـات    تاريخ را مي

پيغمبر و كتاب و ميزاني كه پيغمبر اسـالم آورده اسـت از نظـر تـاريخي     
مـن  محفوظ مانده است؟ پاسخ تاريخ اين است كـه بلـه. در ايـن زمينـه     

، در يك كنفرانس ايراد كردم. در بحث مفصلي دارم كه يك بار نيز در ژنو
آنجا بحث بسيار تحقيقي و در سطح باال بود. در محفلـي كـه مسـلمان و    

شـاءاهللا وقتـي    غيرمسلمان شركت داشتند ايراد شد. در اينجا هم شـايد ان 
عمـومي   ، در يـك جلسـة   سـه جلسـه  يـا  فرصتي پيش بيايـد كـه در دو   

 مخصوصاً، آن را ايراد كنم. 
اش آوردة پيغمبـر   كه قرآني كه امروز در دست ماست، همه مسألة اين

 اي بسـيار  اي است از نظـر تـاريخي ترديدناپـذير. مسـأله     خداست، مسأله
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روشن. و اين قرآن اوالً كتاب و ميزانـي اسـت كـه پيغمبـر اسـالم آورده      
تـالش كنـيم، نهضـتي داشـته      توانيم ميحاال است. پس در دست ماست. 

را عمـل كنـيم. ثانيـاً    » ليقُوم النّاس بِالْقسـط «باشيم، جنبشي داشته باشيم و 
جالب اين است كه اين كتاب و ميزان خـودش هـم بينـة پيغمبـر اسـت.      

اي كـه قـرآن روي    معجزة پيغمبر اسالم چه چيزي بوده است؟ آن معجزه
سـالم اگـر معجـزات ديگـري هـم      اآن تكيه كرده چه بوده است؟ پيغمبر 

كنم. آيا پيغمبـر   روي آنها نبوده است. مسلّم اين را عرض ميتكيه ، داشته
اي   اي داشته است يا نه؟ ايـن از نظـر تـاريخي مسـأله     غير از قرآن معجزه

 ،منفـي  يـا خواهد پاسخ مثبت باشد  است مورد تحقيق و بررسي؛ ولي مي
اسـالم معجـزات متعـدد ديگـري      چون اگر پيغمبر ،ربطي به كار ما ندارد

گاه رسالت آن حضرت نبوده است. قرآن اين مطلـب را   داشته است، تكيه
اي  گويــد. هــر وقــت از پيغمبــر معجــزه و آيــه و بينــه بــا صــراحت مــي

گويد:  كند؟ حوالة خود قرآن. مي خواهند، پيغمبر آنها را حوالة كجا مي مي
خـورد، ايـن    بـه درد مـي  پذير. اگـر معجـزه    هاي حق اين معجزه براي دل

گير كه اگر صد نوع معجـزة چشـمي و حسـي و     معجزه، براي افراد بهانه
گيـرد.   عيني هم بياوريم، اين صد نوع معجزه باز مورد اعتراض قـرار مـي  

گويـد.   گويند عجب جادوگر زبردستي است. ايـن را خـود قـرآن مـي     مي
اينجا گوييد  ميخواهيد و  گويد: اگر من صد چيز از اينهايي كه شما مي مي

چند تا باغ  طال بيافرين. براي ما در اين بياباناز يك خانة الساعه براي ما 
گوينـد چـه؟    . اگر من اين كار را بكـنم مـي  العين احداث كن  فةبا يك طر

جـادوگر اسـت.    گوينـد محمـد   خود نيست كه مي بي  گويند: به راستي مي
گيرند،  نها كه هوشيار نيستند و بهانهبراي آ .عجب جادوگر زبردستي است

 دهـد. بـراي هوشـياران كاوشـگر، قرآنـي      آن معجزات كاري صورت نمي
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صريح قرآن است. حـاال آيـا پيغمبـر در مقـام     بيان كافي است. اين ديگر 
واقع و تاريخي معجزات ديگر داشته يا نداشته اسـت؟ ريـگ، درخـت و    

از نظر من زيادي است. چـرا   اصالً ها اين بحث ؟غيره بوده يا نبوده است
كنيم؟ هيچ اشكالي نـدارد كـه بـوده     ها سرگرم مي خودمان را با اين بحث

دهـد، اينهـا    گوييم خداوند به پيغمبرانش معجزه مـي  چون وقتي ميباشد، 
استبعادي ندارد. استبعاد بـراي كسـي   و تواند معجزه باشد. اشكال  هم مي

پيغمبر به ود و نبودش در ايمان كه معني اعجاز را بفهمد غلط است. اما ب
كه آنها به هر حال تـاريخ اسـت.    نقشي دارد؟ هيچ نقشي ندارد. براي اين

تواند براي يك انسـان كاوشـگرْ آيـات بينـات      امروز ميبه هر حال آنچه 
رسالت پيغمبر اسالم باشد، چيست؟ اين معجزة جاويد است. يعني قرآن. 

آورد، همـان   اي كه پيغمبر اسالم مي بينه اين، با يك تير دو نشان. آية بر بنا
كنم. ميزان هم آية بينه است. همان كتاب و  كتاب و ميزان است. تكرار مي

نظام است. نظامي را هم كه پيغمبـر اسـالم آورده، معجـزه اسـت. و ايـن      
كتاب و ميزان را در عصري از تاريخ زندگي بشر آورده كه پيوند تاريخي 

 وعدي به صـورت عـادي، ديگـر اعجـاز نبـوده      ميان آن عصر و اعصار ب
و  و عربسـتان  محفوظ مانده است. يعني كانون ظهـور اسـالم كـه مدينـه    

است، از زمان پيغمبر تا امروز همواره در دست چه كسي بوده؟ در  حجاز
ويد كـه  گ ست؟ هيچ تاريخي ميهاين جاي شك آيا در دست مسلمانان. 

يك روز دشمنان اسالم ــ دشمنان خـارجي اسـالم را    حتي براي يك بار
گويم ــ توانسته باشـند حجـاز را تصـرف كننـد و آثـارش را از بـين        مي

خيـر. امـا برداريـد تـاريخ را بهتـر ببينيـد. چنـدين بـار كـانون           ببرند؟ نه
كانون ابراهيم و كانون نوح، به دست حـوادث   ،كانون يهوديت ،مسيحيت
 هاي تاريخي تاراج شده است. اين چنـين چيـزي بـراي اسـالم     و انقالب
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هـايي   وسيلة خود مسلمانان و حكومت پيش آمد؟ خير. جامعة اسالمي به
تظاهر كننـد   اند شدهند، اما ناچار ا ههر چند گاهي منحرف از اسالم بودكه 

كه مسلمانيم، اداره شـده اسـت. جامعـة مركـزي اسـالمي در طـول ايـن         
هـايي كـه    شد؟ به وسيلة قدرت وسيلة چه كساني اداره مي ه قرن بهچهارد

هـاي داخلـي    گرنـه بـا انقـالب    و ،كردند به قرآن تجاوز كننـد  جرأت نمي
خواستند به حقوق مردم، به روح قرآن، بـه   شدند. اگر هم مي سرنگون مي

اجراي قرآن تجاوز كنند، باز هم بايد قرآن بر سـر نيـزه بكننـد. مالحظـه     
شود نظام اجتماعيِ تاريخي يك موهبـت تـاريخي اسـت.     معلوم ميكنيد. 

قدر قدرت دارد كه بتواند  گفتم كه اين هيچ ربطي به مسألة دين ندارد. آن
بعد هم قدرت جهشِ  .اصل قرآن را براي اعصار و قرون بعدي حفظ كند

نهضـت اسـالم و پيـروان او بـه      و آورندة نهضت قرآن و نهضت خداوند
سابقه در تاريخ، نداي قـرآن را بـه اقصـي     با سرعتي بيصورتي است كه 

كند تـا زمـاني كـه     برند. و بعد هم اين مسأله ادامه پيدا مي نقاط جهان مي
رسد؛ آن مـرزي كـه    تمدن بشري به مرز توسعة وسايل ارتباط جمعي مي

ديگر ماوراء او نيازي باقي نماند. مرز چاپ از نظر انتشارات؛ مـرز راديـو   
 از نظر صدا. و تلويزيون 

ببينيد اين ارتباط تاريخي ميان اين آورندة كتـاب و ميـزان و بينـات و    
نـه دينـي؛ يـك واقعيـت عينـي       جامعة بشريت يك واقعيت عيني اسـت 

كه مسألة خاتميت پيغمبـر اسـالم بـه     . و اين واقعيت عيني به اينتاريخي
دلـي  . اگـر  كند كمك مي ،آيددرپذير  پذير و منطق صورت يك امر وجدان

تواند در پرتو يك بينه به غيب ايمان پيدا كند، اين اسـت.   آگاه است و مي
خواهد در پرتو كتـاب   كند و مي اگر انساني احساس تعهد و مسئوليت مي

 و ميزان الهي قيام به قسط كند، اين كتاب؛ اين گوي و ايـن ميـدان. حـاال   
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ن به حكـم ايـن   هاي ديگر پيغمبرا آيد اينجا چه كار كند؟ نقش پيغمبر مي
هاي موسمي و فرعـي اسـت. نقـش اصـيل      آيه و آيات ديگر قرآن، نقش

هـاي فرعـي كـه بـر      و براي آن نقش .بينه، كتاب، ميزان :پيغمبر اين است
هـا از آن   عهدة پيغمبران بوده است و بعد از پيغمبر اسـالم جامعـة انسـان   

شيعه ها هم به خصوص برحسب اعتقاد  براي اين نقش ،شوند محروم مي
فكري شده است وآن مسألة امامت در عصر ظهور و نواب امام در عصـر  

 ماست.  ةغيبت است كه اين بحث جلسة آيند
. برحسب آنچه ما به صورت يك انسان انديشمند خالصه كنم بحث را

توانيم خودمان بفهميم و قرآن كريم به عنوان كالم خدا بـراي مـا بيـان     مي
غمبران اين اسـت كـه بينـات و كتـاب و     كند، نقش اساسي فرستادن پي مي

ميزان را در اختيار مردم قرار بدهند تا مردم تكان بخورنـد. تـا زمـاني كـه     
شرايط تمدن بشري چنان بود كه بينات و كتاب و ميزاني كه يـك پيغمبـر   

آورد ممكن بود به دست عموم نرسد، جا داشت كه پيغمبري پس از او  مي
قـدر كـه تمـدن بشـري از نظـر       فا كند. همينبيايد و اين نقش را از نو اي

گير تاريخ از يك نظر و از نظر گسترش وسايل جمعي  ارتباط و پيوند پي
تواند آيات بينات و كتاب و ميزان يك  ديگر به مرزي رسيد كه مي از نظر

پيغمبر را در اختيار اعصار و قرون و جوامـع بشـري گونـاگون بگـذارد،     
ايـن فهـم    .آمدن پيغمبر جديد منتفي اسـت  خود زمينه براي به ديگر خود

. اميـدوارم بـا ايـن بحـث     است منطقي خاتميت به صورتي بسيار خالصه
را كه عرض كردم ــ حتـي ايـن مسـألة     يموفق شده باشم يكي از مسائل

روز است در بحث ما و مكرر از طرف دوستان مطرح شده ــ به صورتي 
كرده باشم. در عين حـال   كه وجدان و منطق هم بپسندد و بپذيرد، روشن

 گــردم بــه آن مطلبــي كــه عــرض كــردم. اگــر فكــري هســت كــه بــازمي
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با اين بيان و توضيح باز سؤال برايش هست كه هنوز كـامالً حـل نشـده    
كـنم و آمـادگي پاسـخ دارم. ايـن را قـبالً هـم در        است، هيچ مالمتي نمي

يف گونـه دوسـتان تشـر    جلسة پيش اعالم كـردم. آمـادگي دارم كـه ايـن    
بخـش سـوم    ،هوگو كنيم. جلسة آينـد    بياورند، بنشينيم با هم مفصالً گفت

اين بحث است. امامت از نظر شيعه و نقش امامـت از نظـر ارتبـاطش بـا     
از نظر ارتباطش بـا ايـن بحـث،    نه از نظرهاي ديگر كه  و مسألة خاتميت

 شاءاهللا با توفيق الهي بحث خواهيم كرد. مفصلي است كه ان  بحث
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منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
عنوان بحثي كه با دوستان آغاز شده بود، خاتميـت و امامـت بـود. در دو    
جلسة گذشته اين بخش از مطالب را تا حدي روشن كرديم كه اعتقاد بـه  

كه او آورندة وحي خداسـت،   آوري پيامبر بزرگوار اسالم (ص) و اين پيام
كنـد،   مـي ند كه آنچه پيغمبر به صورت وحي الهي به ما ابالغ ك ايجاب مي
آورد، قلب ما با يقـين و اعتقـادي    ميعنوان تعليم خدا براي ما  آنچه او به

شود انسـان   پذيرد. مگر ميبقاطع، و خالي از هر نوع شك و شبهه، آن را 
او آور خدا بداند و در مقام پيامبري او و نسبت به اين سمت  كسي را پيام

كمترين ترديد قلبي نداشته باشد، بعد بيايد در مورد يكي از تعـاليمي كـه   
 كند؟ اين اصالً جور در آورد، شك و شبهه آغاز  عنوان تعليم خدا مي او به

اي هست، در همان اصل مطلب است كه آيا او آورنـدة   آيد. اگر شبهه نمي
 وحي هست يا نيست؟ اما اگر آنجـا مطلـب صـاف و روشـن اسـت، بـه      

روايـات   ودنبالش ديگر ابهام و تاريكي معنا ندارد. و چـون قـرآن كـريم    
متعدد از طريق عامه و خاصه به دست ما رسيده اسـت كـه بـا صـراحت     

آور خداست، اعتقاد به پيامبري پيغمبـر   گويد پيغمبر اسالم آخرين پيام مي
 اسالم همراه است با اعتقاد به خاتميت او. اين بخش اول بحث.

كه قلب ما با اطمينان پـذيرفت پيغمبـر    وم گفتيم پس از آندر بخش د
آيد و آن ايـن   آور خداست، يك سؤال براي ما پيش مي اسالم آخرين پيام

 پذيرفتيم او آخرين پيامبر خداست، اما اين نكته برايمان روشـن  كه است
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اش همچنـان   نشد كه چطور شد پيامبري از آغاز تا چهارده قرن قبل رشته
ا كرد و بعد در اين موقف از تاريخ به پايان رسيد؟ توجيه منطقي ادامه پيد

اين مطلب، كشف زيربناي منطقي اين خاتميت، به صـورت يـك سـؤال    
دانم در  يقين ميبه كه من  . عيناً نظير اينآيد پيش مي براي هر انديشمندي

بينم خورشيد  گيرد، با چشمم مي كند و مي موقعي كه خورشيد كسوف مي
ندارم. اما جـا دارد ايـن    هم ترديديو  شك و تاريك شده استو گرفته 

اي  سؤال براي من پيش بيايد كه چطـور خورشـيد كـه قـرص درخشـنده     
مرتبه تاريك شد؟ سـؤال از   بخشيد، يك داشت، روشن بود، روشنايي مي

چطور شد، منافاتي با ايمان قاطع ندارد. به همين دليل هم هسـت كـه در   
رويـي   كردم كه با اين سؤاالت بايد بـا گشـاده  آن جلسه به تفصيل عرض 

هـاي   اين گرهبايد  .گشايي كرد رو شد و تا آنجا كه ميسر است، عقده روبه
فكري را باز كرد و حتي اينها را نشانة ضـعف ايمـان هـم نشـمرد. مگـر      

 بيند قرص خورشيد گرفتـه و تاريـك اسـت، در تـاريكي آن     كسي كه مي
طور شد قرص خورشيد گرفت بايد بر ؟ و اگر سؤال كرد كه چشك دارد

او خُرده گرفت كه چرا اين سـؤال را پرسـيده اسـت؟ يـا گفـت معلـوم       
طور كامل نيست. نه؛ اين سؤال هـيچ منافـاتي    شود كه ايمان فالني آن مي

 با ايمان كامل ندارد. 
در توضيح اين سؤال و بيان اين مطلب، در جلسة دوم توضيح كـافي  

اين شد كه قرآن كريم و بررسي تاريخ، هر دو داديم و خالصة آن مطلب 
كه پيغمبر بـا   كند. فراز اول اين نقش اساسي پيغمبر را با دو جمله بيان مي
بخش از جانب خدا به سـوي   آيات و بينات، با داليلي روشنگر و اطمينان

آورد، بايـد چنـان    آيد و آن آيـات و بينـاتي كـه همـراه مـي      ما آدميان مي
 در قلب ما ايمان به غيب به وجود بياورد. پاية ديـن بـر  روشنگر باشد كه 
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بينيـد وقتـي قـرآن بيـان      مي ايمان به غيب است و لذا در آغاز سورة بقره
كند كه اين كالمِ بافته شده از الف و الم و ميم و الفباي بشري، بـدون   مي

هـد  خوا شك راهنماي متّقيان و مردمان باتقواسـت، آن وقـت، وقتـي مـي    
 كننـد  صفات اصلي و بنيادي مردمي را كه از راهنمايي قرآن اسـتفاده مـي  

الم. ذلك الْكتـاب ال  « :»اَلَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيب«گويد:  ، اول ميتوضيح بدهد
ايمـان   .اين پاية دين اسـت  1».ريب فيه هدي للْمتَّقين. اَلَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيب

 ورد. آ شود؟ به بركت آيات بيناتي كـه پيغمبـر مـي    جا پيدا ميبه غيب از ك
كنـد. پـس    اي كه او و ارتباط او را با غيب براي ما روشن مـي  نشانه يعني

ـ    و نقش اول  كمـك آيـات    اقسمت اول رسالت پيغمبر ايـن اسـت كـه ب
كتاب و ميزان،  ،بيناتش در مردم ايمان به غيب به وجود آورد. به دنبالة آن

ا مشتمل بر تعاليم خدا و ميزان و نظـام خداپسـندانة زنـدگي را    كتاب خد
و اَنْزَلْنـا معهـم   «اول بينـات  » لَقَد اَرسلْنا رسـلَنا بِالْبيِّنـات  « :به آنها بشناساند
مردم ». ليقُوم النّاس بِالْقسط«كه  نتيجه چيست؟ نتيجه آن». الْكتاب و الْميزان

بـه غيـب آوردنـد و كتـاب و ميـزان خـدا را هـم در        كه ايمان  پس از آن
دسترس داشتند، ديگر براي آنها حجت تمام است. ديگر نوبـت آنهاسـت   

و اَنْزَلْنَا الْحديـد  «حتي تا مرحلة  ،قيام كنند به قسط .ننشينند و كه قيام كنند
ر ؛ حتـي تـا آن مرحلـه. ايـن بيـان قـرآن د      »فيه بأْس شَديد و منافع للنّاس

 .است رسالت پيامبر
بينيم آيات بينـات   زنيم. محققانه مي گرديم تاريخ را ورق مي حاال برمي

 پيغمبران قبل از پيامبر اسالم و كتاب و ميزان پيامبران قبل از پيامبر اسالم
 

                                                            
الــم. ايــن كتــاب كــه هــيچ شــك در آن نيســت، راهنمــاي  : «3-1، آيــات . ســورة بقــره1

  ».پرهيزكاران است. آن كساني كه به جهان غيب ايمان آرند
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حـد و   گرفت كه قابليت گسترش بـي  در شرايطي از تمدن بشري قرار مي
ل ارتباط جمعي در عصـر خـود   مرز در زمان و مكان نداشت. يعني وساي

آورد، ايـن   آن پيغمبران آن اندازه نبود كه وقتي پيغمبري آيات بينـاتي مـي  
آيات و بينات او تا دورترين نقاط زمين يا در عصر خودش يا در عصري 
متصل به عصر خودش در دسترس قرار گيرد و قابل شناسايي باشد. ايـن  

تمدني و شرايط سياسـي و  . حتي شرايط است يك واقعيت عيني تاريخي
اجتماعي نهضتي كه آن پيغمبران به وجود آوردند چنان بـود كـه پـس از    

بـه   ،زا بـه وجـود آمـد    كننـده و تـاريكي   هاي تاريخي تاريـك  فاصله ،آنها
توانيم با آنچه  كه اگر شما امروز از محققان تاريخ بپرسيد، آيا ما مي طوري

ان آيات بينات خدا و به عنوان كتاب و ميزان خدا آورد عنو به ابراهيم (ع)
ارتباط تـاريخي قطعـي روشـن ترديدناپـذير پيـدا كنـيم؟ محقـق تـاريخ         

گويــد: نــه، ارتبــاط ميــان مــا و ميــان ابــراهيم (ع) از نظــر تــاريخي   مــي
جا. و اگر بپرسـيد كـه    ها هبلكه ددو جا،  و هايي دارد. نه يك جا بريدگي

و كتـاب و ميـزان او    ميان ما و آيات بينات موسي (ع)آيا ارتباط تاريخي 
پيوسته است، پاسخ اين است كه نه، اين ارتباط در جاهاي متعدد بريدگي 

 اقدر بريدگي كه اصالً جامعة نوساختة موسـي و يوشـع (عليهمـ    دارد؛ آن
تالفات داخلي در فاصـلة كوتـاهي از   هاي خارجي و اخ  ) با قدرتالسالم 

شود. حتي كانون بروز آيين يهود بـه دسـت دشـمنان ايـن      زمان نابود مي
هاي تاريخي يك بار و دو بار  شود. اين فاصله افتد و تار و مار مي آيين مي 

ميان ما و آنها نيست. اگر ما خـط تـاريخ را از عصـر خودمـان تـا عصـر       
جاهاي زياد، كيلومترهاي تاريخي، تاريك بينيم در  موسي ادامه بدهيم، مي

طور. عرض كردم اين را از محقق  همين ا عصر عيسي (ع)يو مبهم است. 
 آيـا ارتبـاط   كـه . )از غيرمسـلمان بلكه حتي نه از مسلمان، (تاريخ بپرسيد 
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تاريخي ميان ما و ميان عصر پيغمبر اسالم در حد در دست داشتن آيـات  
پاسـخ محقـق    ؟كتاب و ميزان در اين حد، روشن است يـا نـه   و بينات و

ترين آيه و بينة پيغمبر يعنـي قـرآن،    تاريخ اين است كه ارتباط ما با بزرگ
همـين قـرآن كـه كتـاب و ميـزان       ،ارتباط تاريخي قطعي و روشني است

خداست. پس كتاب و ميزان و آية بينـة پيغمبـر اسـالم را در عصـري از     
چه از نظـر زمـان و چـه از     ،كه پيوستگي ميان مردم جهانيابيم  تاريخ مي
با اين آية بينه و با اين كتاب و ميزان محفوظ مانده است. اين  ،نظر مكان

ف      به بركت تاريخ است. به بركت تكامل تمدن بشـري اسـت. ايـن موقـ
خاص نهضت اسالم در تاريخ بشري است كه اين امتياز بـه او داده شـد.   

. ايـن هسـت. ايـن يـك     زير سئوال بـرد شود  گيد. نميشود با آن جن نمي
ـ قـدر نُ  آنكـه  كنـيم   واقعيت است. و اكنون در عصر خودمان نگاه مي خ س

كـه روزي   قرآن به بركت چاپ در دنيا تكثير شده كه اصـالً احتمـال ايـن   
فـان بيفتـد كـه قرآنـي     نسل قرآن از دنيا براُفتد و فرصتي بـه دسـت محرّ  

آيـد. در حـد    ذارند، امري محـال بـه نظـر مـي    تحريفي در اختيار بشر بگ
هاي اصيل قـرآن   اي از نسخه محاسبات مادي محال است كه روزي نسخه

كننـده، بتواننـد    آور و تحريف  طلبان انحراف در دست بشر نماند و فرصت
يك قرآن تحريفي در اختيار بشر بگذارند؟ چنين چيـزي محـال بـه نظـر     

نهضت اسالم و كار و رسالت پيغمبـر   بين عيني ميان  رسد. اين تفاوت مي
با آنچه ما تحت عنوان آية بينـه و   ،اسالم و آية بينة او و كتاب و ميزان او

شناسيم، يك واقعيت انكارپذير است. به ايـن   كتاب و ميزان در تاريخ مي
دليل است كه اگر پيغمبر اسالم، خاتم پيغمبران باشد، امري خيلي منطقي 

مبر، پيغمبري بيايد، بايد گفت چرا آمـد؟ اگـر قـرار    است. اگر بعد از پيغ
 خواهد بياورد، كـه هسـت.   بياورد، كه هست. اگر آية بينه ميكتاب است 
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آيد؟ اين جاي سؤال است. اين بخش دوم از بحث ما بود كه  براي چه مي
توجيه منطقي اين خاتميت و پاسخ به اين سؤالِ بجايي است كـه عـرض   

 شد. 
مـروز ماسـت، ايـن اسـت كـه پيغمبـر از نظـر        بخش سوم كه بحث ا

اي روشــنگر و  آيــد تــا بــا نشــانه پيغمبــري، رســالتش همــين اســت. مــي
ارتباط خود را با غيب مشخص كند و بعد بگويـد مـن ايـن     ،آور اطمينان

توانند از اين راهنمايي  پذير مي هاي غيب تعليم را از عالم غيب آوردم. دل
بخش استفاده كننـد. تـا اينجـا مقـام      الهي براي رسيدن به زندگي سعادت

پيغمبر اسالم هم تمام شـد.   ، باحسب تاريخ پيغمبري است و اين مقام بر
ولي پيغمبر اسالم عالوه بر اين، رهبر امت بود. يعنـي پيغمبـر امـام بـود.     
شايد تعجب كنيد كه چگونه پيغمبر امام بود. بله، پيغمبر امام يعني پيشـوا  

داري كـه از دو خصـلت برجسـته     دار بـود. زمـام   بود. پيغمبر اسالم زمـام 
مدار بـود.   برخوردار بود. به اين دو خصلت توجه كامل بفرماييد. سياست

آگاه به امور اداره بود. اينها عمـومي اسـت. امـا از دو خصـلت برجسـتة      
ممتاز برخوردار بود: يكي از نظر آگاهي بر روح تعاليم اسالم. اگر مـن و  

كرديم و دربارة روح و تفسير يكـي   زندگي ميشما در سال پنجم هجرت 
آمـد، بـه چـه     از فرازهاي اين كتاب و ميزان الهي برايمان سؤالي پيش مي

عمـق  و يافتيم كه بر باطن، روح  كرديم؟ چه كسي را مي كسي مراجعه مي
اين كتاب و ميزان آگاه باشد؟ چون ما قانون داريـم و روح قـانون. نفْـس    

ون داريم و روح قانون داريم. اين هم مخصوص قانون داريم و تفسير قان
  روحكتـابي دارد بـا عنـوان     1دانيـد كـه منتسـكيو    اسالم نيست. شما مـي 

 براي قانون دين ننوشته است. بـراي قـوانين بشـري   اصالً . آن را نالقواني
 

                                                            
1. Charles-Louis de Secondat Montesquieu 
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كلي. قـانون  نوشته است. يعني خود قوانين بشري هم روحـي دارد و شـ  
خواسـت   اي مـي  كننده طور است. حاال اگر در زمان پيغمبر سؤال اصالً اين

بداند روح فالن فراز از قـانون اسـالم چيسـت، بـه چـه كسـي مراجعـه        
دار براي شناخت روح قوانين اسـالم،   كرد؟ به پيغمبر. مرجع صالحيت مي

بـود؟  تفسير آيات بينات قرآن، عمق و باطن اين آيات قرآني چـه كسـي   
داد كه بدين منظـور   پيغمبر. آيا با وجود پيغمبر كسي به خودش اجازه مي

به كسي غير از ايشان مراجعـه كنـد؟ هرگـز. و مجموعـة تعـاليم اسـالم       
اش  شناسي چند درجـه دارد. يـك درجـه    فهميدن و اسالم گويد: قرآن مي

تواننـد تـا    عمومي است. همة كساني كه زبان عربي را خوب بفهمند، مـي 
تا يك درجه هم اسالمي را كـه از طريـق    ودرجه از قرآن را بفهمند  يك

آيـد، بشناسـند. يـك درجـه      قرآن و سنت پيغمبر و اهل بيت به دست مي
كار افراد زبده است. يعني كار آنهايي است كـه در مطالعـه دسـتي     ،باالتر

قوي داشته باشند. ولي يك درجه بـاالترش، اصـالً ديگـر كـار آنهـا هـم       
ر كساني است كـه بـا منبـع وحـي ارتبـاط داشـته باشـند. ايـن         نيست. كا

رسيم  اي خاص از تفسير است. تفسير يك معني ندارد. آنجا كه مي مرحله
خواهيم باطني را كه در قـانون و كتـاب    به باطن قرآن و باطن قانون و مي

 و توانيم استفاده كنيم نهفته است، بشناسيم، آنجا فقط از يك سرچشمه مي
داند و خدا به او دانايانـده اسـت و    رندة وحي است كه خود ميآن هم آو

ها دارد. اين يك  ياد داده است كه آنچه به نام وحي آورده است، چه باطن
. اين امتياز مربـوط اسـت بـه امامـت و پيشـوايي      است امتياز براي پيغمبر

خواهد به عنوان پيشوا و مرجـع مـردم آنهـا را     پيغمبر. يعني پيغمبر كه مي
بري كند، با سؤاالتي در زمينة روح قـرآن، روح اسـالم، عمـق اسـالم،     ره

 شود.  رو مي روح قانون و باطن قانون روبه
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يك خصلت برجستة ديگر هم در پيغمبر وجود دارد و آن ايـن اسـت:   
كننـدة قـرآن كـريم اسـت. اگـر       پيغمبر مثَل اعالي قرآن كريم است. تجسم
آني را مجسم ببيند، مثَل اعاليـش  كسي بخواهد در يك فرد نظام زندگي قر

كـه   كيست؟ پيغمبر است؛ و اين خيلي مهم است؛ خيلي فرق است بين اين
 انسان بنشيند و دربارة ارزش عالي تعاليم اسالم فكر كند، بحث كند، گفـت 

كـه قـرآن را از زبـان كسـي بشـنود كـه        و آن ،گو كند تا بر دلش بنشـيند  و 
نشيند. شـما سـخن    تر بر دل مي راحت مجسمة زندة قرآن است. آنجا خيلي

كنندة به حق بشنويد، يك اثر دارد؛ اما از زبان كسي كه  حق را از زبان عمل
كند، فقط ارزشش به اندازة يك نوار ضبط صـوت اسـت.    به حق عمل نمي

بشنويد. آن يك اثـر ديگـري    تا جا بدهد به يك و جا بگيرد تواند از يك مي
نده است. پيشواي حق كـه زنـدگي شخصـيش،    دارد. تأثير آن اولي خيلي ز

ــيب    ــام نش ــاعيش، در تم ــدگي اجتم ــانوادگيش، زن ــدگي خ ــا  و زن فرازه
نشـاند. پيشـوايي كـه فقـط      ها نهال حـق مـي   كنندة حق باشد، در دل مجسم

شـوي در اصـالت    تر مي گويد اما هر چه به زندگيش نزديك زبانش حق مي
د بـه او گفـت پيشـواي حـق؟     شو مي  اصالً ،او بيشتر شك كني، پناه بر خدا

دوستان مطمئن باشيد، هيچ نهضتي با رهبري رهبراني كه بيش از همة مردم 
بند نباشـند، بـه ثمـر نخواهـد رسـيد.       ديگر به موازين آن نهضت عمالً پاي

بينيد، بدانيد اين نهضت بـه   مطمئن باشيد. هر جا در دنيا نهضت پيروزي مي
د آنها، زندگي آنها، باطن و ظـاهر  وسيلة كساني به وجود آمده است كه خو

زا بوده است. رهبري كه رفتارش در صحت  ايماندر مردم ديگر زندگيشان 
تواند رهبر باشد! و پيغمبر اكـرم در مقـام    گفتارش ايجاد شك كند، كجا مي

داري و امامت و رهبري امت، از اين خصلت در حد اعـال،   پيشوايي و زمام
 در حد مثل اعال برخوردار است.
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شود گفت بـا زمـان پيغمبـر     حاال اين دو نياز مستمر است. ديگر نمي
خواهـد رهبـري را در مقـام     ها مي سپري شد. بعد از پيغمبر هم باز چشم

  الً رفتـارش، عمـل شخصـيش، رهبـري اجتمـاعيش      رهبري ببينـد كـه او
كنندة آن نظام و آن قانون و آن شيوة حقي باشـد كـه    دهنده و مجسم نشان

هـايش، قـوانينش،    نامـه  هـايش، بخـش   نش، گفتـارش، اعالميـه  زبانش، بيا
كند. اين احتيـاج دائمـي اسـت. ديگـر      فرامينش آنها را بر مردم عرضه مي

 ،سـت هامروز هـم  نياز شود بگوييم اين با زمان پيغمبر تمام شد. اين  نمي
ديروز هم بود. همين امروز مـردم مـا احتيـاج دارنـد بـا       ،فردا هم هست

گونـه افـراد    شوند كه عمل آنها مجسمة اسالم باشـد. ايـن   رو كساني روبه
تواننـد در   گونـه افـراد مـي    توانند مربي و خالق و سازنده باشند. ايـن  مي

نه كسي از نظر علم، عـالمي باشـد    گر اعماق روح ديگران اثر بگذارند. و
وري باشــد مــاهر، جــذاب، گيــرا،  وري، ســخن برجســته، از نظــر ســخن

باشد سحار، براي چـه خـوب اسـت؟ بـراي ايـن      افسونگر، قلمش قلمي 
خوب است كه صد كيلومتر از مردم دور بنشيند و مردم را تبليغ به اسالم 

تر  كند. واي به آن وقتي كه مردم به او نزديك بشوند. هر چه به او نزديك
گوينـد اگـر ايـن     كـه مـي   شـوند. بـراي ايـن    شوند، از اسالم دورتر مي مي

كند؟ ايـن   حق است، پس چرا خودش عمل نميگويد  چيزهايي كه او مي
. اگر اين داليلـي كـه او بـراي     يك سؤال است. سؤال به جايي هم هست

آورد واقعاً كافي است، چـرا دل خـود او را نسـبت بـه      حقانيت اسالم مي
زاسـت.   آور اسـت، شـك   حقانيت اسالم قانع نكرده است؟ رفتارش شبهه

اولين گريزندگان از اسـالم، زن  رهبر اجتماعي كه رفتارش چنان باشد كه 
تواند در مردم اثر معنوي ايجـاد كنـد؟    و فرزند خودش باشند، چگونه مي

 هـايي اطـرافش   ند عجب شـيطان نبي ند، مينك بعد به اطرافيانش كه نگاه مي
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تواند با كالم و رفتارش در مردم ايمان به وجود  كجا مي واند. ا جمع شده
ام پاكي بـه وجـود آورد كـه مـروج پـاكي      تواند نظ بياورد؟ اصالً كجا مي

پرسم مگـر   شود؟ من از شما مي باشد؟ چنين چيزي محال است. مگر مي
شود؟ چنين چيزي اصالً عملي است؟ بله، ممكن است كساني با تمام  مي

اين عيوب بتوانند اثري معنوي در مردم بگذارند؛ اما به شرطي كه مردم از 
شان را بشـنوند، فقـط    نوند، فقط آوازهآنها دور باشند. فقط حرفشان را بش

كـه بـه آنهـا نزديـك      نه به محض ايـن  گر سالم و صلواتشان را بشنوند. و
شـوند. اگـر چيـزي از روشـنايي و ايمـان در       شوند، دچار تاريكي مي مي

پرَد. مردم در هر عصري احتياج دارنـد بـه امـام و     دلشان وجود دارد، مي
نـدگي اجتمـاعيش، زنـدگي    پيشوا و رهبـري كـه زنـدگي شخصـيش، ز    

كنندة اسالم باشد. اين احتياج هميشگي است و مردم  مجسم ،خانوادگيش
هميشه احتياج دارند به مقامي كه بتوانند سـؤاالتي را كـه دربـارة تفسـير     
قانون اسالم، تفسير قـرآن و شـناخت بـاطن قـرآن دارنـد، بـر او عرضـه        

ي نيست كه بگوييم با بدارند. اين احتياجي است دائمي. اين ديگر احتياج
 زمان پيغمبر تمام شد.  

كـه خاتميـت و امامـت را در     اين دو مورد، مبناي امامت است. اين
اين مبناي امامت است. به اين معنا چون اين بحث به هم مربوط كردم، 

 كه وقتي ما گفتيم با آمدن پيغمبر اسالم (ص) بساط پيغمبري تمام شـد 
 از نظـر بررسـي واقعيـت    ،يد نيسـت و ديگر نيازي به آمدن پيغمبر جد

تاريخ زندگي بشر، به مقام پيغمبري و كتاب و ميـزان و آيـات بينـات    
ايـن   عنوان رهبر با عنوان امام، به اما به پيغمبر به .احتياج جديدي نيست

كـه   ن دو خصلت برجسته ــ يكي آگاهي عميق نسبت به اسالم و يكي آ
 بـه  سـت. اـ همواره احتيـاج  كنندة اسالم واقعي باشد ـ زندگيش مجسم
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كننـدگان ايـن احتيـاج بعـد از پيغمبـر چـه كسـاني         اعتقاد شيعه، تأمين
آورند، اما  گيرند، كتاب نمي هستند؟ اماماني كه پيغمبر نيستند، وحي نمي

انـد. علـم    از نظر علم به عمـق اسـالم، در ارتبـاط بـا سرچشـمة وحـي      
نسبت به اسالم، با علم عالمـان   حضرت علي (ع)، علم امام صادق (ع)

ديگر فرق دارد. او هم عالم است. شـما در روايـاتي كـه صـحابة ائمـه      
كنـد   يعني از امام تعبير مـي  1؛»سأَلْت الْعالم«گويد:  بينيد مثالً مي دارند مي

كند. او هم عالم است. او هم عـالم بـه    به عالم. به عنوان كنايه تعبير مي
گويد ما وارثان علـم   ا علمش را از پيغمبر گرفته است. ميدين است. ام

پيغمبريم. ارتباط امام و رهبر امت پس از پيغمبر، از نظر شناخت تفسير 
با پيغمبر مستقيم است و هر امامي علمش را به امام بعد،  قرآن و قانون،

كه پس از عصر  اين، با توجه به اين بر كند. بنا به همين ترتيب منتقل مي
غمبر مردم براي گرفتن پاسخ سؤاالتي كه در زمينة عمق قرآن و عمق پي

ديد از قانون اسالم و روح قانون دارند، احتياجشان كماكان باقي است، 
همچنـان محفـوظ نگـه    نظام الهي مقام امامـت را   ،شيعه، پس از پيغمبر

 دارد.  مي
دوم، امام و پيشواي مردم بايد از اين خصـلت برجسـته برخـوردار    

اي تاريـك و   هشد كه مثَل اعالي اسـالم باشـد. بـر فرازهـاي او نقطـ     با
پاكي ». پاكي«يا » عصمت«گوييم  اي ديده نشود كه به آن مي كمترين لكه

از هر نوع انحراف از اسالم. اين هم از نظر شيعه در امامـان اهـل بيـت    
شود. علم امام، علمي اسـت مـرتبط بـه     يكي پس از ديگري رعايت مي

 ي. تقوايش، تقوايي است در حد عصمت و پاكي از هر نـوع آورندة وح
 

                                                            
 .654: ص2، جالكافي. كليني،  1
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خود مولود  كنيد به اين ترتيب امامت شيعه خودبه آلودگي. و مالحظه مي
خاتميت پيغمبر اسالم است. وقتي قرار شـد ديگـر پيغمبـري بـا آيـات      
بينات نيايد كه خود آن پيغمبر رهبر امت باشد، وقتي خود او رهبر امت 

اما وقتي ديگر پيغمبر رهبر امت نيسـت،   .تمام است است، ديگر مسأله
نياز جديدي نيسـت. امـا   اما آوريش محفوظ.  عصمت پيغمبري و كتاب

در شأن امامت و رهبريش نياز مستمر هست. ما همچنان به چنين امـام  
گيري از  يابد تا زماني كه بهره و پيشوايي نياز داريم. و اين نياز ادامه مي

ممتنـع و محـال    ،هـاي خـاص اجتمـاعي    خصـلت چنين رهبري از نظر 
كـه چطـور در    االئمه بودن و ايـن  گردد به مسألة خاتم شود. اين برمي مي

شود  يابد و تبديل مي زمان امام عسگري، امامت در اختيار مردم پايان مي
شـود. حـاال ايـن     به امام غايب و امام منتظر. اين به آن بحث تمـام مـي  

رد. حيـف اسـت مـن بخـواهم در چنـد      بحث را بايد جداگانه مطرح ك
كـه   جور كنم. ولـي از نظـر شـيعه پـس از آن     و دقيقه اين بحث را جمع

شرايط اجتماعي براي استفاده از رهبري با ايـن دو خصـلت، نامسـاعد    
آيد و آن مسـألة نايـب امـام اسـت.      شود، يك مسألة جالب پيش مي مي

ايـن تكيـه    اي روي چون االن اين براي شما زنـده اسـت، چنـد دقيقـه    
كنم. از نظر شيعه در عصر غيبت امـام (ع) بـه مسـلمان متعهـد، بـه       مي

شـود اي   خواهـد مسـلمان باشـد، گفتـه مـي      مسلماني كه به راستي مـي 
مسلمان! اي مسلماني كـه بـراي خـودت تعهـد و مسـئوليتي احسـاس       

كني! توجه داشته باش! در مقام شناخت حكم دين و احكـام اسـالم    مي
امام معصوم مرتبط به وحي و آورندة وحي نداري، بـه  اگر دسترسي به 

كسي مراجعه كن كه لياقت آن را داشته باشد كه بگويد من به جـاي او  
 گيـرم. مـن   تر، اين وظيفه را بـراي تـو بـر عهـده مـي      اي پايين در درجه
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كوشم عادل باشم. من علم را از سرچشمة وحـي   معصوم نيستم. اما مي
ه از قرآن و از روايات معتبر مربوط به آورنـدة  توانم بگيرم، اما آنچ نمي

وحي و اماماني كه به آورندة وحي ارتبـاط مسـتقيم داشـتند بـه دسـتم      
آن هم با آگاهي بر نيازهاي زمان. چون وقتي  ،كنم رسيده برايت بيان مي

خواهد روح قانون را بيـان كنـد، معنـايش چيسـت؟ روح      يك رهبر مي
يعنـي روح قـانون را در شـكلي    پـس   مجرد قانون كه قابل بيان نيست.
اين، از نظـر مرجعيـت در سـؤاالت     بر متناسب با نياز زمان بيان كند. بنا

ديني، به عالمي آگاه، آگاه بر اسالم و آگاه بر نيازهاي مسـلمين در هـر   
تقوا و عادل مراجعه كن كـه   ست. در زمان خود به عالمي باانياز  ،زمان

هم به آگاهيش اطمينـان بيشـتري پيـدا    شوي،  تر مي هر چه به او نزديك
 را دوسـت   »شـوي  تر مي هر چه نزديك«كني و هم به تقوايش. اين قيد

هايتان نگه داريد. عالمي كه هـر قـدر بـه زنـدگي      ها و ذهن دارم در دل
شوي، هم به آگاه بودن او اطمينـان بيشـتري    تر مي خصوصي او نزديك

 به چنين كسي مراجعه كن.  پيدا كني، هم به پاكي و تقوا و فضيلت او.
اما از نظر مجسم كردن ايمان و تقوا و اسـالم و نظـام ايمـاني و تقـواي     

كننـدة اسـالم در روشـن     اسالم و تأثير تربيتي كه يك امام و پيشواي مجسـم 
هـا مسـتقيم    تواند نهال ايمـان را در دل  گذارد و مي ها مي ها و روح كردن دل

از بايد فردي باشد هم آگاه بر اسالم و هم گويد مربي و مرشد تو ب بكارد، مي
كنندة به اسالم. شرط علم و آگاهي و شرط تقـوا و عـدالت در    عامل و عمل

بنايش اين است كـه   مرجعيتي كه ما شيعه در عصر غيبت بدان معتقديم، زير
گذارد، با غيبت  آن مقدار از اثري را كه امام معصوم بعد از پيغمبر در مردم مي

از دست نرود و با ارتباط با عـالم آگـاه عـادل بـا عمـل، الاقـل       امام يكسره 
 از ايــن اثــر محفــوظ )هفتــاد ـ هشــتاد درصــد (درصــدي قابــل مالحظــه، 
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بماند. نتيجة عملي اين قسمت اين است كه شـيعة راسـتين كـه بـه راسـتي      
اهللا عليهم اجمعـين) باشـد، حـق     رو پيغمبر و ائمة هدي (سالم بخواهد دنباله

هاي  هگيري را كه در دور سألة مراجعه به عالم، اين روش سرسريندارد در م
، داشته باشد. بايد خيلي دقيق باشـد. بنگـر ببـين    ما و قبل از ما مشاهده شده

بـه  چـه كسـي   گيري و بنگر ببين بـه   از كدام فكر ميو دين را از كدام زبان 
كنـي. بنگـر ببـين آگـاهي او چيسـت؟ تقـواي او        عنوان مرجع، مراجعه مـي 

چيست؟ فضيلت او چيست؟ و اگر ما به عنوان شيعه در عصر غيبـت، ايـن   
بـود كـه    كرديم، وضعمان غير از اين مـي  اصل را درست و دقيق رعايت مي

ايـم. و حتـي امـروز هـم      پـذير بـوده   امروز هست. ما به مقدار زيـاد آسـيب  
بسـيار   كنـيم. بسـيار   پذيريم؛ زيرا در اين قسـمت بسـيار كوتـاهي مـي     آسيب
كنيم. در شناخت كسي كه بايـد بـه عنـوان مرجـع دينـي بـه او        ي ميكوتاه

هزار تومان پـول   خواهيم پانصد مراجعه كنيم، به اندازة شناسايي كسي كه مي
اي  كنند. عـده  گويم همه دقت نمي كنيم. نمي به او امانت بدهيم هم دقت نمي

نـه،   كردنـد كـه واويـال بـود.     كنند. اگر آنها هم دقـت نمـي   از مردم دقت مي
داننـد كـه در اول    عموميت ندارد. عموم مـردم مـا همـين چيزهـايي را مـي     

اند كه براي تقليد بايد به عـالم عـادل و حتـي اعلـم      هاي عمليه نوشته رساله
كـس عـالم برجسـته و     كه آيا فـالن  اعدل مراجعه كنيد و براي شناسايي اين

معاشـرت  عادل در حد كمال هست يا نه، بايد يـا خـودت از نزديـك بـا او     
يا دو فردي كه آنها را از نزديك بـه عـدالت و تقـوا     ،داشته باشي و بشناسي

اي از مـردم آگـاه اهـل حسـاب و      يا عده و بشناسي، او را به تو معرفي كنند
راستي به علم و عدل او اعتقاد قلبي به كه  كتاب او را معرفي كنند، به طوري

ند و همين رعايـت نكـردن،   كن پيدا كني. همين را خيلي از مردم رعايت نمي
 سـاماني موجـود را از نظـر فكـر و عمـل دينـي در جامعـة مـا         و سر اين بي
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پذيري جامعة ما،  به وجود آورده است. يكي از عوامل بسيار مؤثر در آسيب
 اعتنايي به اين مسأله است. بي

كردم. خـوب   آيد حدود ده سال قبل با يك آقايي صحبت مي يادم مي
قـدر   شود فكرهـا را منحـرف كـرد، چـه     در لطيف ميق مالحظه كنيد چه

از افراد معمولي آمد و بـه   يكرديم. يك بوديم، صحبت مي  لطيف! نشسته
اين آقا مراجعه كرد و خواست دربارة تعيين مرجع تقليد بـا او مشـورت   
كند. ديدم ايشان كسي را معرفي كرد، قدري هم دربارة او صحبت كـرد.  

خواست روح بدهـد بـه ايـن     ــ كه يعني ميگاه آخر سخن اين آقا  تكيه
معرفي ــ اين بود كه بله، واقعش اين است كه به عقيدة من انسان بايـد  
از كسي تقليد كند كه دعاي او در حق انسان مستجاب باشد. من حرفـي  

تقوا در حق انسان مستجاب است، اما طرز بيان و  ندارم كه دعاي عالم با
من اينجا حرف دارم. اين مـرد   چرا؟ ي كردنحواله به امور پنهاني و نهان

از كجا بداند كه دعاي فالن آقا در حقش مستجاب است يا نـه؟ ايـن را   
خواسـتي الاقـل    سازي است. تـو مـي   تواند ادعا كند. اين بت هر كس مي

بگويي انسان بايد از كسي تقليد كند كـه بـه علـم و عـدالت و ايمـان و      
جملة خواص چنين كسي اين است  فضيلت او اطمينان داشته باشد و از

اش دادي به  شود. چرا حواله كه دعاي او هم در حق انسان مستجاب مي
مطمئن باشيد تا وقتي مـا   ؟شود سنجيد نمي و بردار نيست چيزي كه متر

ها و شناخت كساني كه لياقت اين  ها و منصب گونه سمت در انتخاب اين
كنيم، بحثمـان   هاي رمزي طي مي ها را دارند از اين راه ها و منصب سمت

رويم؟ كجاي قرآن و كجاي  بيشتر از اين نخواهد بود. چرا راه مرموز مي
درآوردي از كجاسـت؟   چنين چيزي هست؟ اين چيزهاي من  سنت اصالً

ــده مــي  درآوردي عــوام همــان مــن  خواســتم در  پســندانه. حــاال اگــر بن
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كردم،  به او برخورد ميآن جلسه به اين آقايي كه براي بار اولي بود كه 
بـا ايـن    والمجلس بفهمانم كه آقا يك متر قالبي به دست شـما داده   في

تواني مرجع بشناسي، ديگر خر بياور و رسوايي بـار كـن! مـن     متر نمي
 واقعاً مأيوس بودم كه بتوانم در آن جلسه فكر اين مرد را روشن كنم؛ و

بحثي را شروع كـنم،  كردم. ولي مأيوس شدم. ترسيدم اگر من  نه مي گر
بـدتر  اصـالً  سـازند.   بگويد كه نگاه كن! اين دو اهل علم هم با هم نمي

رفت. رهايش كـردم. ولـي    شد. اصل دين و ايمانش هم از دست مي مي
تـوانم ايـن    كنم مـي  صحبت ميشما عنوان يك بحث كلي با  حاال كه به

ر سخن حق را مطرح كنم كه ما در شناخت رهبران دينـي بايـد هوشـيا   
هايي را كه خود اسـالم، خـود كتـاب، و     ها و ضابطه باشيم. همان مالك

اهللا عليهم اجمعين) در اختيارمـان   خود سنت پيغمبر و ائمة هدي (سالم
ها را به كار ببنـديم: علـم، آگـاهي، ايمـان، تقـوا،       گذاشته، همان ضابطه

كنم: كسي كه هر قدر بـه او   فضيلت. من اين جمله را باز هم تكرار مي
اعتمادتر  تر است و از نظر آگاهي قابل شوي، ببيني هم آگاه تر مي نزديك

ايـن ضـابطه    .اعتمادتر اسـت  تر است و از نظر پاكي قابل است، هم پاك
كني، آن وقت  است و اگر خودت فرصت نزديك شدن به او را پيدا نمي

شناسي و آنها هـم او را از   كساني كه تو آنها را از نزديك ميمجراي از 
تواني چنين معرفتي پيدا كني. اما با هو و جنجال  شناسند، مي زديك مين

هـا بـه    اي است كه با شايعه ها نه. مادام كه جامعة ما، جامعه نه. با شايعه
شـود در چنـين جـوامعي جنـبش موفـق و       رود، مـي  چپ و راست مـي 

 ياب به وجود آورد؟ محال است.  كام
ام عالوه بر ايـن، رهبـر   كه ام و آن اين ي هم هستو اما جهت سوم
 رتق و فتق امور به دسـت اوسـت.   و دار امت است سياسي مردم و زمام
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تر است. آنجا هـم تعلـيم شـيعه     اينجاست كه مطلب ديگر خيلي روشن
داري تن در بده و  داريِ زمام گويد اي شيعة راستين علي (ع)! به زمام مي

باشـد. علـي (ع) نيسـت.     صحه بگذار كه اگر علي نيست، مالـك اشـتر  
نيسـت.   زمان، زمان غيبـت اسـت. علـي (ع) نيسـت. امـام مجتبـي (ع)      

نيست.  نيست. امام عسگري (ع) ) نيست. امام صادق (ع)الشهدا (ع سيد
نبـود. چـه كسـي     حاال كه او نيست، علي كه در مصراند. اما  آنها غايب

. حاال كه جانشين علي در دسترس مـردم نيسـت،   اشترآنجا بود؟ مالك 
داري كسي تن در بده كه شرايط او در حدي باشد كه اگـر امـام    به زمام

داشت. اين بسـيار لطيـف    مي زمان حضور داشت او را به فرمانروايي وا
جمله را هم بگويم و بحث امروز را تمام كـنم و آن  است. من اين يك 

اين كه يكي از لطايف اعتقاد به امام زمان در شيعه اين اسـت كـه يـك    
بـا  گويد آن معيار اعال كه نيسـت،   دهد. مي معيار اعال به دست مردم مي

كساني كه لياقت كارگزاري اين معيار اعال را داشته باشـند، سـر و كـار    
خواهد در مقام مرجعيت سخني بگويد، در  گر ميداشته باش. كسي كه ا

خواهـد در   علم و تقوا لياقت نيابت امام زمان را داشته باشد و اگـر مـي  
داري امت نقشي ايفا كند، در عدالت و كياست و قدرت اداره  مقام زمام

لياقـت كـارگزاري و اميـر بـودن از      ،بندي به عـدل و داد  و تدبير و پاي
ن را بر شما داشته باشد. اين مسـأله بـه شـيعه    جانب آن فرمانرواي پنها

دهد كه تو آنجا را نگـاه كـن. از آن    دهد. اين ديد را به شيعه مي ديد مي
وقت بگو حاال كه صددرصدش غايب است،  افق به مطلب نگاه كن. آن

دهـم، او و   مـي  دار بـه او تـن در   اقالً آن كسي را كه من به عنوان زمـام 
پـذيرم و از او بـه    را بر خـود و ديگـران مـي    امارت او و فرمانروايي او

 كنم، بايد كسي باشـد كـه لياقـت    دار امت اسالم حمايت مي عنوان زمام
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ارتباط با آن الگو و سطح اعال را داشته باشد. اين يكي از لطايف اعتقاد 
به امام زمان به آن صورتي اسـت كـه در مـذهب شـيعة دوازده امـامي      

الحظه فرموديد كه بين خاتميت و مسألة شود. به اين ترتيب م مطرح مي
امامت از ديد شيعه و مسألة نيابت امام و مسائل مربوط به مرجعيـت و  

گاه اين مسائل را  داري در عصر غيبت، پيوندي مستقيم هست و هر زمام
از نقطة مبدأ تا نقطة منتهي در پيوند با يكديگر مطالعه و بررسي كنـيم،  

تواند بـا   زندگي ما در زمان خودمان ميخيلي از نكات عملي مربوط به 
 فهم براي همة ما روشن بشود. اي كامالً قابل اسلوب و ضابطه
! به ما اين توفيق را عنايت كن كه از ايمـاني همـراه بـا     بار پروردگارا

عمل صالح برخوردار باشيم. به ما اين توفيق را عنايت كن كه رهبـران و  
از شناختن، در راه حمايت از آنهـا از  داران صالح را بشناسيم، و پس  زمام

 ترين نياز فرد جان و مال و همة امكاناتمان دريغ نكنيم. پروردگارا! بزرگ

فرد ما و امت اسالمي ما در اين زمان، نيـاز بـه رهبرانـي چنـين شايسـته      
شود از كرم امينـت، نعمـت چنـين     است. اي خداي رحمان رحيم! آيا مي

بداري؟ بارالها! چنان كن كه رهبر پنهانـت،  رهبري را بر جامعة ما ارزاني 
امام زمان، از ما كه پيـروان ناديـدة او هسـتيم و نديـده او را بـه رهبـري       

ايم، راضي باشد. بارالها! ما در هـر دعـايي بـه درگاهـت اعتـراف       پذيرفته
هـا دچـاريم و از تـو     هـا و لغـزش   هـا و گنـاه   كنيم كه خود به انحراف مي
كـه توانسـتيم بـه     توبه عنايت كنـي، و پـس از آن  خواهيم به ما توفيق  مي

راستي توبه كنيم و به راه تو بازگرديم، خداوندا ما را از مغفـرت خـودت   
 مند ساز. بهره
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منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
امروز دو بحث با دوستان داريم. بحـث اول مربـوط بـه وحـي و خاتميـت      

كه برداشتي از وحـي پيـدا كنـيم     وحي، بحثي داريم براي اين است. در مورد
تر به ذهن؛ برداشتي كـه بشـود آن را بـراي ديگـران هـم بيـان كـرد.         نزديك

كننـد.   كنند، مطالب را يادداشـت مـي   دانم كه بعضي از دوستان محبت مي مي
نظر شود؛ چـون مهـم در    خواهم خواهش كنم از يادداشت مطالب صرف  مي

اين است كه توجه كامل بفرماييد و روح مطلـب را درك كنيـد.   ها  اين بحث
هايي  بنا داريم به خواست خدا اين نوارها را پياده و تكثير كنيم. عموماً بحث

هاي تحليلي اسـت و آنهـا را بـه     روي شماست، بحث كه در اين برنامه روبه
و به  دانستيم مورد احتياج دوستان است اين منظور در برنامه گذاشتيم كه مي

آموز يا همكاران در محيط كارتان، بـه هـر حـال احتيـاج      سبب سؤال دانش
بسـا دوسـتان همـة     احاطة بيشتري داشته باشيد و چه  داريد كه در اين بحث

ها را خيلي خوب و بهتر از خود من بدانند؛ ولي بـه هـر حـال در     اين بحث
هـا   اين آگـاهي  اش پيدا كنيم و گذاريم تا نوعي آگاهي و علم درباره ميان مي

ماند. بهتر است كـه عنايـت    عموماً تحليلي است و با نوشتن در فكرتان نمي
 اصالح و تكثير خواهد شد.  پياده، بفرماييد. عين بحث از روي نوار 

موجودات محيط ما هر يك با موجودات ديگري كه پيرامونشان هسـتند،  
 هنـد، يـك  د نوعي داد و ستد دارند. يك چيزي به موجـودات پيرامـون مـي   
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شناسـيم،   گيرند. حتي موجودات جامد هم، آنهايي كه مي چيزهايي از آنها مي
طور هستند. از هر موجودي حداقل آن مقدار امواجي كـه بيـرون داده    همين

گيـرد. الاقـل در دايـرة داد و سـتدهاي      شود، باز همان مقدار امواج را مي مي
تـر و   تر و مشـخص  لمس  تر و قابل محيطي. در گياهان اين داد و ستد روشن

گيرد و به محيط  تر است. يك گياه از محيط پيرامونش خيلي چيزها مي متنوع
دهـد. بـاز حـداقل تنفسـي كـه از راه بـرگ        پيرامونش هم خيلي چيزها مـي 

گيرد، مثال بارزي است كه همه با آن آشنا هستيم. شب كـربن و   صورت مي
د نوعي تغذية بـزرگ بـراي   گيرد و اين خو دهد، روز اكسيژن مي كربنات مي

تر  تر و گوناگون گياه است. در حيوان باز اين رابطة داد و ستد با محيط متنوع
است و در انسان كه ديگر خيلـي متنـوع و گونـاگون اسـت. در موجـودات      

افتد تا ايـن داد   ها به كار مي م دار اعضا و اندا جامد اجزا و در موجودات جان
 اينها همه روشن است.  و ستد را بتواند انجام دهد.

يكي از عواملي كه در داد و ستد ميان حيوانات پيشـرفته و انسـان بـا    
محيطش نقش دارد، چيزي است كـه مـا بـه آن علـم و ادراك و آگـاهي      

گوييم. قدري از داد و ستدهاي ميان من و محيط بدون دخالت علم و  مي
م و آگـاهي  ري از اين داد و ستدها با دخالـت علـ  اقدم، ولي است آگاهي

ادراك، چه در دادن و چـه در گـرفتن نقـش دارد.    و است. علم و آگاهي 
. حاال البته اينها هنـوز  كنم تنفس مي اراده به طور طبيعي من ناآگاهانه و بي

هاي طبيعي  گونه فعاليت جاي بحث است در شناخت انسان كه آيا در اين
ه، دليل روشـني بـر   بدن، آگاهي و اراده نقشي دارد يا نه؟ ولي تا اين لحظ

نقش مثبت اراده و آگاهي نداريم. عكس آن وجود دارد. با اراده و آگاهي 
كنـيم،   توانيم جلو تنفس را موقتاً بگيريم. اما آيا آن لحظه كه تنفس مي  مي

 آيد و مفرح ذات، رود و ممد حيات است و برمي در هر نفسي كه فرو مي
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توانيم فكر كنيم كـه نقـش    ه؟ ميآيا هميشه اراده و آگاهي نقشي دارد يا ن
 ،ندارد. ولي در مقداري از داد و ستد ما با محيط، آگاهي نقش قطعي دارد

شود. شما وقتي  آن داد و ستد اصالً انجام نمي ،به طوري كه بدون آگاهي
خواهيد ظهر برويد منزل غذا بخوريد، پيداست مقـداري كـار آگاهانـه     مي

دهيـد، اصـالً    ا نيايد، كاري كه انجام ميه دهيد كه اگر آن آگاهي انجام مي
انجام نخواهد گرفت. اگر شما آگاهي پيدا نكنيد كه غذا يا بر سـر سـفره   
يا روي ميز است، يا اگر نه سر سفره آماده است نه روي ميز، الاقل درون 

رويـد؟ اصـالً امكـان     بشقاب يا يخچال است، آيا هرگز به سراغ غذا مـي 
غذا  كه اي نداشته باشيد آگاهي و ادراك و  دريافت و دارد برويد؟ تا نياييد

چون بايـد اول بدانيـد    .كجاست، اصالً امكان ندارد شما سراغ غذا برويد
غذا كجاست تا اين امكان براي شما پيدا شود كه برويد غذا را برداريد و 

بينيد اين گرفتن غذا از محـيط، معطـوف اسـت بـه      بخوريد. در اينجا مي
كه غـذا كجاسـت. پـس ادراك،     دراكي و معرفتي در اينداشتن آگاهي و ا

شي از داد و ستد انسان بـا  شناخت در تنظيم و اجراي بخو  ،آگاهي، علم
داد و ستدي كه بـا موجـودات پيرامـونش دارد، نقـش      و محيط زندگيش

الزم دارد. اين است كه ما ناچاريم مسألة ادراك و معرفت را در و اساسي 
هايي، چـه   هايي، چه دريافت يم. ببينيم چه ادراكزندگي خودمان دنبال كن

هايي از كجاها داريم و هر يك از اينها بـراي زنـدگي مـا تـا چـه       معرفت
توانـد نقـش داشـته باشـد. ايـن علـم و ادراك چيسـت؟ از آن         اندازه مي

كـه   رويم و حداقل اين اي است كه يا اصالً سراغش نمي هاي پيچيده سؤال
نخواهيم رفت؛ اما بدون اين هـم كـه بحـث    اصالً در اين بخش سراغش 

كـنم همـة مـا از علـم، معرفـت،       كنيم علم و ادراك چيسـت، گمـان مـي   
 فهميم و برداشتي داريم كه براي شناخت، و ادراك معني نسبتاً روشني مي
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توانيم علم  گذارد و حداقل مي ما جاي چون و چرا و سؤالي هم باقي نمي
 يزهاي ديگر بازشناسيم. و معرفت و شناخت و ادراك را از چ

طور نيسـت؟   اي مبهم و نامعلوم باشد. اين كنم برايمان كلمه گمان نمي
معلوم است علم با غير علم. علم و غذا خوردن. ايـن دو بـراي مـا فـرق     

طــور كــه اصــل علــم و ادراك را  دارد. بــه راحتــي فــرق دارد. مــا همــان
دانـيم   ناسيم. مـا مـي  ش بيش مي و شناسيم، انواع علم و ادراك را هم كم مي

علم و ادراك و آگاهي ما چه بـر خودمـان و چـه بـر محيطمـان و آنچـه       
جـور   يـك و يك شكل  .هايي دارد شكلو پيرامونمان هست، انواع اقسام 

مـثالً  نيست. به عناوين مختلـف و بـه جهـات مختلـف تقسـيماتي دارد.      
ه بشـوند بـر   توانند آگـا  موجوداتي را كه توانايي ادراك دارند، ميبينيم  مي

خودشان يا محيطشان، از نظر برد علم و آگاهي با هم فـرق دارنـد. همـة    
موجودات از نظر برد علم و آگاهي در يـك سـطح نيسـتند. (موجـودات     

گويم). موجودات توانا بـر كشـف ادراك و كسـب معرفـت و      آگاه را مي
ي كه موجوداتبينيم  ميتي حعلم، از نظر برد علم و آگاهي يكسان نيستند. 

بـرد   هاي مشـابهي بـراي كسـب آگـاهي برخوردارنـد،      ها و ارگان از اندام
دسـتگاه بينـايي و    ،چشـم براي ديـدن  آگاهيشان تفاوت دارد. مثالً هم ما 

هاي عصبي بينايي داريم، هم گاو، هم آهـو؛ امـا آيـا حـوزة ديـد       دستگاه
اين  ها. انسان و گاو و پروانه يكي است؟ فرق دارد. حداقل در مورد رنگ

است و در برابر چشم همـة  شده نقشة رنگارنگي كه االن به ديوار نصب 
هـاي   كنيم، چيزهايي مختلف بـا رنـگ   ما قرار دارد و وقتي به آن نگاه مي

اند، بـا   كه در آنجا كشيدهرنگ اگر آن دو ستون آلبالويي  ،بينيم مختلف مي
ـ    كشيده باشند، آن را دو جور مـي مختلف دو رنگ  ن را در بينـيم. اگـر اي

 برابر چشم آهو يا گاو بگذاريم، بيش از يك عكس سياه و سفيد نيسـت. 
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يعني آنچه براي ما تابلو رنگارنگ است، براي گاو چيست؟ فقط سـياه و  
چيـز را در   هاي ديگـر نيسـت. همـه    . او قادر به شناخت رنگاست سفيد

. بينـد  رنـگ مـي   مراتب سياهي يا در مراتب سفيدي، خاكستري يا سياه پر
هر دو چشم داريم. هر دو اعصـاب بينـايي داريـم. هـر دو مركـز       ،خوب

بينايي داريم. اما در همان قلمرو ديد، حدود آگـاهي مـا بـا آگـاهي آنهـا      
كه بشر موفق شده باشد  اي دارد. اگر شما قبل از اين تفاوت قابل مالحظه

همـان  يعنـي   ؛هاي ادراكـيش بيـاورد   صنعت را در خدمت تقويت دستگاه
مقايسه كنيـد،  با موجودات ديگر هاي آگاهي  طبيعي را، از نظر ميدانبشر 

مثل همين مثال كـه زدم.   .تر است بينيد در برخي از موارد از آنها قوي مي
هـا را بيشـتر درك    توانايي ديدن چشم او از چشم گاو بيشتر است. تنـوع 

رك، بينيد كه بـاز بـا داشـتن انـدام مشـت      كند. اما در برخي از موارد مي مي
توانــايي او از بعضــي از حيوانــات حتــي كمتــر اســت. در مــورد صــدا،  

هـزار فركـانس صـوتي داشـته باشـد، سـگ        صداهايي كه بيش از بيسـت 
وع ادراك متشـابه  نـ شـود داشـتن    شنود. معلوم مي شنود اما انسان نمي مي

چشم، دستگاه عصبي، مركز  مانند هاي متشابه اندام ، وشنيدن، ديدنمانند 
 ،كـه قلمـرو ادراك و حـدود ادراك دو موجـود     نيست  نة اينعصبي، نشا

هاي ديگري در كار است كـه آنهـا    كاري يكسان و مساوي هستند. ظريف
كننـدة داراي   در كم يا زيـاد كـردن ميـدان بـرد ادراك دو موجـود ادراك     

 هاي ادراكي متشابه نقش دارد.  اندام
 

 آيا حيوانات ادراك دارند؟ * 
ـ   هـاي ادراكـي   هـاي حسـي و انـدام    د و داراي انـدام حيوانات ادراك دارن

 الواسـطه  ند، مـع دارهاي حسي  يعني بالواسطه حساب كنيم، اندامهستند. 
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ند. حتماً دوستان بـا ايـن دو اصـطالح    دارهاي ادراكي  حساب كنيم، اندام
چـون فكـر    ،شـان محفـوظ مانـده اسـت     احساس و ادراك حسي آشنايي

شناسـي،   هـاي روان  در كتـاب  و ايـد  يـده كنم همة شما ايـن را قـبالً د   مي
هـاي   احساس و ادراك حسي به يادتان مانده است. مـن وارد ايـن بحـث   

در ايـن وقـت كوتـاه بـه بحثمـان       تاكنم  از آن عبور مي و شوم جنبي نمي
انـد، انـدام ادراك هـم     طور كـه انـدام حسـي    اين، اينها همان بر برسيم. بنا

 هستند.  
هـا و   و موجودات پيرامون، از طريق اندام رابطة آگاهي انسان با محيط

انسـان را   ،عنـوان مثـال   يابـد. بـه   هـايي مـي   تنـوع  ،از طريق ارگان ادراك
وسيلة چشم درك  تواند چيزهايي را از راه ديدن و به گوييم. انسان مي مي

توانـد از راه شـنيدن بـه وسـيلة گـوش ادراك كنـد،        كند، چيزهايي را مي
بوييدن، ذائقه و چشيدن، دست كشيدن، آن هم  چيزهايي را از راه شامه و

كننـدة   با انواع مختلفش، دست كشيدن با به كار افتادن اعصـاب احسـاس  
كننـدة سـختي و    كنندة نرمي و زبـري، احسـاس   سردي و گرمي، احساس

توانـد   . عالوه بر اين، انسان چيزهايي را ميدرك كند سستي و امثال اينها
نگاري و نگري خودش ببينـد. شـما    درونهاي دروني و  وسيلة دريافت به

كنيـد،   كنيد، يا تشنگي را دريافت مـي  آنجا كه درد خودتان را احساس مي
، آنجا از كـدام  كند درد مي فالن گوشة بدنتان اينكه يا ، يابيد مي تشنگي را

تر  هايي كه پيش يك از اين اعصاب و اندام يابيد؟ از راه هيچ راه اينها را مي
حسـب اصـطالحات    اين از راه ديگر است كه به اينها بر ،گفتيم است؟ نه
ي دريافت نوعگوييم.  مي يهاي درون ، وجدانيات يا دريافتقديم و جديد

هـاي   بـه آن دريافـت   و در انسان وجود دارد كه خارج از همة اينهاسـت 
 هايي كه انسان بايد از راه بـه  ، يعني يك سلسله دريافتگوييم مي عقالني
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عقّل و انديشه و تجزيه و تحليل به دست آورد. مـا اگـر در   كار انداختن ت
كـه در ذهنمـان مفهـوم     خارج وجود مطلق نداشته باشيم، قدر مسلم ايـن 

مطلق داريم. ما اگر انسان كلي در خارج نداشته باشيم، مسلماً در ذهنمان 
انسان كلي داريم. جاي بحث نيست كه ما در ذهنمان مفهـومي از انسـان   

بـه همـه اطـالق     ،به آن فرد ،ن فرداياين آقا، به آن خانم، به داريم كه به 
كه ما يك مفهوم كلي از انسان در ذهـن داريـم    اين، در اين بر شود. بنا مي

مسلماً يك گوشه از هستي كه هيچ جاي ترديد نيست. اين مفهوم كلي را 
تفاوت است. آنچه هست  جلب كرده است، در بحث ما بييا ساخته يا ما 

توانـد مفـاهيم كلـي را هـم      ت كه در درون ما چيزي هست كه مياين اس
 براي خود داشته باشد. 

هايي را كه گفتيم شايد در بحث فرسـتادن انبيـا    انواع دريافت ،تا اينجا
كـه واقعـاً   كـنم   بنده گمان نمياز راه لطف و منت و نعمت اضافي باشد. 

د طوري صـورت  ها باي اين بحث .قدر مقدمه دارد اين بحثي است كه اين
قدر  منطق و فكر هم قبول كند. اين بحث اول آن ،بگيرد كه دلنشين باشد

پيچيدگي كالمي و فلسفي دارد كه اگر بخواهيم خوب بـه ثمـر برسـانيم،    
 گشايد. اي از كار ما نمي برد و تازه گره ها وقت مي مدت

اما بحث دوم اين است. وقتي من كسي را به عنوان پيامبر و آورنده و 
دهندة مطالب از راه وحي شناختم، ضرورت پيـروي   يرندة وحي و تعليمگ

اي قطعي و روشن است. نقـش پيـامبران چيسـت؟ مـن      از او ديگر مسأله
گـويم   زنـم. مـي   زنم؛ معموالً حداقل براي خودم اين مثال را مـي  مثال مي

هايي قوي هستند بر ميدان زنـدگي بشـر كـه بشـر را از      پيامبران نورافكن
كـه اگـر    كنند؛ هرگز. براي اين نياز نمي از عقل و فكر و تجربه بي استفاده

 احكام و قوانين را هم براي مـا بيـاورد، بـاز اجـراي    يكايك پيغمبر حتي 
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ا قـرار  مـ خواهد. حاال قـانون در اختيـار    قانون، يك دنيا عقل و تجربه مي
 ،قـدر عقـل   پياده كـردن و اجـراي قـانون چـه     ،گرفت. خود كاربرد قانون

و نـورافكن او بـا    خواهد؟ يك دنيـا. چـون نـور    فكر و تجربه مي ،شهو
نورهاي معمولي از يك سنخ نيست. دو نـوع نـورافكن هسـت. پيـامبران     

هايي قوي هستند در دسترس بشر. هر بشري كه وجـود آنهـا را    نورافكن
خود بـراي روشـن كـردن     ها را بشناسد، خودبه كشف كند و اين نورافكن

نورافكني پيامبران بر راه زنـدگي  امتياز  كند. ندگي از آنها استفاده ميراه ز
 :گيرنـد  بشر در چيست؟ در اين است كه اين نور را از سر سيم وحي مي

بـر  اين نوري كـه از آنجـا    1».و ما ينْطقُ عنِ الْهوي. انْ هو الّا وحي يوحي«
و در نفـوس و در كلمـاتي    افكنند، در درجة اول در تعالي ميسر راه بشر 

گذارند، بيان و متجلي شـده   ها مي كه به عنوان وحي الهي در اختيار انسان
است. تجلي اين نور كجاست؟ در كلمات الهي است كه به صورت وحي 

كلمات وحي الهـي را   و آمد خداوندي در اختيار بشر است. حاال پيامبري 
هاسـت، آنهـا بـه     تيار انسـان به بشر ابالغ كرد؛ مادام كه اين كلمات در اخ

دارند. مادام كه كلمات يـك پيغمبـر، آنچـه بـه      يچنين نورافكني دسترس
عنوان وحي الهي آورده و عرضه كرده در دسترس مردم باشـد، مـردم بـه    

حاجتي قطعي و ضروري بـراي فرسـتادن    و دارند ياين نورافكن دسترس
ان وحي الهي آورده نورافكن جديد نيست. اما اگر آنچه اين پيغمبر به عنو

خارج شدن از دسترس مردم دو صورت  چه؟ از دسترس مردم خارج شد
هاي انحصاري، ثبت  دارد: يكي به اين صورت كه اين كلمات در مجموعه

 اي معـدود  ، اما در اختيـار عـده  است و ضبط شده، سالم و دست نخورده
 

                                                            
گويـد. سـخن او هـيچ غيـر      و هرگز به هواي نفس سخن نمي: «3و  2، آيات . سورة نجم 1

 ».وحي خدا نيست
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ايـن  و يكـي بـه    .گذارنـد  اي كه آن را در اختيـار عمـوم نمـي    ، عدهاست
گذارند، اما با يـك سلسـله تغييـرات و     صورت كه نه، در اختيار مردم مي

تبــديالت و تحريفــات. اگــر آن نفــس الهــي كــه پيغمبــر آورد ســالم و  
تحريف در دسترس همه بود، پس نورافكن در دسترس همـه هسـت.    بي

اما اگر نورافكن بود اما در يك جعبة دربسته، كليدش هم در دست بنـده،  
اي  هـاي شكسـته   اي در اختيار مردم بود، با شيشه بسته شكسته يا نورافكن

كه ديگر تابش كافي ندارند، آن موقع است كه بايد نورافكن جديـدي در  
آمـدن نـورافكن و پيـامبر جديـد     چه زمـاني  اختيار مردم قرار گيرد. پس 

كند؟ زماني كه پيامبر قبلي، يعني كتاب او و تعلـيم او و   ضرورت پيدا مي
 هي او، به يكي از اين دو شكل از دسترس خارج بشود. كلمات ال

گرديم به تاريخ. از ايـن بـه    . حاال ديگر برمياست تا اينجا مطلب روشن
مثـل  بلكـه  بعد بايد فقط تاريخ را مطالعه كنيم. آن هم نه از منظر مسـلماني،  

حتـي بـه خـدا هـم معتقـد نيسـت.        و يك محقق تاريخ كه اصالً دين ندارد
بة دخالت كمترين تعصبي در كار نباشد. اگر برگرديم به قرون كه شائ يطور

م، حدود چهارده قـرن پـيش، آنچـه پيـامبران     600گذشته، ببينيم آيا در سال 
، داوود (ع)، عيسي (ع)، تـا آن زمـان   ، نوح (ع)، موسي (ع)قبل، ابراهيم (ع)

نخـورده در  م آورده بودند، به صورت دسـت به عنوان كلمات الهي براي مرد
از نويسـندگان   ،دسترس عموم بود يا نه؟ گفتم اين سؤال را از تاريخ بكنيـد 

دهـد.   ببينـيم چـه جـواب مـي     ،تاريخ اديان، نه از متكلّمين مذاهب مختلـف 
ه فارسي يا حتي به عربـي در دسـت اسـت!    ـها كمتر ب ن كتابـحيف كه اي

ن بـه زبـان فارسـي يـا عربـي سـراغ دارنـد،        ديمثالً اگر دوستان تاريخ عهـ 
خـواهيم در اختيـار ديگـران     شوم معرفي كننـد؛ چـون مـا مـي     خوشحال مي

 اسـت.   متعدد نوشته شـده  ،هاي اروپايي بگذاريم. ولي تاريخ عهدين به زبان
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هايي هم به زبان فارسي وجود دارد و به زبان عربـي هـم كتـاب     البته مقاله
مورخـاني كـه    ست. يعني تاريخ جغرافيايي عهدين. تاريخ عهدين به قلـم ه

بعضـي   حتـي اند، نوشته شده اسـت.   اي از آنها اصالً در خط دين نبوده عده
 دهد كه تـورات  كه به قلم مورخان يهودي و مسيحي نوشته شده، نشان مي

م، به صورتي كه بـراي يـك انسـان    600سال و همة مشتقاتش در  و انجيل
محقق در زمينة تاريخ قابل استناد باشد، در اختيار عمـوم نبـوده اسـت. يـا     
اصالً نسخة قابل اعتمادي نبود، يا اگر نسخة قابل اعتمادي وجـود داشـت،   

مقداري از آنهـا را در   1،»يكْتُمونَ ما اَنْزَلَ اهللا«كند:  طور كه قرآن نقل مي همان
 نهادند.   نهادند و مقداري را در دسترس نمي س مردم ميدستر

هـاي قبلـي در پايـان قـرن ششـم       اين مسأله كه آن نـورافكن دريافت 
و وجـوگران   نخـورده در اختيـار جسـت    ميالدي به صورت سالم و دست

ها نبود، براي محقق تاريخ كار آساني است. هـيچ   گيرندگان اين نورافكن
المي ندارد. فقـط مطالعـة تـاريخ روشـن     هاي جدلي ك نيازي هم به بحث

كند. پس آيا در پايان قرن ششم، اگر قرار اسـت چنـين نـورافكني در     مي
كه بايد اين نـورافكن   اختيار بشر باشد، آمدن نورافكن جديد با فرض اين

آمد و اين نـورافكن تـازه، و    اي مي باشد، الزم بود؟ بايد كه نورافكن تازه
كلمـات و آيـات    ،(ص) بود. خوب، پيغمبر آمد اسالمآورندة قرآن پيامبر 

 الهي را آورد و در دسترس گذاشت. 
 

بيايد. فرض كنيم نورافكن  * فرض كنيم كه قرار نبود حضرت محمد
هم قوي بوده است. در اين صورت، آيا لزومي نبـوده   حضرت مسيح

 حضرت محمد بيايد؟ 
                                                            

 ». پنهان دارند آياتي را كه خدا فرستاده بود: «174، آية . سورة بقره 1
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دهـم.   را تا آخر برسانم، به سؤاالت وقت مي اجازه بفرماييد من اين بحث
ممكن است حتي بحث بعدي را بگذارم براي جلسة ديگـر. فعـالً بحـث    

هاي قبلـي بـه صـورت سـالم در      م، نورافكن600حساسي است. در سال 
اختيار عموم نبود و بهترين گواه اين فقط تاريخ است و فقط هم ما حواله 

. خـوب،  دينـي ويندگان و نويسندگان دهيم به محققان تاريخ و نه به گ مي
 610هاي  پيامبر اسالم آمد نورافكن قوي و جديد را آورد. در فاصلة سال

سال ــ چون  23گوييم  اي كه مي سال و خُرده 22م، در فاصلة اين 632تا 
شود تقريبـاً   مي كه ها قمري شود و آن سال ها شمسي محاسبه مي اين سال

اختيار بشر قرار گرفـت امـروز بـه همـان      سال ــ آيا نورافكني كه در 23
نخورده در اختيار عموم قرار دارد يا نه؟ از  صورت، با همان محتوا، دست

خواهم به عنوان مسـلمان جـواب بدهيـد.     كنم. نمي نظر تاريخي سؤال مي
گويد؟ خوشبختانه در مورد تاريخِ قـرآن حـدود چنـد قـرن      تاريخ چه مي

اند كه خودمـان   اند و نوشته كار كرده قدر است كه محققان غيرمسلمان آن
. البته از نويسندگان مسـلمان چنـد   ايم ننوشته عنوان تاريخ قرآن قدر به آن

كه كتـابي دارد   اند. از قبيل زركشي وشتهـهاي جالبي ن رجسته كتابـنفر ب
اسـت.  كـه بسـيار جالـب    در چهـار جلـد    با موضوع قرآن و علوم قـرآن 

بسـيار  و نوشـته   برهـان اي دارد كه بعـد از   كتاب فشرده اتقاندر  سيوطي
از  ،هاي ديگـر، تحـت عنـوان تـاريخ قـرآن      كتاب جالبي است. اما در بخش

ار مفصل بـزرگ  ـاب بسيـهاي جالبي داريم. يك كت كتاب نويسندگان مسيح
ريباً حـدود  ـاز دانشمندان آلماني، كه تق 1،ِ نولدكهآنتاريخ قربا عنوان هست 

هاي قرآن به زبـان اروپـايي    است. در مقدمة ترجمهشده سال قبل نوشته  60
ـ  و  روف كـم ـرجمين معـهم مت  اي از تـاريخ قـرآن دارنـد.    ش فشـرده ـبي

 

                                                            
1. Theodor Nöldeke 
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اي  ترجمـه  شناسـم،  هاي اروپايي كـه مـن مـي    آخرين ترجمه به زبان ولي
شناسـي بـه نـام     تبحر در رشتة اسالم است به زبان آلماني از يك استاد پر

شناسـم.   ترين ترجمة آلماني قرآن است كـه مـن مـي    دقيق 1.رودي پارت
اي نـدارد. بهتـر    حتي فكر كردم بياورم آن را اينجا ببينيد ولي ديدم فايـده 

دانيد كـه   نقل كنم. شما خوب مي اش را خدمتتان طور خالصه است همين
شـايد دو  (چنين چيزي هست. در ابتدا، در مقدمة اين قرآن، چند صفحه، 

گويـد:   يمـ دارد. در اول آن مقدمـه   اي خيلي فشرده ةمقدم )تا سه صفحه
نظر از   صرف -دهد كه از نظر جمعي  بررسي دربارة تاريخ قرآن نشان مي

و  – هـاي مختلـف آمـده    در قرائـت ها و زير و زبرها كه  عراببعضي از ا
هاي كلي و مجموعي، قرآن امـروز بـه همـان صـورت و بـا       بندي اسكلت

همان محتوا كه در عصر پيغمبر در دسترس همه بـود، در دسـترس همـه    
مام شده تسال قبل،  15، يعني 1960اين كتاب حدود سال تأليف هست. 
 است. 

دن و فرهنـگ  دهد كه شـرايط عمـومي تمـ    تحقيق در تاريخ نشان مي
شرايط عمومي تـاريخ جامعـة بشـري در زمـان ظهـور اسـالم،        و بشري

هـاي قبلـي كـه بررسـي      شرايطي بود كه مشابه آن بـراي همـة نـورافكن   
 كنيم، وجود نداشت و آن شرايط اين بود: مي

اسـاس   . آورندة دين موفق شد در زمان حياتش جامعـة نيرومنـدي بـر   1
ن جامعة مذهبي بود كه وجود داشـت.  حافظ و نگهبان دي و دين خود بسازد

اين جامعة مذهبي پس از رحلـت پيغمبـر مـورد هجـوم و حملـة دشـمنان       
دژ  و داخلي و خارجي قرار گرفت، اما متالشي نشد. به طوري كه دژ اسالم

 نيرومند انقالب اسالمي همچنان در اختيار امت اسالمي باقي ماند. آن هسـتة 
 

                                                            
1. Rudi Part 
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. وضع عرضة قرآن و فرهنگ زمان طـوري  2مار نشد.  و صلي پراكنده و تارا
بود كه به سرعت در همان زماني كه هنوز صـنعت چـاپ هـم نبـود، نسـخ      
فراواني از قرآن با حافظان فراواني از قرآن در سرتاسر بـالد اسـالمي منتشـر    

. اين وضـع ادامـه پيـدا كـرد تـا پيـدايش صـنعت چـاپ كـه واقعـاً           3شد. 
ديگر  ،رد و با پيدايش صنعت چاپرستاخيزي نو در فرهنگ بشري پديد آو

كنم مسألة امكان از بين رفتن نسخ قرآن يك امر فرضـي و خيـالي    گمان مي
كنم ديگر بشود واقعاً با شرايط معمولي زماني پيش بيايد كـه   باشد. فكر نمي

 نسخ متعدد يكنواخت قرآن در سرتاسر جهان محفوظ نماند.  
آن تـا ايـن زمـان، ايـن     از زمان نـزول قـر  كه فرماييد  پس مالحظه مي

نخورده در اختيار كساني است كه در صدد اسـتفاده از آن   نورافكن دست
همچنان قـرار خواهـد    كهگوييم  بيني باشد، مي پيش ما باشند، و اگر قصد

مد اَبآ اَحد منْ رِجالكُم و لكنْ ما كانَ مح«داشت. حاال آيا درست است كه 
؟ پيامبر نيامـد تـا پـدر    »و خاتَم النَّبِيينَ و كانَ اهللاُ بِكُلِّ شَيء عليماًاهللاَ  رسولَ

يك از مردان شما باشد و پدر يك نفـر باشـد. او آمـد پـدر بشـريت       هيچ
گـويم خـاتم،    باشد. او آمد فرستادة خدا و خاتَم باشد ــ بنـده هـم نمـي   

اين خاتَم يعني آنچه با گويم همان خاتَم ــ آمد خاتَم پيامبران باشد و  مي
كـه   گويند خاتَم، براي اين اسـت   كنند. حتي اگر به مهر هم مي او ختم مي

كننـد. اصـالً    مهر ميآن را رسانند آخرش  معموالً نامه را وقتي به آخر مي
وقتـي   ،مثل الك و مهـر فعلـي   ،اش اين بود كه مدهعسابقاً مصرف خاتَم 

ـ  نابستند،  نامه را مي روي آن اي  كردنـد، گـل چسـبنده    ه مـي مه را كـه لول
 كردند. خاتَم كارش اين بود. و مهر مي زدند مي

هايي كه اشاره فرموديـد، نشـدم،    يك از بحث كه من باز وارد هيچ اين 
 معتقـدم وجوگري مـذهبي و آن ايـن اسـت:     چون روشي دارم در جست
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كنيد و  ترين دليل را در هر بحثي انتخاب محكمو ترين،  ترين، روشن ساده
وقتي ديديد كافي است، ديگر هيچ لزوم ندارد كنارش پنجـاه تـا دليـل و    

دليـل  اثبـات  ليل است، اما بـراي  ديا دليلي كه واقعاً هم  ،دليل بچينيد نيمه
بيـنم در   بودنش بايد مدتي وقت صرف كرد. روش من اين است كـه مـي  

خود قـرآن  طور كه از اديان و از  يت، اگر واقعاً مطلب آنخاتمبحث بيان 
كــه نقــش پيــامبران در درجــة اول ايــن اســت كــه  شــود  برداشــت مــي

راه بشرند، نوري از سرچشـمة وحـي بـر راه بشـر      هاي قوي فرا نورافكن
كنـد.   چه كمال، فرق نمـي  ،چه ضرورت داشته باشد تابانند. و اين نور مي

م آن بحـث  وقتي آمد، استفاده از آن براي انسان ضرورت دارد. و لذا گفت
ضـرورت  آن كنم. اسـتفاده از ايـن نـورافكن و نـور      اول را هم دنبال نمي

هـا همـواره از ايـن     دارد. وقتي ضرورت داشت، پس جا دارد كـه انسـان  
نورافكن برخوردار باشند. وقتي نورافكن قبلي هسـت، هسـت. امـا اگـر     

خـود   خودبه از دسترس خارج شد، هاي قبلي به شكلي از اشكال نورافكن
براي نورافكن جديد زياد اسـت. حـاال نـورافكن آمـده اسـت. ايـن        ازني

باشد. از اين ديدي كـه   نورافكن پيغمبر اسالم نباشد، حضرت موسي (ع)
كنم، مسأله همين است كه فرموديد. اما نـورافكنش در   االن دارم بحث مي

ن وقـت  گوييم نورافكن بعـدي چـرا؟ آ   اختيار هست. خوب در اينجا مي
بايد برويم سراغ آن بحثي كه فرموديد. اما اگر نورافكن در اختيار هست، 
ديگر به دليل نبودن نورافكن سالم، ضرورتي به آمدن پيغمبر جديـد پيـدا   

كنيم. پس با بودن نورافكن سالم، مسألة خاتميـت بـراي مـا بـه ايـن       نمي
 شود.  با اين روند فكري كه عرض كردم، آشكار ميو شكل 

مـتن  ببينيـد آيـا در   ا در بحث كمال و اكمال دين بايد عرض كنم و ام
 قرآن كريم دليلي بر آمدن پيغمبر بعدي هست؟ يعنـي ضـرورت و بحـث   
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آيد، يك سلسله تعاليم تكاملي هم بـا   خود وقتي مي  به پيغمبر بعدي خود
خـود در يـك زمـاني     آورد. پيغمبر قبلي آمـده اسـت، خودبـه    خودش مي

تواند نداشته باشد. ضـمناً نـورافكن در    ن زمان را نميهايش آهنگ آ گفته
تواند به طور كلي غافـل از زمـان    دورة تاريخ هم نورافشاني دارد؛ اما نمي

شـرايط زمـان   در خـود   آيد، خودبـه  خودش باشد. وقتي پيغمبر بعدي مي
آيد. اما سؤال اين است: آيا اصل  خودش با يك سلسله تعاليم تكميلي مي

موجب آمدن پيغمبر جديد اسـت؟ دقـت كنيـد روي ايـن      تعاليم تكميلي
سـخ قـوانين   سـخ، نَ سؤال. آيا ضرورت برخي تعاليم تكميلي به صورت نَ

گزين كردن قوانين جديد، به تنهـايي موجـب آمـدن پيغمبـر      قبلي و جاي
دهد.  جديد است؟ اين سؤال را به قرآن عرضه كنيد، ببينيد چه جواب مي

دهـد. امـا    عرضه كنيد، ببينيد چه جواب مـي  اين سؤال را بر مذهب تشيع
گويد: ائمـة هـدي    دهد چون مي شيعه به اين سؤال جواب مخصوص مي

الْقُـرْآنِ    نَسـخُ «سـخ،  انـد؛ حتـي بـه شـكل نَ     (س) مفسران و مبينان اسالم
سـخ مراجعـه فرماييـد.    بايد به بحث نَ». الْحديث بِالْحديث  بِالْحديث و نسخُ
مبينان قرآن و حديث هستند، اما پيامبر و آورندة دين تـازه  آنها مفسران و 

از سرچشمة عالي آگاهي برخوردارنـد؛  حتي و نورافكن تازه نيستند. آنها 
مبين و مفسر دين و كتاب  و اما در عين حال آورندة دين و كتاب نيستند

اين احكام جديد، البد احكام تكميلـي اسـت. پـس ايـن احكـام       .هستند
دانـد؟ بـا    ذا از ديدگاه شيعه، اكملت را حتي با چه چيـز مـي  چيست؟ و ل

نفس ولي و امامِ متمم كتاب. پس اگر اين مسأله را حتي بر عقايـد شـيعه   
كه نخواستم  عرضه كنيد كه خيلي جوابش روشن است، ولي من براي اين

 جواب بدهم، خواسـتم خـواهش كـنم كـه    تشيع مسأله را در چهارچوب 
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آمـدن پيـامبر   موجـب  رآن مراجعه فرمايند. ببينيد آيـا  دوستان به ديدگاه ق
كه وقتي آمـد،   عرضه كردن برخي از احكام تكميلي است؟ نه اين ،جديد

كنم. اما موجبش آن است كه دين  ندارد. وقتي آمد، دارد. اين را تكرار مي
قبلي از دسترس خارج شده است. البتـه بـه عنـوان پيـامبر. چـون پيـامبر       

ارد. پيامبر حجت خداوند هم است. پيامبر امـام هـم   موجبات ديگر هم د
هست. آنها ديگر سر جاي خودش. اما به عنوان پيامبر و رسول و آورندة 

بينيم موجـب   كنيم، مي پيام جديد موجبش چيست؟ قرآن را كه مطالعه مي
 از دسترس خارج شدن نورافكن قبلي است. آن، 

را  هايشـان  سؤال گردوستان ديسؤالي فرمودند، من جواب بدهم، بعد 
ماند، پيـامبر   در دسترس بشريت مي د. آيا اگر نورافكن موسي (ع)نبفرماي

گـويم آقـا پيـامبر     جاست؛ چون بنده مـي  آمد يا نه؟ اين سؤال بي اكرم مي
 كه از نظر آن آگاه بر آينده؛ آن عـالم  آمد؟ مسلّم. چرا؟ براي اين اسالم مي

برايش مسـلّم بـود كـه كتـاب و نـورافكن موسـي و        . اومسلّم بود الغيب
شـود. عـين همـان مسـألة جبـر و اختيـار را        عيسي از دسترس خارج مي

داند كه نورافكن را  مي 1»عالم السرِّ و الْخَفيات«فرماييد. يعني آن  مطرح مي
فرستد و عوامل بشري اين نورافكن را به صـورت سـالم در دسـترس     مي

اين از همان اول  بر طور است، بنا داند اين رند. چون ميگذا مردم باقي نمي
داند كـه بعـد از آن هـم     آن قضا و قدر اولي ميو ؛ در آن چينش اول هم

آيـد؟   آيد و باالخره هم چـه كسـي مـي    ميباز بعد از او هم  ،آيد مي كسي
پيغمبــر خــاتم. نــورافكن ســالم بايــد در اختيــار بمانــد. نــورافكن ســالم 

 يچ پيغمبري در اختيار نماند. اصـالً شـما وقتـي همـين    نخورده از ه دست
 

                                                            
 .308: ص87، جبحار االنوار. مجلسي،  1
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فرمايد.  همين را مي بينيد عيسي (ع) فعلي را مطالعه كنيد، مي كتاب انجيل
الي يهـودي! تعـاليم   فرمايد: هان اي م . عيسي (ع) ميكنونيكتاب انجيل 

هـاي   اگـر ايـن كتـاب    موسي را سالم در دست شما باقي نگذاشتند. شما
چه در قرآن، (زمينة آمدن آورندة نورافكن بعدي را مطالعه كنيد  وموجود 

از دسـترس خـارج شـدن     ،بينيد زمينة اصلي مي ،ي ديگر)ها چه در كتاب
خـورد، ايـن    نمـي   اگـر دسـت  سؤال اين اسـت كـه   نورافكن قبلي است. 

 نورافكن براي اين انسان كافي بود؟ 
م، بهتر اين اسـت مسـأله را از ديـدگاه قـرآن و     طور كه عرض كرد همان

كه اسالم يك  كه اسالم آيين همة انبيا بوده و هست، و اين اسالم ببينيد، و اين
كه آنچه همواره مـد   دين است و دين خدا هم يك دين بوده و هست، و اين

كـنم   راه بشر بوده است. البته باز هم تكـرار مـي   نظر بوده، نورافكن قوي فرا
آيد، يك مقدار كمـال اضـافي    ورافكن تازه در شرايط كمال بشري ميوقتي ن

 آورد. اما موجب براي فرستادن را در قرآن بيابيد. هم با خودش مي
 
 كنيم؟  سخ قرآن با حديث را چه معنا مي* نَ

تا آن را روشـن كنـد.   بگويم سخ ببينيد دوستان! يك جملة كوتاه در بحث نَ
پرسيد چه  خود قرآن با قرآن. همين را ميكند؟ مثل نسخ  نسخ چه فرقي مي

نسخ دو معني دارد. يك معنيش در ساحت دين راه ندارد. يك  ؟معني دارد
تواند راه نداشته باشد. آن نسخي كـه در   معني ديگرش در ساحت دين نمي

ساحت دين راه ندارد، نسخ ناشي از فهم و آگاهي جديد و اشتباه فهميـدن  
كنـد، دو حالـت    گذار وقتي قانوني را نسخ مي قبلي است. يعني قانونحكم 

فهمد آن وقتي كه اين قانون را وضع كرد، از فالن  دارد: يك وقتي امروز مي
 كنـد.   قانون قبلي را نسخ مـي  و . حاال علمش باال رفتهه استنكته غافل بود
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يك از اديان راه ندارد؛ نه فقط در دين اسالم. در ديـن   چنين نسخي در هيچ
هم راه نـدارد. اگـر فرسـتندة ايـن قـانوْن خداسـت، آن وقـت         موسي (ع)

گويد آقا اين يك دين مخصوص است. در نوع دوم از نسخ، قـانوني را   مي
قـانون  محيطـي  شـود. يعنـي شـرايط     موضوع قانون عوض مي و فرستد مي

شود. يعني موضوع قانون عبـارت بـود از فـالن مطلـب در ايـن       عوض مي
شود؛ پس آن موقـع ديگـر    اني و مكاني. شرايط زماني عوض ميشرايط زم

خود قانون اصالً نيست. ولي چون محدود بودن زمان قانون را ظاهر  خودبه
دانـد، بـه مـا خبـر      داد، آن كسي كه باطن اين مسـأله را مـي   لفظ نشان نمي

اين قانون مشروط بود به اين شرط زماني. موضوع قـانون ايـن   كه دهد  مي
 بـر  در اين شرايط زماني. حاال شرايط زماني عوض شده است. بناقصه بود 

خود براي زمان نو نيست. نسخ يعني تخصيص   به اين، ديگر آن قانون خود
 زماني. مثل تخصيص افرادي و احوالي. هيچ فرقي ندارد.  

ن معناسـت. مگـر آنجـا    يكند به هم را نسخ مي آيا قرآن، توراتاينكه 
كنـد؟   كند، چه كار مي آيد تورات را نسخ مي آن كه ميقركند؟  يچه كار م
كند. اتفاقاً اين بحث شايد از حـدود دوازده قـرن پـيش مطـرح      تفسير مي

اي  اصالً مطرح بوده است و عده »الْقُرْآنِ بِالْحديث  نَسخُ«بوده است. مسألة 
را  فرماييد ــ مسأله از روي استيحاش و وحشت ــ همين وحشتي كه مي

نفي كردند. بايد ببينيم نسخ چيست تا بعد آن را نفي كنيم. نسخ كـه يـك   
ما نَنْسـخْ مـنْ آيـةٍ اَو    «گويد:  اصطالح بيشتر نيست. در خود قرآن هم مي

 پس نسخ يعني تخصيص زماني. حـاال كـه   1».نُنْسها نَات بِخَيرٍ منْها اَو مثْلها
 

                                                            
هر چه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را از خاطرها بريم : «106، آية . سورة بقره1

 ».(و متروك سازيم) بهتر از آن يا مانند آن بياوريم



 109   گفتار دوم: وحي و خاتميت

ان تفسير ــ پس امام و حديث معني آن تخصيص زماني شد ــ يعني هم
شود همـان تفسـير. از    تواند اين كار را بكند كه مي نسبت به قرآن هم مي

 كلمة نسخ وحشت نكنيم. 
آوردن نـورافكن  اهللا  به عنوان رسولپيغمبر اصلي اين، اگر نقش  بر بنا

مـادام   .هاي ديگر شود و هم از كتاب است، كه اين هم از قرآن فهميده مي
نخورده هست، ديگـر مـوجبي بـراي آمـدن نـورافكن       دست كه نورافكنِ

خواهد. اينها همه همان چيزهايي است  مفسر ميو مبين اما جديد نيست. 
كه همة اينها را شـأن   كه مخصوصاً از ديد شيعه حل شده است. براي اين

هاي خاص. اتفاقاً از  داند؟ شأن امام برخوردار از آن خصلت چه كسي مي
اسراييل عدة زيـادي   كه تاريخ بني براي اين، ن هم حل شدهديد تاريخ اديا

دهد كه اينها اوصياء آورندة اديان بودنـد. منتهـي بـاز     از افراد را نشان مي
ي خواست روي كلمة نبي تكيه كند، آنجا هـم روي كلمـه بحثـي    ساگر ك

يعني خبر دارد،  گفتيم، به اين هم نبيو وصي  چنين كسينداريم. اگر به 
علَماء اُمتـي  «گويد:  ن علم ممتاز را دارد. و لذا در آن حديث مييعني هما

چه اين علما فقط همان ناظر به معصـومين باشـد و    1».اسراييل كَأنْبياء بني
چه عام باشد، مسأله يكـي اسـت. اجـازه بدهيـد يـك وقـت بحـث دور        

بنـديش كـنم.    توانم جمع برندارد كه اگر دور برداشت آن وقت ديگر نمي
كـنم و ديگـر پرسـش و پاسـخ و بعـد بايـد در        بنـدي مـي   بحث را جمع

هاي آينده براي بحث خاتميت حتماً يك جلسة كامل داشته باشـيم   برنامه
كردم شايد بتوانيم در يك جلسه  اش نكنيم. لذا فكر مي و ديگر دو بخشي

 بندي كنيم.  آن را به پايان برسانيم و جمع
                                                            

 .22: ص2، جبحار االنوار. مجلسي،  1
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خواهـد و دائمـاً ورد    ط مستقيم ميوجوگر، راه را از صرا انسان جست
يافتن اين راه راست در درجة  1».اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم«زبانش اين است: 

اينهايي كه خـود   ةاول بايد با كمك عقل و هوش و تجربه و كشف و هم
انسان دارد انجام شود. مسلماً آنها همچنان نقش سازنده و اصيل خـود را  

وقت هم ديـن   شود. هيچ وقت عوض نمي داشت. هيچاند و خواهند  داشته
نيامده است كه عقل و علم از كار بيفتد. امـا اگـر عـالوه بـر ايـن چـراغ       
روشنگر عقل و حس و تجربه، يك نورافكن نيرومند ديگر، برخـوردار از  

اعتنـا   يك منبع روشنايي ديگر، بر سر راه انسان تابشي افكنـد، بـه آن بـي   
اعتنـايي   تواند نسبت بـه آن بـي   نسان سالم كه نميماند؟ هرگز، هرگز. ا مي

ببيند هست يا نيست.  تا رود كند. اگر بشنود نورافكني هست، سراغش مي
رود. ضرورت پيروي از وحـي پـس از شـناخت.     اگر ديد هست فوراً مي

ها، انبيا و تعـاليم آنهـا، مـادام كـه كتـاب يـك نبـي در         خود اين نورافكن
 خورد. هر ي نورافكن بعدي به چشم نميدسترس بشر هست، موجبي برا

وقت كه نورافكن قبلي آسيب ديد، از دسترس خـارج شـد، پنهـان شـد،     
به شكل ديگر باليي سرش آمد، آن وقت است كه زمينـه   يا تحريف شد،

كه در تـاريخ آمـده    هايي را شود. نورافكن ميبراي نورافكن بعدي فراهم 
كنيم، تاريخشـان   شناسيم دنبال مي كنيم، پيامبراني را كه مي است، دنبال مي

هـايي آمـده،    بينيم تا پايان قرن شش ميالدي نورافكن كنيم، مي را دنبال مي
نخورده در دسترس  اما در غوغاي تاريخ و حوادث تاريخي سالم و دست

كدام  ها آيا هيچ همگان باقي نمانده است. اگر بپرسيد از ميان اين نورافكن
 آسيب در اختيـار بشـريت همچنـان    بيو  نخورده و سالم هست كه دست

 

                                                            
 ».تو ما را به راه راست هدايت فرما: «6، آية . سورة حمد 1



 111   گفتار دوم: وحي و خاتميت

گويد بله، يك نمونه بيشـتر نيسـت؛ آن هـم قـرآن      مانده باشد؟ تاريخ مي
اش به نام كتاب ديني  است. حتي وداها، حتي اوستا، حتي اينهايي كه همه

بـا  نخورده باقي نمانـده اسـت. امـا     كدام از نظر تاريخي دست است، هيچ
اي  ار غيرمسـلمان ـــ مجموعـه   شـم  قرآن ـــ بـه شـهادت مورخـان بـي     

دهندة آن نورافكن پرپرتو آفرينندة خالق به وسيلة پيغمبر بزرگوار  تشكيل
 اسالم (ص) در دسترس بشر قرار گرفت و همچنان در دسترس هست. 

گونه تغيير و ابهـامي   راستي است كه هيچ كنم فهم مسألة سر گمان مي
، تفسير آن، بيـان آن، همـة   در آن نيست و كيفيت استفاده از اين نورافكن

خـود در زمـان خـود پيغمبـر هـم       خودبه ،اين مسائلِ فكري مربوط به آن
خواسته و لذا نه فقط سنت امروز مكمل كتاب است، در  توجيه اضافي مي

زمان خود پيغمبر هم مكمل كتاب بوده است و عترت و سنت هـم يـك   
نيسـت،   چيز هستند. اصالً چون عترت چيزي جز حامـل و مبـين سـنت   

ديگر عترت و سنت هم مكمل آن هستند. اما نورافكن تازه بـه هـر حـال    
 مورد احتياج نيست. اين بحث براي خاتميت.

اي هم به بحث وحي بكنم كه دوستان فرمودند. كلمـة وحـي را    اشاره
اند. كلمة وحي در اصل در زبان و لغـت    به كار بردهبراي اين منبع آگاهي 

و كندي  ي، يا به معناي سرعت و شتاب و تندعرب به معناي اشاره است
يعني سريع. پس وحـي يكـي   » موت وحي«يعني سريع. » اَمرٌ وحي«است. 

عنـي اشـاره. اگـر    مبه معني سرعت و شتاب به كار رفته است و يكي بـه  
اشاره سريع هم باشد، يعني رمزي سريع القا بشود، ديگر تناسبش دوگانه 

اي  يامبران از عالم غيب رمزي است، اشـاره هاي پ شود و آنچه دريافت مي
كنند. البته ايـن كـاربرد ايـن كلمـه شـرح       است سريع كه آنها دريافت مي

 كـار  ة آنمفصلي دارد. ما اتفاقـاً در همـين زمينـة اشـتقاق وحـي و ريشـ      
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شاءاهللا اميدوارم يك وقتي تمام شود و قابل  ايم كه ان مفصلي صورت داده
ي مفصل است. اشاره كردم خدمت دوستان عرضه بر عموم گردد كه خيل

هاي ديگر اجماالً به چه  قبل از اسالم، در برنامهر د آن هاي گيري كه ريشه
شكل به كار رفته است. ولي چون آقايان خواستند كه من توضيح بـدهم،  
عرض كردم. وحي از نظر لغت به اين معنـي اسـت و بـه صـورت نـامي      

 كار رفته است.  براي كيفيت دريافت خاص پيامبران به
اگر دوستان سؤاالتي در اين زمينه دارند، مطرح كنند. خدا جـا نـدارد،   

ست هم در آسمان. ههاي خدا هم در زمين  گاه در آسمان نيست؛ اما جلوه
هـاي پيونـد،    هايي كه بعد از خـدا هسـتند و سرچشـمه    منابع و سرچشمه

 ؛آيد زمين مي بعضي زميني هستند و بعضي آسماني. باالخره باران كه روي
گـردد، از   كه بخار آب زمين است كه باال رفته. حاال هم كـه برمـي   ولو اين

خورشـيد و   آيد كه در باالي سر ما و در آسـمان هسـتند. نـور    ابرهايي مي
تـرين   شود، بزرگ گازهاي گوناگوني كه از خورشيد به اطراف فرستاده مي

اينهـا از كجـا    .ديگـر اسـت  سرچشمة حيات براي زمين و خيلي جاهـاي  
هـاي فـيض الهـي بـه      آيند. بدون شك منبع آيند براي ما؟ از آسمان مي مي

هاي گوناگون هم در زمين هست هـم در آسـمان. خـدا در آسـمان      شكل
نيست اما مركز وحي، گيرندگان و آورندگان وحي كجـا هسـتند؟ آنهـا در    

اين،  بر ستند. بناآسمان هستند؟ اشكال است به نظر شما؟ آنها در آسمان ه
شود. من اتفاقاً هيچ اصراري ندارم كه نزول قرآن را به نزول  وحي نازل مي

كه براي من اين مسأله از  معنوي ــ و نه نزول عيني ــ تعبير كنم. براي اين
هيچ ديدگاهي ــ نه فلسفي، نه علمي، نه عقلي و نه نقلي ـــ اصـالً قابـل    

وسيلة آورندگان وحي بـر پيـامبري   استبعاد نيست. وحي از جهت فوق به 
ــي ــازل م ــين    ن ــت؟ روي زم ــاالخره كجاس ــامش ب ــر و مق ــه مق ــود ك  ش
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خواهد باشـد. پيغمبـر بـاالخره      است. ديدش، علمش، روحش هر جا مي
آيـد؟   كجاست؟ جايش كجاست؟ روي زمين است. و براي كدام مردم مي

نم بـراي  بي براي من و شما كه روي زمين هستيم، هيچ دليلي من نميحاال 
حبلُ الْمنْزول منَ السـماء الَـي   «كه تالش كنيم براي توجيه اين مسائل.  اين

فهم همة اينهـا بـراي    1».اَنْزَلَ التَّوراةَ و الْانْجيل«، اَنْزَلَ، اَنْزَلْنانزول: ». الْاَرض
 من خيلي آسان است. 

 

لمـات  * اين كلماتي كه تركيبي از حروف مقطعه هستند، يا سـاير ك 
سلسله معاني رمـزي سـرّي بـاطني داشـته      قرآن، آيا ممكن است يك

 باشند يا نه؟ 
هيچ قابل نفي نيست. ممكن است. آيـا از طريـق محاسـبات كـامپيوتري     

شود اينها را فهميد؟ باالخره در استفاده از كامپيوتر و هر چيز ديگـري   مي
آنچه مفسرين  بينم. اما وسيلة توسعه به آگاهي بشر است، اشكالي نميكه 

اند تا چـه انـدازه ارزش و اصـالت     در كتب تفسير در اين زمينه بيان كرده
دارد؟ بايد خدمتتان بگويم كه آنها براي ما خيلي قابل استناد نيسـتند. لـذا   

كه بخواهيد آنها را از كتب تفسـير يـا حتـي در آن روزنامـه دنبـال       از اين
قطعـه يـك معنـي روشـن     كنم. اين كلمات و حروف م كنيد، استقبال نمي

دارد. حاال اگر معاني ديگر هم دارد، داشته باشد. مـا يـك معنـي روشـن     
داريم و آن يك معني روشن اين است كه اين قرآن از جانب خدا و كالم 
خداست. اما با چه الفبايي؟ با الفباي بشر و اين نكته بسـيار مهـم اسـت.    

بشر ساخته براي بشـر   قرآن كالم خداست؛ اما خدا كالمي را كه با الفباي
 شود براي بشـر كالمـي فرسـتاد كـه مبـين باشـد،       فرستاده است. مگر مي

 

                                                            
 ».و انجيل را فرستاد پيش از قرآن) تورات: «(3، آية عمران . سورة آل 1
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اي از  چـون عـده   ؟روشنگر باشد، نورافكن باشـد و بـا الفبـاي او نباشـد    
اگر قـرار اسـت كتـاب    كه هاي زمان پيغمبر حرفشان همين بود.  گير بهانه

د و ايـن الفبـاي الهـي    كتابي براي ما بياور كه با الفباي الهي باشـ  ،بياوري
كردند تنهـا زبـان عبـري،     كردند چيست؟ آنها خيال مي دانيد خيال مي مي

و لَو جعلْناه قُرْآناً «زبان خداست. چون خدا زبان خانوادگيش عبري است. 
ال فُص مياً لَقالُوا لَوجاَعآياتُه اي در قرآن هسـت كـه    در اين زمينه آيه 1».لَت

كه آنها خيـال   ،عربي مون آن اين است: اگر ما قرآن را به آن زبان غيرمض
تـري   وقـت يـك بهانـة روشـن     فرسـتاديم، آن  كنند زبان خداست، مـي  مي

گفتيم اين كه كتابي است مبين. چون زبان قرآن و هر كتابي در  داشتيد. مي
هاي ديگر معموالً بايد چه زباني باشد؟ زبان آن گروه و آن محلـي   نهضت
هـاي دنيـا نهضـت را بـا      خواهد نهضت را شروع كند. همة نهضت كه مي

كـه ايـن    . نتيجـه ايـن  بيـان كردنـد   زباني متناسب با منطقة شروع نهضـت 
دهندة اين باشد كه اين قـرآن و   تواند نشان و حروف ديگر، مي »عصهيك«

ها براي شـما فرسـتاده    كالم خدا با همين الفباي عربي و تركيبي از همين
ت. اتفاقاً يك نكتة لطيف ديگر يادم آمد. يكي از نويسندگان نقّـاد  شده اس

هـا، آن هـم    بر اسالم نوشته است كه بله، اسالم ديني اسـت بـراي عـرب   
گويد ببينيد اين دين وقتي هم خواسته بگويـد در   . ميهاي عربستان عرب

 پيداست كـه  2».بِلِ كَيف خُلقَتاَفَال ينْظُرُونَ الَي الْا«عالم بنگريد گفته است: 
 

                                                            
گفتند: چـرا   فرستاديم، كافران مي و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مي: «44، آية . سورة فصلت 1

 .»اين كتاب مفصل و روشن (به زبان عرب) نيامد (تا ما قوم عرب ايمان آوريم) آيات
نگرند كه چگونه (به انواع حكمت  آيا مردم در خلقت شتر نمي: «17، آية . سورة الغاشيه 2

 ».و منفعت براي بشر) خلق شده است؟
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خواهم به اين آقا عرض بكنم كه مـثالً   هاست. بنده مي اين دين شترچران
عالي انتظار داريد كه قرآن ــ چون كالم خدا و ناظر به اول و آخر   جناب

هاست ــ در منطقـة ظهـورش كـه     ها و زمان بشريت و ناظر به همة مكان
نگريـد زرافـه چگونـه     است، به آنها بگويد آيا شما نمي عربستان و حجاز

گويند زرافه كجاست كـه مـا ببينـيم؟     آفريده شده است؟ خوب، مردم مي
هـاي   هاي خدا دقت كند، بايد به نشـانه  ها و نشانه خواهد در نمونه اگر مي

عرب يا ديـن  اطرافش نگاه كند. اين معنايش آن نيست كه اين دين، دين 
ي است. اين دين اگر دين خدا هم باشد، بايد همين را بگويد: تركي و يونان

اي از خـدا بپرسـيم،    . اگر قرار اسـت مـا زبـاني، كالمـي، جملـه     »عصهيك«
باالخره بايد با زبان چه كسي بپرسيم؟ با همين زبان خود شماها. بـا همـين   

نـي روشـن را   اين، اين معني روشن است. حاال كه اين مع بر الفباي شما. بنا
دارد، اگر هم معاني ديگري در كار باشد، چه بهتر؛ ولي همـين يـك معنـي    

   آيد. هم براي فهم اصل اولية اين آيات به نظر كافي مي
هايي كه تـا اينجـا برشـمرديم، عمومـاً آشـنا هسـتيم.        با انواع دريافت

دريافت حسي يا دريافت با مشاهدة دروني. دريافت فكري و تعقلي. اينها 
هايي هم هست كه خيلي با آنهـا آشـنا    شناسيم. ولي يك نوع ادراك مي را

گوييم كه به دلـم الهـام    اما خيلي هم بيگانه نيستيم. مثالً گاهي مي ،نيستيم
اينها را كـه  ». واردات قلبي«به دلم گذشت. به اصطالح اهل عرفان  يا شد
عين حال خواهيم اينها به هم نزديك شود. در  خواهيم يكي كنيم، مي نمي

خـواهيم ايـن بخـش را نشـان بـدهيم. بـه        قابل تقسيم است. اما فعالً مي
يعنـي آن   1؛»پـاتي  تلـه «علمـي اخيـر    هاي علمي يا نيمـه  اصطالح بررسي

 دريافت دورادور با رابطة مبادلة آگاهي كه گـاهي ميـان دو موجـود آگـاه    
 

                                                            
1. Telepathy 
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ارتباطي كه اينها به حساب متعارف و معمول با هم  اين شود، بي رقرار ميب
گويد كه امروز دلـم گرفتـه    ميكه كسي يم ا هگاهي شنيدمثالً داشته باشند. 

كـنم. مـثالً    نگراني مي نسبت به فالني احساس عاطفه و تألم و دل يا است
كنـد.   و نسبت به مادرش احساس نگرانـي مـي  است فرزندي دور از مادر 

لحظة معـين  رسد كه مادر در همان  بعد در يك لحظة معين به او خبر مي
كـه   اسـت  يا درگذشته يا دچار رنج و ناراحتي شده است. ايـن مـواردي  

هـا و   گونـه واژه  كـنم مـا بـا ايـن     شود. گمان مي براي اين تجربه گفته مي
اصطالحات مربوط به انواع ادراك هم خيلي ناآشنا نباشيم. اينها هم براي 

گـوييم   كه مي . اينهستند خود نوعي ادراك و آگاهي در مقابل انواع ديگر
در مقابل انواع ديگر، يعني يك نوع تفاوتي با آنها دارد. بـاز آنچـه مسـلّم    

هايي داراي چشم هستند، چشم طبيعي و چشم  طور كه انسان است، همان
توانـد   هـا سـالم اسـت و مـي     ها و شـكل  طبيعيشان هم در ديدن رنگ غير

ـ  ها را ببيند، اين انسان ها و شكل رنگ د يكسـان نيسـتند.   ها از نظر برد دي
متـري را   تواننـد تـا فاصـلة صـد     ميو اند در دور ديدن  ها تيزچشم بعضي

بيننـد و   ها به طور معمول تا فاصلة پنجاه متري را مي خوب ببينند. بعضي
متـري را هـم    ها هستند كه چشمشان ضـعيف اسـت و حتـي پـنج     بعضي

گفتـيم،   بينند. در تمام اين مواردي كه مـا بـراي انـواع آگـاهي     خوب نمي
ها از نظر برد آگاهي تفاوت دارنـد. مـن فعـالً سـراغ الهـام و ايـن        انسان
و روم سراغ همان توانايي انسان بر آگاهي بر افكـار   روم. مي ها نمي حرف

. كاري هم به مسائل فلسـفي  رويم سراغ مسائل رياضي مسائل ظريف. مي
فرماييـد كـه همـة     برويم. ميتوانيم  و كلي نداريم. سراغ رياضيات كه مي

ها از نظر توانايي در كسـب معلومـات ظريـف و تحليلـي و واالي      انسان
 ديگـر بايـد   ،كسي مدعي ايـن اسـت  اگر رياضي استعداد يكساني دارند؟ 
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جا سخن را با او ختم كنيم. ولي اگر قبول دارد كه از نظـر توانـايي بـر     مينه
وقت اين بحث  ها واقعاً متفاوت هستند، آن ان، انسفهم مسائل ظريف رياضي

طور ادامه بـدهيم و   توانيم با اين بحث همين بينانه و منصفي است كه مي واقع
دانيـد كـه يكـي از موجبـات تشـكيل ايـن دورة راهنمـايي         پيش برويم. مي

هـايي   تحصيلي همين است. يكي از موجباتش اين است كه مسلماً همة بچه
هـاي   ، از نظـر اسـتعداد و قـدرت يـادگيري در رشـته     آينـد  كه به مدرسه مي

نشينيم و بحث فلسفي  مختلف يكسان نيستند. گاهي اوقات ما با دوستان مي
گويد: كالفه شدم؛ ايـن چرنـد و پرنـدهاي فلسـفي را      دوستمان مي .كنيم مي

چـرا بـه اينهـا برچسـب زدي؟      ،گويم: گفتي چرند و پرند بگذاريد كنار. مي
چيز دستگيرم نشد. اگر قرار  ساعت گفتي و من هيچ كه دو نگويد: براي اي مي

باشد انسان به هر چيزي كه دستگيرش نشود بگويد چرند و پرند، من گمان 
هـا كـه هـيچ، هـزاران سـال پـيش        كنم بايد اصالً قافلة پيشرفت علم قرن مي

هاي علمي و تجربي  كه خيلي از مسائل در رشته متوقف شده باشد. براي اين
وگـو قابـل حـل و هضـم      مدتي بحث و گفتبدون ها  براي شنونده ها مدت

خواننـد   هاي ما در دبيرستان مي كنيد رياضياتي كه بچه نبود. االن مالحظه مي
براي ما كه در دورة دبيرستان خوانديم، قابل فهم نيست. االن بسياري از پدر 

اضـي  هايشـان را در درس ري  و مادرهاي ديپلمة خوب، توانايي كمك به بچه
كه با نظام رياضيات نـو و مـدرن    سال دوم و سوم راهنمايي ندارند. براي اين

بسـا اگـر    شود كه اين توانـايي و آگـاهي در آنهـا نيسـت. و چـه      عرضه مي
بينند ديگر  آماده كنند، باز ميبراي يادگيري خودشان را زحمت هم بدهند و 

 گويي ظرفشان آمادة افزودن يك كاالي جديد نيست. 
ها در فهـم   كه توانايي انسانروشن است كنم اين مسأله  مان ميبنده گ

 هاي برجسته كه مسائل عالي و ظريف بسيار متفاوت است. در ميان انسان
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هاي ادراكـي و علمـي آنهـا ممتـاز و بسـيار بـاال و        توانايي و برد دريافت
هـاي   پيشرفته است، گروهي هستند بـه نـام نوابـغ علمـي بشـر در رشـته      

شـوند و بـه مسـائلي     اينها در رشتة خودشان با مطالبي آشنا ميگوناگون. 
يابند كه معموالً از قلمرو آگاهي اكثر افراد انسان بيرون اسـت و   دست مي

كنند، براي اكثر افراد بشـر قابـل    حتي گاهي وقتي دريافتشان را عرضه مي
درك نيست. يك گروه هم هستند به نام انبيا. انبيـا داراي نـوعي توانـايي    

فهميدن هستند و كسب آگاهي با برد دورتر و نيرومندتر در ديدن، شنيدن 
هـاي ديگـر بـه     آوردهاي اين سير ادراكي آنها بـراي انسـان   و قدري از ره

هـاي ديگـر بـا زبـان      آساني قابل درك است. قدري از آن هم براي انسان
كـه در قالـب يـك     معمولي قابل درك نيست و آنها چاره ندارند جز ايـن 

له كلمات سمبليك براي مردم بيان كننـد. معمـوالً نـوع كسـاني كـه      سلس
اي  داراي برد ادراكي نيرومند و دوربرد هستند، در بسياري از موارد چـاره 

شده كـه مـا از    هاي ساخته ندارند جز كاربرد يك سلسله اطالعات و واژه
كنــيم. االن حتــي بســياري از  آنهــا بــه زبــان ســمبليك و رمــزي يــاد مــي

براي همة ما بيش از يـك رمـز    حات علوم تجربي و علوم رياضياصطال
اگـر مـا    2فوتـون.  1گويند آقا واحـد لـوكس،   چيز ديگري نيست. مثالً مي

سر و كار داشته باشـيم، ممكـن اسـت از فوتـون يـك       مستمراً با فيزيك
االن كـه مـا   بيش روشني داشته باشيم. ولي انصاف بدهيـد   و  برداشت كم

كه براي  ايم، از فوتون چه برداشتي داريم؟ غير از اين اينجا دور هم نشسته
و  اي است رمزي و اشاره به مطلبي است كه در مبحث نور ما فوتون واژه

 گـوييم بلـه،   خـواهيم مقايسـه كنـيم مـي     فيزيك گفته شـده و وقتـي مـي   
 

                                                            
1. Lux 
2. Photon 
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گوينـد، بـه واحـد     اتم مـي دهندة اين جسم  طور كه به ذرات تشكيل همان
گويند. به مـوج نـوري هـم در آنجـا      موجي هم در امواج صوتي موج مي

قدر هم  هر و اش اطالعي نداريم كه ما درباره گويند. پيش از اين فوتون مي
در همين حدود برداشت خواهيم داشت. ولي اگـر   مطالعة معمولي بكنيم

ه كه در بحـث نـور   دان برجست بينيد كه يك فيزيك خوب دقت بكنيد، مي
اال رفـت، يـك سلسـله    ب شمعلوماتسطح قدر كه  كند، همين دائماً كار مي

ها تا حدودي قابل فهم است. امـا اگـر    شود كه اين واژه هايي پيدا مي واژه
ها را هم براي عموم در حد آب و نـان   شود آن واژه كسي فكر كند كه مي

اي  بينانـه  ه فكـر واقـع  كـنم كـ   و در و ديوار قابل فهم بكنيم، من گمان مي
 نيست. 

هاي دوربرد كه از جهـان هسـتي دارنـد،     انبيا براي اين نوع دريافت
به اين علت است كه ايـن   گويم اند. انبيا كه مي تخدام كردهاي را اس واژه

واژة وحي تقريباً در همة اديان معروف وجود دارد. منتهـي در فارسـي   
در دقيـق  اي اسـت كـه االن    گوييم، در عبري باز كلمه ميبه آن سروش 

طور.  خاطرم نمانده است، ولي نزديك وحي است. در سرياني هم همين
آن بحث ديگر است. ولي واژه، واژة وحي است. واژه و اصطالح وحي 

رود براي بيان آن نوع آگاهي دوربردي كه انبيا از  در زبان انبيا به كار مي
هـاي   ببيننـد كـه انسـان   تواننـد چيزهـايي را    آن برخوردار هستند و مـي 

هـاي   بينند و چيزهـايي را بشـنوند كـه انسـان     معمولي، حتي نوابغ، نمي
هـاي   شنوند و چيزهايي را بفهمنـد كـه انسـان    معمولي، حتي نوابغ، نمي
فهمند. ما پس چگونه بفهميم كه اصـالً وحـي    معمولي، حتي نوابغ، نمي

اي در  ن توانـايي وجود دارد؟ از كجا بدانيم كه واقعاً انبيـا از يـك چنـي   
 اين همان مسألة پيغمبرشناسي اسـت.  ؟كسب آگاهي ممتاز برخوردارند
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ببيننـد  تا  كردند يكي از طُرُقي كه معموالً مردم معاصر انبيا آنها را آزمايش مي
تـر و دوربردتـري برخوردارنـد يـا نـه،       به راستي اينها از يك آگاهي وسـيع 

كردنـد. شـما در خـود قـرآن      يسؤاالت گوناگوني بوده است كه از آنهـا مـ  
اي ايشـان را در مسـائل مختلـف گـاهي       بينيد كه در زمـان پيغمبـر، عـده    مي

 يعني حسب تشخيص خودشان كردند كه بر كردند. سؤاالتي مي پيچ مي سؤال
اگر كسي بـه ايـن سـؤال پاسـخ      ،كننده حسب تشخيص و برداشت سؤال بر

داشـته باشـد. از آينـده     سرچشمة آگاهي ممتاز وحي دسترس هداد بايد ب مي
رار سـ هاي دور، از محيط زندگي و زمان زندگيشان. از ا پرسيدند. از آينده مي

قريحة ما كه از همكارانمـان   يكي از دوستان خوشاتفاقاً پرسيدند.  جهان مي
اي كار كرده است. از ايشان خواهش  مالحظه است، در اين بخش مقدار قابل

مندان ديگر  و در اختيار همكاران و عالقهكردم ماحصل كارش را تنظيم كند 
آوري مـواردي از آيـات و    هم بگذارد. ايشان تكيه كـرده اسـت روي جمـع   

دهندة آگـاهي آورنـدة ايـن آيـه و گوينـدة ايـن روايـت از         روايات كه نشان
 دهد كه تا صد سال قبـل نـه   مسائلي است كه تاريخ پيشرفت علوم نشان مي

مطرح نبوده است. ايـن دو بـا هـم فـرق دارد.      تنها شناخته شده نبوده، اصالً
اي صد سال قبل، پانصد سـال قبـل مطـرح بـوده      يك وقت است يك مسأله

و يـك وقـت اسـت     ،اي اقـرار نشـده   اش نظرية روشن پخته است و درباره
مطرح  را سؤال اين وقت آن است. نبوده مطرح قبل سال پانصد در اصالً اي مسأله

ما اگر فردي يكي، دو تا، سـه تـا، ده تـا از ايـن     گويد به نظر ش كند و مي مي
و  سـال  پانصـد  و هايي كه صد سال و دويسـت سـال   ها را آورد با پاسخ مسأله
 از شد، داده يا شد، مطرح دنيا در اصالً يا زمانش، از بعد سال1200 و سال هزار

اي  سرچشمه و منبع يك از كه است اين مسلّم است؟ آورده را ها آگاهي اين كجا
 شناسيم. ايـن مسـلّم اسـت.    هايي كه ما مي رچشمهـها و س ن منبعـر از ايـغي
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گويد:  توانم بگويم اين منبع چيست. اما خودش گفته است. مي من نمي
هاي استثنايي را از مبدأ جهان هستي، از آفريدگار جهان،  من اين آگاهي

م. گـويي  از راهي كه بـه آن وحـي مـي    .ام از آن علم مطلق دريافت كرده
گويم از راه وحي، دوستان فكر نكننـد ايـن راه وحـي كـه مـا       وقتي مي

گــوييم يــك راه خاصــي اســت شــبيه راه احســاس. در روايــات و  مــي
كـامالً  هـاي وحـي    هايي كه در زمينة وحي آمده اسـت، تنـوع راه   بحث

منعكس است. در روايات متعـددي، در كتـب حـديث عامـه و خاصـة      
در بخـاري، در مسـلم، در كـافي،    برادران اهل سـنت و شـيعه هسـت؛    

 الـدرجات  وسـائل تر در كتب شـيعه، در كتـاب    مخصوصاً خيلي مفصل
هم هست. روايات مفصـلّي هسـت دربـارة     بن حسن صفار قمي محمد

ـ    ه دسـت  كيفيت آگاهي و طُرُق آگاهي اين آگاهان بر آن معـارفي كـه ب
اين منابع كه از پيغمبـر   آوردند و در اختيار بشريت نهادند. در بعضي از

شنوم و پس از شنيدن  گويد: صدايي رمزي مي امام نقل شده است، ميو 
خـورد، دريـافتي    آن صداي رمزي كه در عالمي استثنايي به گوشـم مـي  

شود و به صـورت وحـي    روشن از معنا و مفهوم آن صدا برايم پيدا مي
شنود. صدايي رمزي كـه   كنم. در اينجا صدايي مي لهي برايتان بازگو ميا

آورم. امـا   نمـي  اگر به گوش من هم بخورد، از آن مطلب روشني سر در
رس آشناست، كـه  وكه با الفباي ماست س براي كسي وربراي او مثل م

 تـق، تـق   چند تا تقبراي ما ، مشنوي رس را ميوصداي ممن و تو وقتي 

چند تا نقطه، بيشتر نيست. امـا بـراي كسـي كـه بـا الفبـاي       تق،  تق، تق
شـود و   رس آشناست، عبارت است از يك سلسله مطالبي كه القا ميوم

ــي   ــب را م ــامالً مطل ــن صــداها ك ــنيدن اي ــواعش او از راه ش ــرد. ان  گي
 



 پيامبري از نگاهي ديگر   122

گويـد عامـل وحـي الهـي، يعنـي       گويم. يك نوع ديگر دارد كه مـي  را مي
گويـد. اتفاقـاً در يـك     و برايم سخن مي شود فرشته، در برابرم مجسم مي

كه يكـي از شـما بـراي ديگـري سـخن       گويد مثل اين مي كه روايت دارد
گويد سروش الهي، پيام الهي بر  گويد. اين هم يك نوع. نوعي دارد مي مي

هـا و حقـايق    گويد در برابرم صـحنه  نشيند. نوع ديگري دارد، مي قلبم مي
بينم. در يـك سلسـله روايـات دارد     مي چيز را شود كه همه چنان عيان مي

، يك عمودي از نور، يك ستوني از روشـنايي  گويد يك مناري از نور مي
گويي در برابر ديدگان او نمودار است كه اين ستون روشنايي از افـق تـا   

بيند آنچه را  افق، از كران تا كران را در برابر ديد او روشن كرده است. مي
 بينيم.   نميكه من و شما 

هاي زيـادي از   اين مجموعه بهكردم  من براي بحث امروزمان نگاه مي
بود و يادداشت كـرده بـودم.    مدر اختياركه آيات و روايات در اين زمينه 

در يك بحث مفصل تحليلي كه چند سال است ما در زمينة وحي داريـم  
تـر و قابـل    تر و جامع و هنوز هم ادامه دارد، ببينيم كدامش از همه جالب

تر  تر و مناسب استنادتر است كه اينجا براي دوستان بگويم. از همه جالب
را يافتم. هم قرآن است، هم گوياست، هم تا حـدي   آيات اول سورة نجم

به برخـي از انـواع گونـاگون آن اشـاره دارد. بـه ايـن دو نـوع اخيـرش         
 مخصوصاً اشاره دارد:

ما ضَلَّ صاحبكُم و ما غوي. و ما ينْطقُ عنِ الْهوي. انْ و النَّجمِ اذا هوي. «
هو الّا وحي يوحي. علَّمه شَديد الْقُوي. ذُو مرَّةٍ فَاستَوي. و هو بِالْاُفُقِ الْاَعلي. 

وحـي. مـا   ثُم دنا فَتَدلّي. فَكانَ قاب قَوسينِ اَو اَدني. فَاَوحي الي عبـده مـآ اَ  
    نْـدنَزَلَـةً اُخْـري. ع ءاهر لَقَـد ري. ولي ما يع ونَهأي. اَفَتُمارما ر الْفُؤاد كَذَب 
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 رُ وصغْشي. ما زاغَ الْبةَ ما يردغْشَي السذْ ياْوي. انَةُ الْمها جنْدنْتَهي. عةِ الْمردس
 1».ما طَغي

ت ادراكـي پيغمبـر اكـرم (ص) در    كنندة بخشي از حاال اين آيات بيان
گـاه كـه آهنـگ غـروب      . سوگند به سـتاره يـا ثريـا آن   است هنگام وحي

رو. نـه   كند. اين دوست شما نه گمراه و سرگردان اسـت و نـه بيراهـه    مي
سرگردان شده و نه به بيراهه افتاده اسـت. و نـه از روي هـوي و هـوس     

گويد، وحي اسـت   دهان گشوده و به سخن گفتن پرداخته است. آنچه مي
شود. خوب، ايـن آگـاهي از    و سروشي است كه در اختيارش گذارده مي

علَّمه شَديد الْقُوي. ذُو مرَّةٍ فَاستَوي. و «وحي را چه كسي به او داده است؟ 
 عبدههو بِالْاُفُقِ الْاَعلي. ثُم دنا فَتَدلّي. فَكانَ قاب قَوسينِ اَو اَدني. فَاَوحي الي 

 

 دوست دارم همة همكاران به معني اين چند آيه با دقت توجه». مآ اَوحي
 

                                                            
 قسم بـه سـتاره چـون فـرود آيـد. كـه صـاحب شـما (محمـد         : «17-1، آيات . سورة نجم1

گـاه در ضـاللت و گمراهـي نبـوده اسـت. و هرگـز بـه هـواي نفـس سـخن            مصطفي) هيچ
گويد. سخن او هيچ غير وحي خدا نيست. او را (جبرئيل) همان (فرشتة) بسيار توانا (به  نمي

ك مقتـدري كـه بـه خلقـت كامـل (و بـه صـورت        وحي خدا) علم آموخته است. همان ملَ
ملكوتي بر رسول) جلوه كرد. و آن رسول در افق اعال (ي كمال و مشـرق انسـانيت) بـود.    

گاه نزديك آمد و بر او (به وحي حق) نازل گرديد. (بدان نزديكي كه) با او به قـدر دو   آن
كـس   ه كـه هـيچ  تر از آن شد. پس (خدا) به بندة خـود وحـي فرمـود آنچـ     كمان يا نزديك

درك آن نتواند كرد. آنچه (در غيب عالم) ديد دلـش هـم بـه حقيقـت يافـت و كـذب و       
خيال نپنداشت. آيا (شما كافران) با رسول بر آنچه (در شب معراج) به چشم مشاهده كـرد  

بار ديگر هم او را (يعني جبرئيل را) رسـول مشـاهده كـرد. در نـزد      كنيد؟ و يك ستيزه مي
نتهي (كه آن درختي است در سمت راست عرش كه منتهـاي سـير عقلـي    الم (مقام) سدرة

فرشتگان و ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقـام بـاالتر آگـاه نيسـتند). بهشـتي كـه مسـكن        
پوشاند (از نور عظمـت حـق)    متقيان است، در همان جايگاه سدره است. چون سدره را مي

يق آن عالم) آنچه را بايد بنگرد بي آنچه كه احدي از آن آگه نيست. چشم (محمد از حقا
    ».بيش مشاهده كرد و هيچ كم
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هــاي مختلــف، حتــي در زمــان خودمــان،  كننــد. چــون عجيــب در دوره
انداز معني شده است. مخصوصاً ضميرهايي كه در اين آيات هسـت.   غلط

چه كسي به او ياد داده اسـت؟ آن سـخت نيرومنـد، آن موجـود پرنيـرو،      
د پرنيروي به هم پيچيدة به هم تافته. اين موجود قد برافراشت. بعد موجو

وقـت   كـنم، آن  نزديك شد. گويي ميان زمين و هوا آويزان است. بيان مي
كنم. بعد شما جواب بدهيد. ببينيد چيست اين؟  كنم. من بيان مي سؤال مي

اين موجود قد برافراشت. اين موجود سر جايش قرار گرفت. بعد نزديك 
گويي آويزان است و ميان زمين و هـوا معلـق اسـت. نزديـك شـد،       د، ش

تـر. يعنـي بـه     نزديك شد به اندازة انداختن دو كمان يا از آن هم نزديـك 
رساند بـه بنـدة او    تر. و بعد وحي  اندازة دو ميدان تير يا از آن هم نزديك

. . جبرئيـل كـه معلـوم اسـت كيسـت     كرد. اين آنچه را بايد بر او وحي مي
انـداز ايـن اسـت كـه در يكـي از       . غلـط بسيار خوب، پس خـدا نيسـت  

مخفـي   به تازگي انتشـار نيمـه  هاي الحاديِ همين زمان خودمان كه  نوشته
كند در پرداختن به سيرة نبي  با كمال تأسف ديدم آقايي كه ادعا مي داشته

بـراي خـدا.   ، اينها همه را برده است نوشتهغرضي  اكرم (ص) با كمال بي
به پيغمبـر او يـاد   »: علَّمه« را مشخص كنم.پس اجازه بدهيد اين ضميرها 

آن موجود نيرومنـد. مـا تـا آخـر آمـديم معلـوم شـد        »: شَديد الْقُوي«داد. 
باز به معنـي  » مرَّة«است. » ذُو مرَّةٍ«جبرئيل است. آن موجود نيرومندي كه 

پيچنـد تـا    ب بـه هـم مـي   قدرت به هم پيچيدگي است. به طنابي كه خـو 
گـوييم   و به استحكام آن طناب هـم بـاز مـي   » مرَّة«گوييم  محكم شود، مي

، به هم بافتگي و به هم پيچيدگي. آن موجود نيرومنـد  »مرَّة«، داراي »مرَّة«
 ، يعنــي ســر »اســتَوي«طــور بــه هــم پيچيــده اســت. ايــن موجــود   ايــن
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در فضـا معلـق   » تَدلّي«بعد نزديك آمد و » دنا«جايش قرار گرفت. و بعد 
قدر نزديك آمد كه يا به اندازة دو قوس، يعني دو انداختن تير يـا   شد. آن

تر. بعد رساند، اطالق كرد به  ،. يعني نزديك»اَو اَدني«به اندازة دو سر تير، 
گـردد؟ عبـده يعنـي بنـدة او.      به چه كسي برمي» عبده«بندة او. اين ضمير 
گـردد؟ همـين    وحي كرد، به چه كسـي برمـي  » اَوحي« يعني بندة خدا. اما

در اينجا اگر دو ضمير را يكي بگيـريم، اصـالً آيـه    ». شَديد الْقُوي«موجود 
. وحـي  آيـد  مـي  قابل معني كردن نيست. يعني آيه از مجموعة آيات كنار

خواهـد روشـن    كرد اين موجود به بندة خدا آنچه را وحي كرد. وقتي مي
مـا  «گويـد:   گويد. بعد مي چيست، تا اينجا مطلب را ميكند كه اين مسأله 
دل آنچه را ديد دروغي نديد. دل در اين بينشش بـه  ». كَذَب الْفُؤاد ما رأي

كنيـد كـه آيـا بـه      راه دروغ نرفته است. اي كساني كه با پيغمبر جدل مـي 
راستي چنين چيزي داده است يا نه. چنين ديدي يـا نـه؟ بـه راسـتي دل     

بيند؟ ديـده   كنيد دربارة آنچه او مي را ديد؟ آيا با او جدل مي چنين چيزي
است؟ خيال نكنيد كه اين اول بار بود او ديـده تـا بگوييـد شـايد خيـال      

بار ديگر هـم  ». و لَقَد رءاه نَزَلَةً اُخْري«اي. شايد دچار خياالت شدي.  كرده
المنتهي. ايـن   ةنزديكي سدر در». عنْد سدرةِ الْمنْتَهي«او را ديده بود. كجا؟ 

خـواهم وارد   همان كلمات رمزي است كه عرض كـردم. هـيچ هـم نمـي    
جا كه بهشت، جايگاه پاكـان، در   همان». عنْدها جنَةُ الْماْوي«بحثش شويم. 

گاه در آن لحظه كه حتـي سـدره    آن». اذْ يغْشَي السدرةَ ما يغْشي«آنجاست. 
نام درخت خود سدره است. ولي خود كلمه نام  اي فرو رفته بود. در هاله

او ». و لَقَد رءاه نَزَلَةً اُخْري«خواهد چه بگويد؟  يك درخت است. اينجا مي
 القـوي را.  كسي را؟ همين شديد را در سفر ديگر، بار ديگر ديده بود. چه
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گفتنـد قـرآن    قرآن نوشتند و  دربارةاي مرتب  از آن اول اسالم تا االن عده
گويد پيغمبرْ خدا را ديد. اگر اشتباه نكنم اين حـديث بـاز در بخـاري     مي

كنـد.   هم هست. ولي در منابع ديگر حديثي اهل سـنت ايـن را نقـل مـي    
او را بـار ديگـر ديـده    ». و لَقَد رءاه نَزَلَةً اُخْري«پرسيدم  گويد: از عايشه مي

 وگند به خدا منظور جبرئيلگويد قسم به خدا، س بود، منظور چيست؟ مي
خواهد بگويد كـه پيغمبـر خـدا را ديـده اسـت. اشـتباه        است. هرگز نمي

شود از همان زمان اين مسأله به صورت القـاء شـبهه    فهمند. معلوم مي مي
 مطرح شده است. 

هـا و   . اول ديـدن كنـد  عرضه مـي  اين، اين آيات كيفيت ديدن را بر بنا
». ما كَذَب الْفُؤاد ما رأي«گويد:  كند، بعد مي از پيغمبر بيان ميهايي را  يافتن

گويـد:   دل آنچه را ديده است، دروغ نديده و اشتباه نديده است. و باز مي
بينـد؟   خيزيد بر آنچـه مـي   آيا با او به جدل برمي». اَفَتُمارونَه علي ما يري«

اي  رود. گرفتن وحـي  مي برد نيرومندي از ديدن براي پيغمبر كه تا كجاها
مـا  «گويد:  آخر ميدر و بعد ». فَاَوحي الي عبده مآ اَوحي«از آورندة وحي. 

ما «گويد.  را مي» بصر«درست اينجا حتي اين كلمة ». زاغَ الْبصرُ و ما طَغي
بيني كرده و نـه   چشم نه منحرف شده است، نه كج». زاغَ الْبصرُ و ما طَغي

از قانون ديد و از قوانين ديدن سـرپيچي كـرده اسـت. در    طغيان كرده و 
بينـد. يعنـي چـه؟ ايـن      همان چارچوب قوانين رؤيت، چشم پيغمبـر مـي  

خوبي در روايات مربوط به وحي برداشت كـرديم. ديـدن.    مطلب را ما به
جا هم باز بصر و ابصار آمده است. ديدن، با چشم ديدن، امـا بـا    در همان

كنيم. مـن   تر از آنچه ما فكر مي با ميداني بس وسيعبردي و با قلمروي و 
 كـه  بـرم بـراي ايـن    هميشه در اين بحث اين شعر معروف را به كـار مـي  
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دوستان بدانند چطور كلمة ديدن حتي در زبان خود ما هم با چنين معنـي  
 گوييم:  رود. مي وسيعي به كار مي

 

 آنچه در آينـه جـوان بينـد   
 

 پير در خشت خام آن بيند 
 

 

ديدن و بينـد در   كه وقت در اين شنيديم، هيچ آيا هر بار ما اين شعر را مي
كرديم؟ آن چيـزي كـه    راه مفعول به كار رفته است، شك مي معني رو به

بيند. يعني  بيند، صورت است. آدم در آينه صورت را مي جوان در آينه مي
بينـد،   آنجا ديدن، كامالً ديدن حسي است. اما آنچه پير در خشت خام مي

گوييم بـا ايـن    به خشت نگاه كرده است. مي وچشمش را به كار انداخته 
آيد كه به دست جوان در ديدن در آينه هـم   ديدن چيزهايي به دستش مي

 ،آيد. يعني تركيب ديدن چشـمي بـا قـدرت و بـرد نيرومنـد فكـري       نمي
تجربي و تفسيري با هم گفته شده اسـت. پيـر در خشـت خـام آن ديـده      

حقـايقي را چنـان    و مسـائل  ،ني وقتي كه انساني بتواند با ديـدن است. يع
گونـه تجـوز و    روشن دريابد، در آنجا هم به آساني و بـدون حتـي هـيچ   

ـ  مجازگويي، ما كلمة ديدن را به كار مي ايـن صـورت اسـت كـه      هبريم. ب
دل و  ،اين ديدندر بيند درست است. چون  بصر ميو گوييم دل  ميوقتي 

برد را در اختيار صـاحب وحـي و    كنند تا اين ديدن پر ديده همكاري مي
خبـر   خبـر اسـت. از نبـأ بـا     دارندة مقام نبوت بگذارند. او نبي است. او با

چنين انسان آگـاهي از جانـب خـدا مأموريـت     اگر است. او آگاه است و 
به ديگران هم برسد و بپـردازد و آنهـا را بـه راه آورد، آن وقـت     تا يافت 
 آور حق است.  پيغامو ه فرستاد ،رسول

اين قدرت ديد، اين قدرت دريافت پربرد در پيغمبران گاهي ــ گاهي 
 رسـند بگـوييم گـاهي هسـت ـــ      هايي كه به اين مقام مي يعني در انسان
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بلكه در  ،آرام است و در بسياري از موارد تدريجي نيست  آرامو تدريجي 
راحـل قبلـيش   مراحلي با يك نوع جهش همـراه اسـت. ممكـن اسـت م    

هايي هست و يـك جهـش    دار باشد، اما در طي اين مراحل، جهش سابقه
نيرومند بزرگ به نام بعثت. بعثت يعني يافتن آن قـدرت دوربـرد ديـد و    

كـه پيغمبـر مبعـوث     ابتداآگاهي به صورت يك جهش در درون پيغمبر. 
شود، رستاخيز در درون اوست. باز اين در روايات وحي، چه عامـه و   مي

گويد. آيـات   و منعكس است و خود قرآن هم ميشده خاصه، هر دو نقل 
. پيغمبر اول بار كه در چهلمين سـال زنـدگي   ين استقرآن هم مشعر به ا

دريافت وحي كرد، چگونـه دريافـت كـرد؟ چنـان دريافـت       در غار حرا
وجـود   جوش و غوغـا بـه   و در او جنب ،اي كه لرزيد دهنده نيرومند تكان

تا آنجا كه آمد بـه منـزل و گفـت: مـرا بپوشـانيد. چيـزي روي مـن         ،آمد
ايـن   ،كرد. و بعد بـه دنبـال چنـين رسـتاخيزي     بيندازيد. احساس لرزه مي

كند براي  انسان به اين مرحله از كمال جهشي رسيده كه مأموريت پيدا مي
اي هـ  آور حق. يكي از نوشـته  شود رسول و پيام نجات دادن ديگران و مي

يـك عـالم نسـبتاً     كه خيلي كوتاه است و بـه قلـم  در زمينة وحي فشرده 
خـواهم بگـويم    من نمـي (معروف از قرون گذشته است، خواندني است. 

آن . )خوانـدني اسـت  انصـافاً  همة مطالبش مورد قبول و تأييد است، امـا  
در  دارد 99تـا   91اي هـ  در صـفحه مقدمه در  بحثي است كه ابن خلدون

كـه  دارد اين هشت صفحه بحث فشردة جـالبي دربـارة وحـي و نبـوت     
توانند اين بخش را مطالعـه كننـد. نسـبتاً جالـب و خوانـدني       دوستان مي

شوند براي هدايت  هاي برگزيده آنجا كه مأمور مي است. خوب اين انسان
را راهنمـايي   آيند چه كسي آيند چه كار كنند؟ مي و راهنمايي ديگران، مي

 بايد راه زنـدگي را كنند؟ انسان را. براساس بحث جلسة اول ما كه انسان 
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در پي چيست؟ در پي يافتن راه راست زندگي. انساني كـه در پـي   بيابد، 
يافتن اين راه راست اسـت، بـراي يـافتن آن، چـه چيزهـايي را بـه كـار        

ي دارد. پـس  اندازد؟ ادراك و آگاهي و قوايي كه بـراي ادراك و آگـاه   مي
انسان به كمك علم و آگاهي در صدد يافتن راه راست زندگي است. اين 

آورد؟ راه حس، تجربـه، انديشـه،    علم و آگاهي را از چه راه به دست مي
در اختيارش باشد. انسان به كمـك  كه تعقل و هر راه ديگري از اين قبيل 

هاي مشابه  هعلم و آگاهي كه از راه حسي و تجربه و انديشه و تعقل و را
 . ا پيدا كندخواهد راه راست زندگي ر آورد، مي آن به دست مي

تالش بكنـد  انساني را كه به اين شكل براي پيدا كردن راه زندگي آيا 
تا انسـان اسـت و    ؟دهد گوييد كار درستي انجام مي كنيد يا مي تخطئه مي

گـاهي از  اي غير از اين ندارد. بايد اين كار را بكنـد. اگـر آ   خودش، چاره
سرچشمة ديگري، عالوه بر اينها، در اختيار بشر قرار گرفت، در برابر آن 

هـا از   ها چه واكنشي داشته باشد؟ اگر انسان عـالوه بـر آن آگـاهي    آگاهي
هايي دربـارة شناسـايي راه    بخش ديگر، آگاهي يك راه روشنگر و اطمينان

اعتنـا   ت و بـي تفـاو  تواند نسبت بـه آنهـا بـي    راستين زندگي پيدا كرد، مي
آيا كاري معقول و منطقـي و صـحيح انجـام    ماند  تفاوت بيبماند؟ و اگر 

. در ميـدان حـس و   هسـتند  داده است؟ اين راه ديگر، انبيا از طريق وحي
رهرو مصمم، خبـر دهنـد    و انسان بالغ رشيدبه تجربه و انديشه و تعقل، 

، هسـت  اي دربـارة راه زنـدگي   كه در فالن كتاب مطلب جالـب آموزنـده  
بـراي  شـود؟ و اگـر    شود برود مطالعه كند يا برانگيخته نمي برانگيخته مي
برانگيخته شد، آيا يك واكنش سالم منطقـي از خـود نشـان    مطالعه كردن 

گوينـد   دهد يا يك واكـنش غيرمنطقـي؟ اگـر بـه انسـاني گفتنـد: مـي        مي
واكـنش  پيامبراني هستند كه از راه وحي با عالم باال در ارتباط هستند، آيا  
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يك انسان سالم، يك انسان روشن، اين است كه بگويد ول كـن بابـا! يـا    
گوينـد؟ از كجـا    واكنش اين است كه برود حـداقل ببينـد اينهـا چـه مـي     

تفـاوت بـودن    گويند؟ كدام يكي؟ بـي  گويند يا نمي گويند؟ درست مي مي
مسلماً واكنش يك انسان سالم نيست. و وقتي رفـت، از دو حـال خـارج    

را بـا صـفت پيـامبري و    رفت و آنهـا  . وقتي به سوي انبيا يا پيامبر نيست
يابـد؛ چنـين معرفتـي پيـدا      شناسـد و او را درمـي   گيرندة وحي بودن مـي 

كند. اگر پيغمبر را با صفت آورندة وحي شناخت، ديگر آيا در پيـروي   مي
تواند به خود راه بدهد؟ آن  از وحي او كمترين چون و چرا و ترديدي مي

گاهي در زمان ما به عنوان روشنفكري و تازند ميبه آن قدر  دي كه آنتعب 
د   مفهم ، نميشود تلقي مي د نيست در حقيقت. اين تعبـيعني چه. اين تعب

نسبت به فرمان عقل است. نسبت به فرمان خود من است. من اگر چنين 
چـون  شنوم، چرا نشنوم؟ ب تا گويد كنم، اگر آنچه را كه پيغمبر مي تعبد مي

شنوم. اگـر بـه مـن گفتنـد يـك سرچشـمة        دارم فرمان خرَد خودم را مي
تفـاوت   بي توانم نسبت به آن . نميبروم آگاهي ديگر هست، بايد سراغش

. اگر رفتم و او را به حق يافتم و فهميدم سرچشـمة آگـاهي اسـت،    باشم
كنم و اين پيروي را بـا فرمـان چـه كسـي      مسلّم است كه از او پيروي مي

دهم؟ با چماق، با زور، يـا بـا فرمـان عقـل؟ پـس ايـن پيـروي         م ميانجا
د   چون و چرا از وحي كه اسمش را مي بي د و با برچسب تعبـگذاريم تعب

 بايـد گفـت  آوريـم، جفاسـت.    دهيم و قيمتش را پايين مي آن را تنزّل مي
به فرمان همان خـردي كـه    ؛چون و چرا از وحي به فرمان عقل پيروي بي

هاي حس و تجربه و انديشه در شناختن راه زنـدگي   ز فرآوردهگويد ا مي
 استفاده كن.



 گفتار سوم





 )1( وحي
 





منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
اي كه از كار اين كالس گذشته است، براي برادران  اميدوارم اين چند جلسه

و خواهران گرامي ما سودمند بوده باشد و در جهـت كلـي كـه روز اول بـا     
ستان در ميان گذاشتم، پيش رفته باشد. در عين حال، چون اين برنامـه بـا   دو

القاعـده   شـود، علـي   اين هدف و منظور كنوني، بار اول است كـه اجـرا مـي   
دوستان نسبت به محتوا يا طرز كار، پيشنهادهاي اصالحي خواهنـد داشـت.   
در پايان كالس دوستان محبت كنند و هر كس جداگانه و به صورت فشرده 
نظرش را دربارة اين برنامه كتباً بنويسد و در اختيار ما بگـذارد تـا مطالعـه و    
معلوم شود كه اين برنامه و ايـن طـرز كـار از ديـد دوسـتان عزيزمـان چـه        

 تواند داشته باشد. كمبودهايي داشته است و در آينده چه بهبودهايي مي

براي انـس  طور كه روز اول اعالم شد، روزهايي  در اثناء برنامه، همان
ــ در نظر گرفتـه   و آقاي مطهري ما با يكديگر ــ بنده و آقاي دكتر باهنر

شد. هدف اصلي از در نظر گرفتن اين بخش و اين روزها دو چيـز بـود:   
هاسـت، بتـوانيم    كه در اثناي اين برنامه كه بيشتر مربوط به روش يكي اين

تقل تحليلي هم با دوستان داشـته باشـيم. دوم   در دو ـ سه زمينه بحث مس 
در برنامـة خودشـان    و راستگو كه اگر ضمن مباحثي كه آقايان قرائتي اين

كنند، سؤاالت و احياناً نقدهايي براي دوسـتانمان پـيش    در اينجا ايراد مي
 كـه بـه اينجـا   بيايد و مجال حل آن براي اين آقايان نباشـد، در سـاعاتي   
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آييم دوستان مطرح كنند و در حدود ظرفيـت وقـت، بـه آن سـؤاالت      مي
فكـر اسـالمي   تمشخصـي از نظـر    پاسخ داده شـود كـه نكتـة مـبهم و نـا     

دانـم آيـا آقايـان و     االمكان در اين برنامه به جاي نمانده باشـد. نمـي   حتي
انـد يـا    اند و در اختيار گذاشـته  ها در اين مدت سؤاالت كتبي داشته خانم

آيـا  خير؟ هنوز از طرف دوسـتان بـه كسـي سـؤاالتي داده نشـده اسـت.       
به نتيجة نهايي رسـيده اسـت؟   آيا حل هم شده است؟ و شفاهي صحبت 

شـود و بـه    بسيار خوب. منظور ما آن سؤاالتي است كه احياناً مطرح مـي 
شـود و بـه حـل نهـايي      رسـد. اگـر سـؤاالتي مطـرح مـي      حل نهايي نمي

ها محبت كنند آنها را يادداشت كنند و بـه آقـاي    ان و خانمرسد، آقاي نمي
كه ديگر بنده فقط  رسايي بدهند تا ايشان در اختيار بگذارند. البته مثل اين

اين يك روز را توفيق دارم اينجا بيايم. سـؤالي كـه مـن بـراي پاسـخ آن      
آورنـد و اميـدوارم    ماند. ولي دوستان ديگر تشريف مي موظف باشم، نمي

 ؤاالتي باشد، سر فرصت جواب داده شود. اگر س
ماند در اختيار بحثي كه بـه عنـوان    اين، تمام وقت من امروز مي بر بنا

يت. خاتمايم: بحث وحي و  يك بحث تحليلي براي دوستان انتخاب كرده
هـايي كـه    كه لغتي عربي است، به زبان ما آمده است و باز از زبان(وحي 

ـ    ، از نظـر اهـل لغـت و    )ي آمـده اسـت  ريشة سامي دارند، بـه زبـان عرب
شناسان زبان عربي، عبارت است از فهمانـدن مطلبـي بـه كسـي بـه       لغت

اسرارآميز و پنهاني، و به صورتي كه مطلـب بـه ديگـران     ،صورت آهسته
 ديگران از اين فهماندن مستقيماً چيزي دستگيرشان نشـود  و سرايت نكند

فهماندن مطلـب  به ي. شود وح فقط آن طرف، مطلب را بفهمد. اين مي و
اي، رمـزي، بـه شـكلي كـه      به شنونده، به طرف، به صورت پنهاني، كنايه

 وحـي چـه فهمانـدم.    و نياورند كه من به طرفم چه گفـتم  ديگران سر در
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گاهي به شكل اشاره است. مثالً يك نفر اينجاست، كار اين  .شود گفته مي
انـد. بـه ايـن گفتـه     فهم آدم يا با اشارة چشم يا با دست چيزي بـه او مـي  

شود وحي. حتي در قرآن، در يك مورد بـه همـين معنـا آمـده اسـت:       مي
در  1.»فَخَرَج علي قَومه منَ الْمحرابِ فَاَوحي الَيهِم اَنْ سبحوا بكْـرَةً و عشـياً  «

ـ كه حرف بزند ــ  زكريا از محرابش بيرون آمد و بدون اين ،داستان زكريا
هايي داشتند كه در آن سـخن گفـتن بـا     چون در حال عبادت بود، عبادت

دانستند ــ با اشاره به آنها فهمانـد كـه تسـبيح خـداي      ديگران را روا نمي
. در اينجـا بـراي تعبيـر كـار     نيايش كنيد گوييد و خدا را بامداد و شامگاه

حي كرد بـه آنهـا،   و». فَاَوحي الَيهِم«زكريا كه اشاره بوده، گفته شده است: 
رمزي به آنها فهماند كه نيايش خدا را بگوييد، به شكل اشاره كرد به آنها. 

 خدا را نيايش كنيد بامداد و شامگاه.
الهام قلبي به كـار رفتـه   معني اين كلمه در  اًاين اصل معني است. بعد

افتد، مطلبي است كه  است. وقتي مطلبي به صورت رمزي به دل انسان مي
فهمد و حالت رمز هم دارد؛ يعني الهام. از الهام قلبـي   انسان ميفقط خود 

كه دربارة زنبور عسل در قرآن آمده است:  تعبير به وحي شده است. چنان
و اَوحي ربك الَي النَّحلِ اَنِ التَّخذي منَ الْجِبالِ بيوتاً و مـنَ الشَّـجرِ و ممـا    «

عسل الهام كرد، وحـي كـرد. الهـام كـرد كـه      خداوند به زنبور  2».يعرِشُون
هـاي برافراشـته و    ها يـا داربسـت   هايت را در كوه بساز. در ساختمان النه

 يعني به زنبـور عسـل الهـام كـرد.    » اَوحي الَي النَّحلِ«حتي باالي درختان. 
 

                                                            
پس زكريا در حالي كه از محراب (عبادت) بر قومش بيرون آمد : «11، آية . سورة مريم 1

 ». به آنان اشاره كرد كه صبح و شام به تسبيح و نماز قيام كنيد
هـا و درختـان و    ت به زنبور عسل وحـي كـرد كـه از كـوه    و خداي: «68، آية . سورة نحل 2

 ».هاي رفيع منزل گير سقف
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حتي در مورد زمين هم باز تعبير وحي در قرآن آمده است. خدا به زمـين  
لْزِلَت الْاَرض زِلْزالَهـا. و اَخْرَجـت الْـاَرض اَثْقالَهـا. و قـالَ      اذا ز«وحي كرد: 

ك اَوحـي لَهـا         بـهـا. ِبـَانَّ رُث اَخْبارـدتُح ـذئمونْساُن مالَهـا. يدر روز  1».الْا
و تكاني شديد خواهد داشت و آنچـه در   گاه كه زمين زلزله رستاخيز، آن
گويد چه خبر اسـت!؟ چـرا    ريزد و انسان مي ست، بيرون ميدرون زمين ا

طور شد؟ آن وقت است كه زمين اخبار مربوط بـه خـود را كـه     زمين اين
. فرماني كه خدا به صورت رمـز بـه   كند بيان مي خدا به زمين وحي كرده

بِـاَنَّ ربـك   «زمين داده تا چنين كند، تعبير به چه شده اسـت؟ بـه وحـي:    
كلمة وحـي در مـوارد    ،كنيد كه در خود قرآن . پس مالحظه مي»اَوحي لَها

متعدد براي انسان، براي حيوان و حتي براي جماد به كار رفته و همـه در  
. آن پيام الهـي كـه   است زمينة دادن يك خبر يا يك فرمان به صورت رمز

گيرند تا راهنماي خودشـان و   پيامبران از جانب خدا به صورت رمزي مي
صراط مستقيم بشر و راه راستين زندگي به سوي خـدا باشـد،   ديگران در 
تـر و   ايـن، معنـي اصـلي كلمـه عـام      بـر  شود. بنا گفته ميوحي به آن هم 

هـا   تر است، ولي يك معني خاص دارد كه وقتي بـه مـا مسـلمان    همگاني
، اين معني خاص، معني اختصاصيِ مربوط بـه پيـامبران   »وحي«گويند  مي

كننـد. ايـن    وش غيبي كه پيامبران خدا دريافت ميرسد. سر به ذهن ما مي
 راجع به كلمة وحي و توضيح مختصري دربارة آن.

                                                            
ترين زلزلة خود به لرزه درآيـد. و   هنگامي كه زمين به سخت: «5-1، آيات . سورة زلزله 1

ها و معادن و اموات و غيره اسـت) همـه را از    بارهاي سنگين اسرار درون خويش (كه گنج
افكند. و (آن روز) آدمي (از فرط حيـرت و اضـطراب ) گويـد: زمـين را      دل خاك بيرون

سازد. كـه خـدا بـه او     چه پيش آمده؟ آن هنگام زمين مردم را به حوادث خويش آگاه مي
 ». چنين الهام كند (تا به سخن آيد و خلق را به اخبارش آگه كند)
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چه تصـوري از ايـن پيـام     يداباين پيام رمزي و سرّي چگونه است؟ 
اي است كه مكرّر مورد سـؤال بـوده و حتـي در     داشته باشيم؟ اين مسأله

وحـي   كـه  اسـت  چرا قرار گرفتـه  و هاي متعدد مورد بحث و چون نوشته
كه ذهن ما تا حدي براي فهم اين مطلـب آمـاده شـود،     براي اين .چيست

اي در بخش اول از سخن امروزمان داريم. توجـه بفرماييـد.    بحث فشرده
ميان اين موجودات گوناگوني كـه پيرامـون مـا قـرار دارد، يـك سلسـله       

بـه   و گيـرد  ستد هست. موجودي از موجودي چيزي مي و دادو مبادالت 
هـاي گونـاگون    با شـكل  ،دهد. ميان موجودات محيط وجودي چيزي ميم

ايم، اين المـپ بـه    ستد برقرار است. االن كه ما اينجا نشسته و مبادله و داد
دهـد روي يكايـك    دهد و ايـن روشـنايي كـه مـي     ما قدري روشنايي مي

العمــل دارد.  اجســامي كــه در ايــن اتــاق قــرار دارنــد، يــك نــوع عكــس
هـايي كـه    تابد، به هوا و زمين و ستارگان و ماه فضا ميخورشيدي كه در 

دهـد و   پيرامون اين ستارگان هستند، مواد گوناگون شيميايي فـراوان مـي  
وجـو و   گيرنـد. البتـه تـا انسـان در صـدد جسـت       اينها از آن چيـزي مـي  

قدر وسـيع اسـت.    ها چه آورد كه اين مبادله كنجكاوي برنيايد، سر در نمي
  ستدها دارد؛ با فضا، و ق شماست، با محيط پيرامونش دادگلداني كه در اتا

و غـذا   دهـد، از فضـا نـور    گيـرد، چيزهـا مـي    آب. چيزها مي  با خاك، با
گيـرد. شـما را    مـي  يدهـد. از شـما چيـز    گيرد، به فضا بوي معطر مي مي

دهيـد؟ از   كند به گلدان آب بدهيد. شما چرا به گلدان آب مي تحريك مي
آب دهيد و شما هـم از   آنانگيزد به  گيرد. يعني شما را برمي آب ميشما 

دهيد؟ چون ديدن گلدان ــ اگر  گيريد. چرا به گلدان آب مي او چيزي مي
دهد. اگر  باشد ــ چشم شما را نوازش مي اش زيباييگلدان فقط به خاطر 

 دهـد. بينـايي و بويـايي شـما را     معطر هم باشد، شامة شما را نوازش مـي 
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آب بدهيـد،   آنانگيزد كه به  دهد و با اين نوازش شما را برمي نوازش مي
مواد غذايي بدهيد، قوت بدهيد، از آن پرستاري كنيـد، آن را در معـرض   

بينيد كه ميان موجودات محـيط، همـه نـوع     نور بگذاريد و امثال اينها. مي
 ستد با انواع مختلف هست. و داد

ميان برخي از موجودات محيط ما  هاي خيلي ظريف كه يكي از مبادله
اي است كه ما از آن به ادراك، آگاهي، و  با موجودات ديگر هست، مبادله

 ،چشم شـما كـه بسـته اسـت     .كنيم. چشمانتان را ببنديد دريافت تعبير مي
شـود. مـن ناگهـان ايـن كتـاب را در برابـر        هيچ چيز وارد ذهن شما نمي

اب كـه در برابـر چشـم شـما     شود؟ اين كت آورم. چه مي چشمان شما مي
كه شكل ظاهري ايـن كتـاب   آيد، يك دريافت از آن داريد. حداقل اين مي

در ذهن شما نقش بسته و شما از مجراي چشـمتان ايـن كتـاب را ادراك    
دريـافتي از ايـن كتـاب داريـد. ايـن       و يابيـد  كنيد، ايـن كتـاب را مـي    مي

اتي كـه  شـعور اسـت ـــ موجـود     ها كه مخصوص موجودات ذي دريافت
شعور از محيط  هايي كه موجودات ذي داراي شعور هستند ــ اين دريافت

گيرنـد، نقـش بسـيار خالقـي در زنـدگي اينهـا دارد. شـما اگـر          خود مي
ها را از زندگي يك مرغ معمولي حذف كنيد، تا چه حـد شـانس    دريافت

ـ   كه ادامة زندگي دارد؟ يك مرغ  د، دانه را نتواند ببينـد، آب را نتوانـد ببين
ظـرف   ،ادراكي از دانه و آب نه با چشمش و نه با بوييدنش نداشته باشـد 

توانـد ببينـد و نـه     تواند ببينـد. نـه مـي    دانه جلويش هست، اما آن را نمي
ظـرف آب را  اگـر  تواند با بو درك كند كه ظرف دانه جلويش اسـت.   مي

 ،كه آب كنارش هست، نداشته باشـد  گذاريد اما دريافتي از اين كنارش مي
ها  ها و ادراك تواند زنده بماند؟ خيلي كوتاه. دريافت مرغ تا چند وقت مي

 شعور هستند بـا محـيط اجتمـاعي    عامل مهم تنظيم روابط موجودات ذي
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كـه ايـن    خودشان. به طوري كه ادامة حيات آنهـا وابسـته اسـت بـه ايـن     
 هاي ادراكي كار خودش را درست انجام دهد. دستگاه

، به همـان انـدازه نقـش    باشدتر  تر و مترقي اليهر قدر موجود زنده ع
شـود. انسـان در    تر مـي  تر و حساس ادراك و آگاهي در زندگي او اساسي

توانـد زنـدگي    ميان موجودات زنده در سطح باالتري قرار دارد. آنچه مـي 
هـايي   ها، معلومات و دريافـت  انسان را تنظيم كند همين ادراكات، آگاهي

هـا   ها و آگاهي يش دارد. اگر شما تمام دريافتاست كه او از محيط زندگ
هـاي آگـاهي او    را از زندگي يك انسان حذف كنيد و تمام ابزارها و اندام

آيد كه ديگران بايد از  را از كار بيندازيد، آن وقت به صورت انگلي درمي
گرنه خودش ديگر قدرت ادامة حيات نـدارد. انسـان    و ،او پرستاري كنند
نواع گوناگون دارد. اين تنوع ادراك مقدار زيادي مربوط از نظر ادراكات ا
بينـيم، ادراكـات    هاي ادراكي. آنچه ما مـي  ها و دستگاه م است به تنوع اندا

كنيم: نـرم،   بينيم. آنچه با دست كشيدن درك مي ميبا چشم بصري؛ آنچه 
يـا   كنيم: تند، معطر، بدبو سفت است. آنچه با بوييدن درك مييا زبر، شل 

كنـيم: انـواع صـداها و كلمـات. و      بوست. آنچه با شنيدن درك مي خوش
تلخ است. اينهـا را  يا مزه  كنيم: شور، شيرين، بي آنچه با چشيدن درك مي

گويند. اگـر خـوب دقـت     ا حس ظاهر مييمحسوسات  ،ادراكات ظاهري
 هـاي ذهـن ماسـت از محـيط بـه      جور است. دريافت كنيد، همة اينها يك

كانال، يك مجرا، يك دستگاه. منتهي به اعتبار تنوع  وسيلة يك اندام، يك
هـا، چشـم، گـوش، اعصـاب المسـه، دسـتگاه بوييـدن، دسـتگاه          دستگاه
 كنيم.  اينها را به اقسام مختلف تقسيم مي ،چشيدن

تواننـد ميـان مـا و محـيط رابطـة       هايي كه مـي  ها و دستگاه آيا سيستم
 تـوانيم بـا چشـم و    مـي  فقطآيا آگاهي برقرار كنند منحصر به اينهاست؟ 
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هاي لمس كردن، المسه و اعصـاب المسـه بـا     گوش و بيني و زبان و اندام
محيطمان رابطه برقرار كنيم؟ اين يك سؤال است. دوستان چـه جـوابي بـه    
اين سؤال دارنـد؟ آيـا وسـيلة ارتبـاط ادراكـي ميـان انسـان و موجـودات         

هاي ديگـري   يا راه ،پيرامونش منحصر است به اين پنج راه اصلي كه گفتيم
نويسيم. بنويسيد تا به جوابش  هم وجود دارد؟ خوب اين سؤال را اينجا مي

 توانند مطرح كنند. اال دربارة آن مطالبي دارند، ميحبرسيم. اگر دوستان 
 

* مستقالً نه، ولي مشتركاً. فرض كنيد اشتراك دو چشم با ابرو، با 
 حركات ابرو.

داشـته  رابطة آگاهي تواند  وسيله ميخارج از نقش و دخالت اين پنج 
 باشد يا نه؟
تواند. شايد تفاوت انسان و حيوان همين باشـد كـه انسـان     * مي

تواند چيزي را دريافت كند كه حيوان  گانه مي پنج واسحفارغ از اين 
 تواند. نمي

 از چه قبيل؟ 
 توانيم بگوييم خواب ديدن.  همين خواب ديدن. مي مثالً* 

 ديگر چه؟
كند  شود. يعني حس مي موقع چيزي به كسي القا مي كه يك ني* ا

كه در جريـان   اي اتفاق افتاده يا چيزي شده است، بدون اين كه حادثه
 آن حوادث قرار گرفته باشد.

 

يك نوع واردات قلبي، يك نوع الهام. چيزي كه گاهي اوقـات بـه آن   
كـه   نافتد، بدون ايـ  شود كه انسان به دلش چيزي مي حس ششم گفته مي

 اين عوامل و اين ابزارها دخالتي داشته باشند.
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 ،گيـرد  چيزهاي كوچك و عناصري كـه از خـارج مـي   با * حتي 
هاي  دريافت ،تواند تركيباتي به وجود بياورد كه خود اين تركيبات مي

شود كه همان عناصر اوليه كه  او را به دست بياورد. در اينجا گفته مي
شـوند،   هايي كـه وارد مـي   دريافت شوند در ذهن و با هم تركيب مي

مستقيم بـه   اين، ممكن است غير بر منشأ آن حواس ظاهري هستند. بنا
 توانيم. مسائل برسيم، اما مستقيماً نمي

 توانيم نام مطلبي را كه ايشان گفتند، وحي بگذاريم؟ * مي
نوعش اين است. فعالً از ميان آنچه دوستان فرمودند، دو و  يك شعبه

. 2هـاي قلبـي؛    . الهـام 1نويسـيم:   تر است. آنها را اينجا مي نمونه شاخص
ـ باره  ادراكات عقلي. در قـدر   ابتـدا توضـيح دهـيم، تـا ببينـيم چـه      ن دو اي

 وقتي كه داريم اين بحث را پيش ببريم.به توجه توانيم با  مي
هاي فكري و ذهنـي و برقـرار    يكي از اَشكال دريافت هاي قلبي: الهام. 1

ي ميان انسان و محيط كه از اين پنج حس خارج اسـت،  شدن رابطة ادراك
شود. گاهي از آن بـه   چيزي است كه گاهي از آن به حس ششم تعبير مي

شـود و گـاهي    تعبيـر مـي  » به دلم برات شد«گوييم  اينكه ميالهام قلبي و 
اسـت. عاطفـة   » پـاتي  تلـه «احساس همدردي از دور كه تعبير فرنگـي آن  

عـاطفي. البتـه   يعنـي  و پاتي تقريباً  ،، تلفن، دوردورادور. تله مثل تلگراف
شود گفت كامالً عاطفي؛ تقريباً عاطفي. گرايش يا گاهي درد، امـا نـه    نمي

پاتي: همدردي  گوييم، درد. تله به معني مرض؛ دردمند را هم ميدرد فقط 
بافي  افتد و خيال ها مي دورادور. در مورد اين مسائلي كه در دست و دهان

درآوردي دربـارة آن زيـاد پيـدا     هـاي مـن   افي و دروغ و حرفب و موهوم
پذيرم و نـه بـراي    گاه محكم پيدا نكنم، نه مي شود، تا يك سند و تكيه مي

 كنم. ديگران نقل مي
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پــاتي و احســاس همــدردي دورادور كــه مكــرر  مــن در مــورد ايــن تلــه
رديد هايي از خودي و بيگانه شنيده بودم و خوانده بودم، در حال ت داستان

كـه بـراي    نگريستم تا ايـن  بردم و به آن به ديدة شك مي سر مي  و شك به
اي روي داد كه اوالً خود آن دوست كامالً بـرايم   يكي از دوستان ما حادثه

نظر از   هايي داشت، كه صرف شناخته شده و مورد قبول بود، و ثانياً نشانه
. طلـب كـافي بـود   تنهـايي بـراي م   ها به خود آن نشانه ،گفتن خود آن فرد

باور ــ خـودش هـم    دوستي دارم كه مردي است اهل مطالعه، دقيق، دير
گونـه   انسان ديرباوري است ــ و از آنهايي است كه به اين آساني به ايـن 

. اين دوست ما كند قبول نمي دهد و اين نوع مطالب را مطالب تن در نمي
كنـد،   سافرت ميكه بازرگاني است پرتحرّك و غالباً به كشورهاي خارج م

گفـت: روش مـن از آغـاز زنـدگي      ، مـي )چـه در اروپـا  و چه در آسـيا  (
هايم اين بود كه وقتـي بـراي كسـب و كـار بـه       زناشويي با همسر و بچه

تـا زمـاني كـه    رفتم و ديگـر   كردم و مي رفتم، خداحافظي مي مسافرت مي
اي ثابتي داشتم كه بتوانم كه نه ج نها در ارتباط نبودم. براي اينآبا برگردم 

به آنها اطالعي بدهم و نه صحيح بود كه من در يك سفر تجارتي حواسم 
نظر   ها پرت شود. بهتر اين بود كه من از اين كارها صرف براي اين حرف

ام برسم و هم به كـارم تـا    كنم و يك روز زودتر برگردم تا هم به خانواده
ام در ارتباط باشم. اين  تلفن با خانواده كه مرتب بخواهم يا با نامه يا با اين

نها دچـار  آشود،  عادت را ايجاد كرده بودم كه اگر يك روز دير يا زود مي
ام به وجـود آورده   ناراحتي نشوند. از اول جواني اين وضع را در خانواده

. )حاال غلط يا صحيح، كاري نداريم. اين روش ايشان بـوده اسـت  (بودم. 
در جمـع  بـاز  رفـتم، تـا موقـع بازگشـت كـه       رت ميبنابراين، وقتي مساف

 . اين روشكردم خداحافظي مي خانواده شركت كنم و سالم ورود بگويم
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كه مسـافرت هـوايي بـود، در آخـرين روزي كـه بلـيط       زماني من بود. در 
دادم، آن هـم نـه بـه اهـل      شد، اطالع مي گرفتم و پرواز من مشخص مي مي

ام  بـه كاركنـان تجارتخانـه   بلكه اشتند ــ منزل ــ چون آنها وسيلة كمتري د
اي  آنهـا يـك وسـيله    تاآيم  دادم كه من فالن ساعت با هواپيما مي اطالع مي

كـه يـك بـار     بياورند و در فرودگاه معطل نشوم و به منـزل بيـايم. تـا ايـن    
مسافرتي به اروپا كردم. طبق معمـول چنـد روزي آنجـا بـودم. كارهـايم را      

روزهاي سفر، بازگشتم مشخص شد. طبـق معمـول   انجام دادم. در آخرين 
ماشـين  تـا   آيم مي شب با فالن پرواز به تهران تلفني اطالع دادم كه من فردا

شب بـه هتـل رفـتم.     ،من اين تلفن را كردمكه ياورند و زود برويم. امروز ب
براي اولين بار در طول اين سـفرهاي متمـادي شـرق و غـرب، دلـم شـور       

ام حادثة ناگواري روي داده اسـت. احساسـي بـه مـن      كه در خانهبرداشت 
اي نـاگوار روي داده اسـت. هـر قـدر      دست داد كه در خانوادة من حادثـه 
بلـيط هواپيمـا را    ،روم شـب دارم مـي   خواستم خود را آرام كنم كه من فردا

ديـدم اصـالً    ،شـب آنجـا هسـتم    فـردا  و آيم ام كه مي ام، خبر هم داده گرفته
انم خودم را آرام كنم. كتاب خواندم، گردشي كـردم، بـه هـر شـكل     تو نمي

خواستم خودم را از اين خيال و از اين شور دل منصرف كنم، ميسـر نشـد.   
 تـا  ،كنم، ببينم چه خبر است اي نيست. تلفني به منزل مي گفتم: خوب چاره

سـابقه، گفـتم    ساعت فكرم راحت باشد. براي اولين بـار، بـي   24اقل اين  ال
لفن منزل را گرفتند. تصادفاً به نصف شب افتاد و خـانم خوابيـده بـود. از    ت

خواب بيدار شد، آمد تلفن را برداشت، ديد من هستم. او هم خبر شده بود 
كـنم.   آيم. ناراحت شد كه چه خبر شده كه من تلفن مي شب مي كه من فردا

، كني؟ گفـتم: نـه   گفت: چه شده است؟ مگر خبري شده است كه تلفن مي
 آســان بــود، خواســتم از شــما خبــري بگيــرم. بــه او  كــردن اينجــا تلفــن
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هـا حالشـان    نگفتم چه شده است. گفتم: شما حالتان خوب اسـت؟ بچـه  
هـا را از كوچـك و بـزرگ و خودشـان و      خوب است؟ يكي، يكي، بچـه 

وابستگانشان را سؤال كردم و گفتند همه حالشان خوب است. فكـرم تـا   
لشان خوب است و مكالمة تلفني ما تمام شـد  حدي آرام شد كه همه حا

و تلفن را زمين گذاشتم. ديدم نه، باز دل من آرام نگرفت. با وجـود ايـن   
كنم. البتـه تخفيـف    مكالمة تلفني، من هنوز يك نوع احساس ناراحتي مي

شب كه بـه تهـران    فردا پيدا كرد، اما نه آرامش كامل. راه ديگري نداشتم. 
خالف معمول كـه هميشـه يـا پسـر      شدم ديدم بركه آمدم، وارد فرودگاه 

آمدند مرا ببرند، چند نفر به  بزرگم يا يكي از كاركنان شركت با ماشين مي
جـا مـرا دچـار يـك      فرودگاه آمدند. ديدن آنها با آن نگراني قبلي، همـان 

ها نگاه كردم. از  يك چهره آميز به يك هاي سؤال نگراني شديد كرد. با نگاه
اي روي  انستم چيزي بخوانم. ولي خوب معلوم بود كه حادثـه ها نتو چهره

. داخل اند آمده فرودگاه به سراغ منبه داده است كه حاال چهار ـ پنج نفر  
گفتـيم و   آمـديم، مـي   از همان هنگام كه مي ،ماشين نشستيم. طبق معمول

شد. نـه  ن. سخني رد و بدل بوديم آنها ساكتو من  اما اين بار ،شنيديم مي
ند لب به ردك م بپرسم چه خبر شده و نه آنها جرأت ميردك رأت ميمن ج

آرام مـرا در   آراماينكـه  سخن گشايند و بگويند چه خبر شـده اسـت. تـا    
جريان گذاشتند كه در همان روز، يعني فرداي آن شـبي كـه مـن نگـران     
بودم و تلفن كردم، حادثـة نـاگواري بـراي يكـي از فرزنـدانم روي داده      

ش اين دوست ماسـت همـراه بـا آن قـراين قبلـي. اصـالً       است. اين گزار
كرده است. اين اصالً روشن اسـت و آن شـب    وقت تلفن نمي ايشان هيچ

كه ايشان جداً  هم كه تلفن كرده، صرفاً احوال پرسيده است. عالوه بر اين
 مورد اعتماد است كه آنچه گفته عيناً دقيق است. ممكن اسـت بعضـي از  
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د، اما كـل مسـأله دقيـق اسـت. ايـن يـك رويـداد        جزئيات آن دقيق نباش
شـود ميـان انسـان و     پاتي و همدردي از دور است. يعنـي معلـوم مـي    تله

توانـد   اش، نوعي رابطة ادراكي، ولو مـبهم، مـي   رويدادهاي محيط زندگي
هايي كه ما در حواس پنجگانـه   برقرار شود كه اين رابطة ادراكي از رابطه

ممكن است اين رابطة ادراكي را به آزمايشگاه شماريم، بيرون است.  مي بر
هاي رواني ببريم و به ده جـا از روح انسـان مربـوط كنـيم؛      تحليل پديده

ببريم و ببينيم كه آيا در من  »من برتر«بحثي نيست. ممكن است آن را به 
برتر او چه بوده است كه منشأ اين آگاهي شده است؛ بحثي نيست. بحث 

اين نـوع رابطـة ادراكـي ميـان انسـان و محـيط       اين است كه به هر حال 
خارج، از دايرة رابطة ادراكي كه انسان از طريق حواس پنجگانه با خـارج  

كه از آن به الهامات قلبي تعبيـر   چيزي استكند بيرون است. اين  پيدا مي
 شده است.

كه در زمينة ادراك و معرفت و شـناخت   يتحليلگرانادراكات عقلي: . 2
قدري آگاهي  اًذاتتحليلي وسيعي دارند معتقدند كه انسان  انسان مطالعات

انـد. يعنـي    هـاي قبـل از تجربـه گذاشـته     دارد. نام اين آگـاهي را آگـاهي  
هايي كه تجربه آنها را بـه او نـداده اسـت. مشـاهدات عينـي ايـن        آگاهي
ها حتـي   ها را به او نداده است. او قدري آگاهي دارد كه آن آگاهي آگاهي

كه تجارب وسيلة به دسـت آوردن آن   نه اين ،دهد و شكل ميبه تجارب ا
 يعني گويند ادراك عليت و معلوليت ها شده باشد. از باب مثال، مي آگاهي

شـود؟ چگونـه انسـان     مي يعلت چيز ديگر يفهمد چيز كه انسان مي اين
خواهيـد   فهمد كه چيزي علت چيز ديگر است؟ مثال بزنيم. شـما مـي   مي

كنيـد؟ دسـت    ويد. در بسته است؛ قفل است. چه كار ميوارد اين اتاق ش
 ، در را بازكنيم مي قفلوارد آوريم،  بريم، كليد را درمي در جيبمان فرو مي
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شويم. همة كارهايي كه شـما در ايـن رويـداد انجـام      كنيم و داخل مي مي
ايد. يعني يا  دهيد، كارهايي است كه با كمك حس و تجربه درك كرده مي
كند  استفاده ميكليد  از خواهد وارد اتاق شود يگري وقتي كه مييد دا هديد
گيـري از   ه خودتان با كمك ابتكار و نتيجـه ك ناييا  و كند قفل را باز ميو 

به فكر اسـتفاده از   براي باز كردن در ،تجارب ديگري كه خودتان داشتيد
ا . خود اين كار را شما از تجربه به دست آورديـد. ولـي شـم   كليد افتاديد

آوريـد، بـه    بريد، كليـد درمـي   كه دست در جيبتان مي(عالوه بر اين عمل 
چرخانيد به سمت چپ يا راست تا در باز شود. در را  اندازيد، مي قفل مي
ريافت خاصـي در رابطـة ايـن اعمـال بـا      د ،)شويد كنيد، داخل مي باز مي

كـردن   در باز كردن، در باز گوييد. خود يكديگر داريد كه به آن عليت مي
عليـت نيسـت.    ،عليت نيست. كليد انداختن، كليد انـداختن اسـت   ،است

كليد پيچيدن، كليد پيچيدن است، عليت نيست. در باز شدن، در باز شدن 
كليـد را  (كليـد،   )،دست را در جيـب بـردن  (عليت نيست. دست،  ،است

ة كليد را چرخاندن، باز شدن. هم ،)كليد را به قفل زدن(قفل،  )،درآوردن
اينها كلماتي است كه براي خـود يـك معنـي دارد. دسـت، دسـت را در      
جيب بردن. كليد، كليد را درآوردن. قفل، كليد را به قفل انداختن. كليد را 

اي است و براي خودش هم يك  چرخاندن، باز شدن. اينها هر كدام كلمه
 يك از ايـن كلمـات،   كدام عليت بود؟ هيچمعني دارد. در اين كلمات هيچ

به اين معناسـت   آيد كنندة مفهوم عليت نبود. آنچه در اين كلمات مي بيان
شناسيد.  همة اينها را با حواس درك كرديد. كليد را با حس المسه مي كه

شناسيد. دسـت در جيـب بـردن، بـا حـواس درك       با حس باصره هم مي
مـور  كنيد. كليد را درآوردن. قفل، كليد را به قفل انداختن. اينها همـه ا  مي

 شود آنها را با حس درك كرد. حسي است. يعني همه اموري است كه مي
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عليت چيست؟ اين كلمة سبب، سبب شدن، علت، علت شدن اين رابطه، 
اين پيوند ميـان چرخانـدن كليـد و بـاز شـدن در را شـما از كجـا درك        

ايد يا با يك ابزار ادراكي ديگـر؟ چشـم    ايد؟ آيا با حواس درك كرده كرده
چرخانـدن   ،حركـت دسـت   ،كليد ،تواند چه چيز را ببيند؟ دست يفقط م
كه چرخانـدن كليـد    باز شدن در را ببيند. اما اثرگذاري، عليت، اين و كليد

ماية باز شدن در است. اين پيوند، اين رابطه كـه از آن بـا كلمـة سـبب و     
 تواند درك كنـد؟  اي مي كنيم، اين را چه ابزار ادراكي علت و عليت ياد مي

ر بـه ادراك ايـن نيسـتند.    قاديك از حواس  پاسخ دقيق اين است كه هيچ
كند، ذهن انسان ــ يا بگوييم عقـل انسـان ـــ يـك      آنچه اين را درك مي

وسيلة ادراكـي برتـر از حـس اسـت. انسـان از آن برخـوردار اسـت كـه         
 تواند اين عليت را درك كند. پس اين هم ادراكات عقلي. مي

ادراكات انسان منحصر در ادراكات حسي نيسـت.   كه نتيجه اين نتيجه:
تـر اسـت.    هاي ذهني انسان از دايرة حـواس بسـي گسـترده    دايرة دريافت

كه ما در اينجا فقط حواس پنجگانـة ظـاهري را    توضيحي بدهم و آن اين
گفتيم. در حالي كه انسـان داراي يـك سلسـله حـواس يـا يـك سلسـله        

كند. آنجا كه  خل خودش مربوط ميدا ههاي ادراكي است كه او را ب رابطه
گيرد، درد دل و شكم را از كجا احسـاس   شما خداي نكرده دلتان درد مي

اي؟ چشم، گوش، زبان، بيني، دسـت كشـيدن، نـه.     كنيد؟ با چه وسيله مي
احساس درد دروني. اين خود يك نوع دريافت است. دريافتي كه انسـان  

طني اسـت. يـك نـوع    از درون پيكر خود دارد و اين يك نـوع حـس بـا   
دريافت حسي دروني است كه بايد جداي از اين پنج حس شمرده شـود.  
انسان با درون خودش از اين نوع حواس متعدد دارد كه تا پنج نمونـه از  

 كنند؛ ولي محصور كردن آنها در آنها را به صورت شناخته شده عرضه مي
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داشـته باشـد.   ها حس باطني ديگر هـم   بسا ده اين پنج تا غلط است و چه
خواهيم بگوييم اين است كه احسـاس درد درونـي    ولي آنچه در اينجا مي

چيزي است شبيه احساس زبري و نرمي كـه انسـان بـا دسـت احسـاس      
پاتي و دريافـت يـك    كند. اما دريافت عليت از اين قبيل نيست. آن تله مي

نوع خبـر نـامطلوب از دور، از راه يـك شـور زدن دل، آن از ايـن قبيـل       
نيست. حساب آنها از اين حواس باطني معروف باز جداست. نتيجة ايـن  
 بخش اول بحث چه شد؟ موجودات ايـن عـالم بـا يكـديگر داد و سـتد     

گيرند. يك بخش از آنچه قسـمتي   دهند، چيزهايي مي دارند. چيزهايي مي
گيرنـد، بخشـي    ، از محـيط مـي  )شـعور  يعني موجودات با(از موجودات، 

هـا انـواع و اقسـام     نـاميم. دريافـت   دراك و دريافت مياست كه ما آن را ا
حـس   وزبـان   ،بيني ،گوش ،هايي كه از راه چشم گوناگون دارند. دريافت

هايي كه از طريق احساس درد و رنج دروني اسـت.   المسه است. دريافت
حس تعادلي كه انسان دارد. من االن كـج هسـتم، راسـت هسـتم، بـدون      

ود يك نوع احساس دروني اسـت و امثـال   كه چشمم كار كند. اين خ اين
هايي كه از دايرة همـة ايـن حـواس بيـرون اسـت، يكـي        و دريافت ،اينها
 هاي عقلي. پاتي، و امثال آن، و يكي ادراكات و دريافت هاي قلبي، تله الهام
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منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
و موجوداتي كه پيرامون گفتيم رابطة ادراك و آگاهي ميان انسان و محيط 

 اي وسيع و داراي نقش حسـاس و خـالق در زنـدگي او    او هستند، رابطه
خواهيم  و از نظر تنوع، انواع گوناگون دارد. حاال در دنبالة بحث مياست 
هـاي گونـاگون    ايـن راه آورد  رهتان را به اين مطلب جلب كنيم كـه   توجه

همة موجـوداتي كـه   يعني  .ادراك براي موجودات مختلف يكسان نيست
ايـن صـدا را    بـر  گوش دارند، گـوش آنهـا بـراي شـنيدن صداسـت. بنـا      

شنوند. اما برد شنوايي در موجوداتي كه برخـوردار از حـس شـنوايي     مي
شنوند و  ها هستند كه صداهاي زيادي را مي هستند، يكسان نيست. بعضي

شـنوند. گـوش كسـي سـنگين اسـت. او       ها، صداي كمتري را مـي  بعضي
كه گاهي  تر اين تواند بشنود. جالب اصالً نمي را هايي با فركانس معينصدا

تواند تشـخيص دهـد. يعنـي     اوقات گوش انسان بعضي از حروف را نمي
هاي مربوط به حروف معين برايش قابل تشخيص نيسـت. مـثالً    فركانس

حـروف ب و پ برايشـان    ،قدر هم بلنـد بگوييـد   هرها هستند كه  بعضي
دانيد كه گوش انسان، برخـي از صـداها را    شما مي .يستقابل تشخيص ن

 يتواند ضبط كند كه تعداد اوجش از يك عدد معين بيشتر و از عـدد  مي
شنود، ولـي   معين كمتر نباشد. صداهايي هست كه سگ با گوش خود مي

شنويم. يعني برد گوش ما در شـنيدن از بـرد    من و شما آن صداها را نمي
 كمتر است. پس ما و سگ هر دو گوش داريـم و  شنوايي سگ در شنيدن
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شنويم. ولي اگر صدايي را من نشنيدم ولي سگ شـنيد، آيـا    صداها را مي
گوينـد فـالن صـدا را سـگ شـنيد؛ چـه چيزهـايي         مـي  توانم بگـويم  مي
شـود؟ آيـا    چنين چيزي مـي  گويند! من كه هر چه گوش دادم نشنيدم.  مي

اي زده اســت يــا حــرف  اگــر كســي ايــن حــرف را زد، حــرف عاقالنــه
اي؟ آيا گفتن اين سخن ناشي از جهل انسان اسـت يـا ناشـي از     جاهالنه

و  خواهد كاله سرش نرود ميچون دقت و هوش و ذكاوت و زيركي او؟ 
كند يا نه، ايـن انكـار جاهالنـه اسـت؟ ايـن       گولش نزنند اين را انكار مي

كمـي   تـوجهي و  انكار ناشـي از زيركـي نيسـت. ناشـي از غفلـت و بـي      
شـنود و مـن    يي هسـت كـه سـگ مـي    هامعلومات انسان است. بله صـدا 

 شنوم. نمي
كنيـد.   اندام بينايي. اين جلد قرآن كريم را مالحظه مـي  و چشمدربارة 

. اگر به جـاي  سترنگارنگ و زيبا ،رنگ براي من و شما يك صفحة چند
بـا،  قدر زي رنگ ــ چهار يا پنج رنگ ــ باشد و اين كه اين صفحه چند اين

، آيا اين زيبايي را براي شـما  بود هاي سفيد و سياه همين نقش فقط رنگ
داشت؟ نداشت. بنابراين، نگاه كردن و چشم دوختن به اين صفحه به من 

دهد كه در ما اثر رواني خاصي دارد. ما  رنگي مي و شما يك دريافت چند
صـفحه را  تر است. اما اگر شما ايـن   كند. به نظر ما قشنگ تر مي را شاداب

با يك جلد سياه و سفيد در برابر چشم يك گاو بگيريد، براي آن گاو اين 
صفحة رنگارنگ با آن صفحة سياه و سفيد تفاوتي ندارد. براي او هـر دو  

كه هر دو چشم داريم. هـر دو بـراي بينـايي     اينها يكسان است. نتيجه اين
اي هـ  ها و شـناختن امـواج خـاص و شـماره     است، اما در تشخيص رنگ

هـاي   رنـگ سـفيد و سـياه و زرد و سـبز و قرمـز و آبـي، چشـم        موجي
ــي    ــار نم ــور ك ــك ج ــايي ي ــدام بين ــم و ان ــودات داراي چش ــد. موج  كن
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ما يكـي از آنهـا   ا ،است برداري براي بينايي دو چشم و دستگاه عكسهر 
هر كـس چشـم دارد،   وقتي بيند. پس  بيند كه ديگري آن را نمي چيزي مي

بينم  اما من چيزي روي آن صفحة مقابل ديوار مي تو چشم داري،بگوييد 
ها! خـوب مـن چشـم دارم، تـو هـم       گويد چه حرفاو ببيني.  كه تو نمي

توجه ندارد كه بينم؟  بيني ولي من نمي داري. چطور است كه تو مي چشم
هاي ادراكي از نظـر طبيعـي    تنها اندام ها يكسان نيست. نه برد و ديد چشم

هاي  ستند، بلكه بشر آمده است با مجهز كردن اندامه ها تاوفداراي اين ت
حسي، دايرة برد آگاهي و ادراك را به مقدار زيادي گسـترش داده اسـت.   

گويند در آن گوشه از آسمان چند تا  كنيد. مي شما شب به آسمان نگاه مي
تـا. يـك    173گوييـد   شماريد. مي كنيد. مي بينيد؟ خيلي دقت مي ستاره مي

كنيـد. در همـان گوشـة آسـمان      گويد اشتباه مي است مي نفر آنجا نشسته
مـن دارم بـا    ،حرف چرند كمتـر بـزن  اگر بگوييد تا ستاره هست.  895

؛ 5، 4، 3، 2، 1شـمارم.   با حضـور دل دارم مـي   و كنم چشم باز نگاه مي
بـرد و   شـما را پشـت تلسـكوپ مـي    در جـواب  تا بيشتر نيسـت.   173
. اشتباه از شما استتا  895ه، كبيني  گويد حاال نگاه كن و بشمار. مي مي

كرديد هر چيزي را كه چشم شما نبيند، ديگر چيز قابل  بود كه خيال مي
به هر ميـداني   ديدن در آن ميان وجود ندارد. انسان با همان ديدن اوليه

بيند؟ نه. انسان با چشمي بـاز،   چه را قابل ديدن است، مي هر نگاه كند،
كند و همة چيزهاي قابـل ديـدن    ان نگاه ميبا دقت و تمركز به يك ميد

فرماييـد كـه در   ببيند.  نميهم ديدن نيست، هيچ ــ را  ــ آنهايي كه قابل
تا سوراخ  اين صفحة كاغذ كه دست من است، چند تا سوراخ هست؟ دو

گوينـد درون   هست. دو تا سوراخ بيشتر نيست؟ حاال آقاي رودسري مـي 
 ازبينـد.   چشم بنده آنهـا را نمـي  نهايت سوراخ هست ولي  اين صفحه بي
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و به اين صـفحة كاغـذ نگـاه    استفاده كنيد يك ميكروسكوپ الكترونيك 
هـاي   چـه فاصـله  و  است بينيد چه غوغايي در اين صفحة كاغذ كنيد. مي

هـاي   قـدر فاصـله   خورد. ايـن  در ميان ذرات اين كاغذ به چشم ميزيادي 
 ك دانشمند دقيـق بپرسـند  ميان ذرات در اين كاغذ زياد است كه اگر از ي

آنجايي كه از اين كاغذ پر اسـت، بـه آنجـايي كـه خـالي اسـت و        نسبت
ميليارد هم كمتر اسـت.   1×1گويد: از  مي ،قدر است ، چههست دار فاصله

ميليـارد هـم كمتـر     1×1يعني نسبت پر اين كاغذ از نسـبت خـالي آن از   
 است. 

طـرح اسـت، همـين اسـت كـه آن      فضـايي م  بحثي كه االن در فيزيك
آوردند و ما پاسـخي   چيزي كه سابقاً به عنوان يك مثال در خداشناسي مي

خـدا   پرسيدند: داديم، حاال ديگر عوض شده است. آن روزها مي به آن مي
توانـد ايـن كـرة     گفتند: خـدا مـي   گفتيم: بله. مي تواند بكند؟ مي كار مي همه

گفتـيم:   مرغ جاي دهد؟ مي  يك تخمزمين را با هر آنچه درون آن است در 
كـار   گفتند: پس چرا گفتي خدا همه تواند بكند. مي نه، خدا اين كار را نمي

كه آخر بايد اين كـار   مگفتي و مي مدادي تواند بكند؟ آن وقت جواب مي مي
كـه خـدا    ، خودش محال است، نه ايـن باشدشدني باشد. چيزي كه محال 

گوييم خدا قادر  شدني نيست. وقتي مي تواند انجام دهد. اصال خودش نمي
كار بكند، يعني همة كارهاي شدني را. اگر يـك كـاري نشـدني     است همه

است، خوب آن كار نشدني است. در قدرت خدا خللـي نيسـت. در چـه    
خلل هست؟ در خود اين رويداد كه نشدني است. ولـي ايـن مثـال حـاال     

زمين را با آنچه در آن  ديگر بايد عوض شود. اگر بپرسند آيا همة اين كرة
توانيم جاي دهـيم؟ بايـد بگـوييم بلـه. بـراي       مرغ مي  هست، در يك تخم

ر ايـن          اين كه شناخت جديـد از اجسـام ايـن اسـت كـه قسـمت واقعـاً پـ 
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 كه مثل يك بار پنبه .تواند فشرده شود كرة زمين با آنچه در آن هست، مي
نمايـد؛ ولـي بـا     پر مياش  اگر يك اتاق پنبه جلو روي شما بگذارند، همه

توان يك اتاق پنبه را به اندازة يك فندق كرد و از فندق  دستگاه پِرِس مي
هايي اسـت كـه بـه     هم كمتر. كرة زمين با آنچه در آن است، پر از فاصله

همـه   آيد. االن به آن استاد بنّا اگر بگويند در آن ستون چرا ايـن  چشم نمي
، باهللا، همـه را پـر كـردم و محكـم     گويد: واهللا اي؟ مي جاي خالي گذاشته

بينـد اي   مالت زدم؛ ولي اگر يك ميكروسـكوپ جلـويش بگذارنـد، مـي    
خالي. اصالً پري به پر است از كرده است! همة اين اشتباهي واي! عجب 

بينم كه واقعـاً   خورد. پس با مجهز كردن چشم، چيزهايي را مي چشم نمي
بينم، بـه خـاطر    لي اگر من نميهست و در دايرة ديدن انسان قرار دارد؛ و

اين است كه دستگاه ديدن من با بردي معين آفريده شـده اسـت. همـين    
بيني بردش چنـدين برابـر شـد؛     دستگاه ديد را با وسايل مجهزتر كن، مي
 چه از نظر ريزبيني و چه از نظر دوربيني.  

خوب گوش كن. صدايي بلند شـد.  گوييد  به كسي ميشنيدن. دربارة 
و اهر چه گوش كردم، نشنيدم. يـك سـمعك بـه     گويد مي كند. يگوش م

راحتـي صـداهايي را    بـه  دبينـ  د حاال گـوش كـن. مـي   نگوي ميو د نده مي
ـ گير مـي  اوشنيد. سمعك را از  كه قبالً نمي دشنو مي د حـاال  نـ گوي د. مـي ن

د نگوي شنوم. مي : نه نميدگوي شنوي؟ مي كن، ببين صدايي مي خوب گوش
د: نـ گوي شنوم. مـي  : باز هم نميدگوي شنوي؟ مي بين ميسمعك را بگذار ب

بـا سـمعك هـم دقـت كـردم      كـه  شنوي؟ من  شنوم. تو از كجا مي من مي
هايي  نشنيدم. يك راديو ترانزيستوري در گوشَت بگذار. با يكي از گوشي

گويد: حاال گوش كن.  آيد، در گوشَت بگذار. مي كه صدا از آن بيرون نمي
 كنـد.  كند، او هم دارد قشنگ گـوش مـي   صحبت مي نبيند دارد از ژاپ مي
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كـس   شنيدم كـه فـالن   وقت من مي گويد: بله. آن گويد: حاال شنيدم. مي مي
شنيدي. اين ابزار آمد. واقعاً  كرد، اما تو نمي سخنراني مي داشت در توكيو

ـ   آن صدا شنيدني است، نه اين هـاي شـنيدني    هكه شنيدني نيسـت. از مقول
است. در ميدان شنيدن انسان قرار دارد. اما چه انساني؟ انساني كه قدرت 

بتوانـد آنچـه را در ژاپـن     و شنوايي او به كمك ابزارها دوربرد شده باشد
. عيناً نظير شنيدن عرايض بنـده در اينجـا. هـيچ فرقـي هـم      بشنود هست

شنويد، بـا صـدايي    يكند. شما فكر نكنيد كه اگر صدايي را از ژاپن م نمي
شنويد فرق دارد. هر دو موج صدايي است. منتهي آن يك  كه در اينجا مي

موج صدايي است كه با يك تكنيك خارجي بـه مـوج الكتريكـي تبـديل     
شده است. اين موج صدايي از فضا و به وسيلة هوا به گوش شما منتقـل  

ارد، و در كند و باز يك ناقـل وجـود د   شده است. در اينجا هوا منتقل مي
كند و يك ناقل ديگـر وجـود دارد. وگرنـه     آنجا موج الكتريكي منتقل مي

طـور نيسـت كـه بـه هـم       گويم آن عالي با آنچه االن بنده مي گوش جناب
چسبيده باشد. اين فاصله بين دهان من و گـوش شـما را هـوا پـر كـرده      

رساند؟ هواي ناقل فركـانس   است. چه چيز اين صدا را به گوش شما مي
 دهد.  وتي. در آنجا ناقل ديگري اين كار را انجام ميص

صـداهايي را   توان  چيزهايي را ديد و مي توان شود مي بنابراين معلوم مي
كه برد دستگاه بينـايي و شـنوايي بـاال     شنيد ولي به يك شرط؛ به شرط اين

 بينـي  وقت چيزهايي را مـي  رود. برد دستگاه بينايي و شنوايي را باال ببر، آن 
شنوند. بـرد آن   شنوي كه ديگران نمي بينند و چيزهايي را مي كه ديگران نمي

كنـيم روي   خواهـد باشـد، مـا االن بحـث نمـي      هر چه مي(پاتي  دستگاه تله
بـرد آن دسـتگاه    )،هاي دروني انسان ارتبـاط دارد  يك از اندام كه با كدام اين

 تـر  درك كنـد وسـيع  اي را  توانست از دور چنين حادثـه  اي را كه مي گيرنده
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بـه دلـش چيزهـايي     و تري دارد. بـه قلـبش   وسيع پاتيِ وقت باز تله كن، آن
شود فقـط يـك    شود. معلوم مي شود كه به دل من و تو برات نمي برات مي

 هاي ادراكي است. هر چيز بيشتر براي بشر الزم نيست و آن تقويت دستگاه

ي كه در دايـرة هسـتي و   هاي قدر دستگاه ادراكي تقويت شود، ميزان واقعيت
 تربـاال بـاال و  شود، باال  عالم هستي وجود دارد و براي انسان قابل درك مي

 شناسيم.   حد و مرزي هم فعالً براي آن نمي و رود مي
كه بتوانم بحث را به ثمر برسانم، حـداقل در بخـش اول    من براي اين

كاستم؛ ولي ها  يت برسيم ــ از مثالخاتمكه وحي باشد ــ يا شايد هم به 
خـورد. تصـاوير    در موقـع تعلـيم بـه درد شـما مـي     چـون  كـنم   اشاره مي

تلويزيوني، تصاوير و صداها و ادراكات شنيدني و ديدني كـه بـه وسـيلة    
امواج تلويزيوني و راديويي جديد كه يك نوع جديدش، يعنـي فرسـتادن   
 موج از خود اينها به اينجا، خود يك داستان جديد در زنـدگي بشـر دارد  

دارد و  زنـد، خـاك برمـي    كه چطور صدايي را كه در كرة ماه دارد بيل مي
بينيـد. اينهـا    شنويد و تصوير آن را دورادور مـي  شما اينجا اين صدا را مي

تواند براي فهماندن اين مطلب به ديگران  هاي گوناگوني است كه مي مثال
چون آن  هم عرض كنيم. يمورد استفاده قرار گيرد. راجع به ادراكات عقل

 را هم مثال زديم، آن را هم بگوييم. 
شما توانستيد با يك نيروي ادراكي، عليـت را، يعنـي يـك نـوع رابطـة      

بـه آن گفتيـد    و نامريي ميان كليد، حركت كليد و باز شدن در را درك كنيد
قـدرت تحليلتـان را بـاال    و عليت. اگر شما دستگاه تعقلتان را تقويت كنيد 

العـاده   گيرد؟ عقل، تفكر، انديشه، عامل فوق مقدار اوج ميتا چه اين ببريد، 
 گيري از ادراكات بشـر اسـت. يعنـي آنچـه امـروز مـا بـه        مؤثري در نتيجه
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كنيم، نسـبت   فهميم و كشف مي گيري از ادراكات مي وسيلة دستگاه نتيجه
برابر اسـت؟   كنيم، چند به آنچه مستقيماً از طريق ديدن و شنيدن درك مي

توانيـد چيزهـايي را بـا چشـم      . شما در ميدان آثار فيزيكـي مـي  مثال بزنم
هـاي فيزيكـي    كنـون از ايـن ديـدني    تا ببينيد. ولي در همين ميدان فيزيك

هاي فيزيكـي. بنـده    ايد؟ چند برابر؟ ديدني گيري علمي كرده قدر نتيجه چه
بينيـد.   يروم. اين يك كار فيزيكي است. با چشم حركت را م دارم راه مي

ديـدني اسـت؟ شـما     ،حركت جزء موضوعات مكانيكي است. آيا جاذبـه 
بينيـد. خـود جاذبـه از آن چيزهـايي اسـت كـه شـما بـا          حركتش را مـي 

ايد. حاال فرض كنيد كه آن را هم ساده كنيد  گيري از فيزيك فهميده نتيجه
بينم جهان دارد آن قطب مغناطيسي ذرات آهن را بـه خـودش    كه من مي

بينيد. شما فقط حركت ذرات را بـه   كه شما واقعاً نمي ند. در حاليكشا مي
بينيد. اما آنچه علم فيزيك در اينجا به صورت استنتاج،  سوي آن قطب مي

قـدر زيـاد    گيـري كـرده، چـه    يعني با تجزيه و تحليل، در اين زمينه نتيجه
هاي بشـر از راه تجزيـه و تحليـل     . يعني حجم دانستنيخيلي زياداست؟ 

هاي بشر به صورت مسـتقيم از   هاي حسي نسبت به حجم دريافت اهيآگ
فكر و انديشه   اين، نقش دستگاه بر دائماً در حال افزايش است. بنا حواس
هـاي   گيري هاي حسي را با هم تركيب و از آنها نتيجه تواند دريافت كه مي

يـك از   قابل قياس با نقش هيچ ،جديد كند، در افزايش حجم آگاهي بشر
 ن حواس نيست.اي

شويم تا به اين نتيجه برسـيم كـه    گوييم و رد مي اينها را به اجمال مي
اي كـه پيغمبـر    كنـد؟ وحـي   يك پيغمبر كه گيرندة وحي اسـت، چـه مـي   

 گيرد، چه نوع پيامي است؟ پيامي كه پيغمبـر  گيرد، پيامي كه پيغمبر مي مي
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دار گيـرد عبـارت اسـت از يـك مقـ      اي كـه پيغمبـر مـي    گيـرد، وحـي   مي
گرنـه   شـنويم. و  شنود، اما من و شـما نمـي   ها. صداهايي كه او مي شنيدني

شنود. ولي  شنود. صدا را مي اصل كار عبارت است از همان شنيدن. او مي
شنود؟ برد  شنود كه براي ما قابل شنيدن نيست. چطور مي صداهايي را مي

ر تقويـت  دستگاه شنيدنش از برد دستگاه شنيدن ما بيشتر شده است. نظيـ 
مـا  كه طور  همانوسيلة فرستنده و گيرندة راديويي.  برد دستگاه شنيدن به

شـنويم كـه قـبالً     ي را مـي يهـا  وسيلة فرستنده و گيرندة راديويي، پيـام   به
 شنويم نه بـي  شنود كه ما نه با راديو مي هايي را مي پيامبر پيام ،شنيديم نمي

بتـوانيم آن صـداها را    راديو. يك دسـتگاه تقـويتي ديگـر الزم اسـت تـا     
كـه راديـو گـوش     شنود. آيا من زمـاني  شنود. واقعاً مي بشنويم. پيغمبر مي

اي را  وقت كه شما سخنراني شنوم؟ آن شنوم يا واقعاً مي كنم، واقعاً نمي مي
شـنويد؟   كنـد؟ چيـزي نمـي    كنيد، گوش شما كار نمي در راديو گوش مي

شـنويد يـا واقعـاً     كـه مـي  ايـد   يـاالتي شـده  خشـنويد؟   كنيد مـي  خيال مي
شنويد. اگر آن آدمـي كـه از دسـتگاه راديـو محـروم       شنويد؟ واقعاً مي مي

شـنوم، بـراي    گويد چيزي مي است گفت: يارو خياالتي شده است كه مي
ايـد،   يك داور آگاه به صورت شخص ثالث كنار ايستادهكه به عنوان شما 
كنـد و   رد گـوش مـي  اند؟ آن كسي كه راديـو را دا  خياالتي شده يك كدام
شنوم خياالتي شده يـا آن   را مي توكيواز سخنراني يك گويد من دارم  مي

اند؟  كند؟ كدام خياالتي راديو كه اين را متهم به خياالتي شدن مي آقاي بي
دهد خياالتي است؟ او آمده دربارة چيـزي كـه    كه دارد واقعاً گوش مي آن

دهـد.   هاي ناتوانش از روي خيـال نظـر مـي    ياسداند، با معيارها و مق نمي
، خياالتي نشده است. او واقعـاً دارد  گرنه اين كسي كه پاي راديو نشستهو

 شنود.  چيزي را مي
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منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
افكنـد و   آن شب بحث كرديم كه دو يا سه نورافكن بر راه بشـر پرتـو مـي   

، محسـوب كنـيم  تـا   د. اگـر علـم و عقـل را دو   خواهد راه را روشن كن مي
 گـوييم دو  . اگر علم و عقل را يكي حساب كنـيم، مـي  نورافكن شود سه مي

دوم نورافكن، هاي فطري و  آگاهييك نورافكن طور بگوييم:  . ايننورافكن
ميـان پرتـوافكني ايـن دو     .هاي اكتسابي بشر از راه تجربه و انديشـه  آگاهي

گونـه   دو عامل روشنگري، تـا ايـن لحظـه هـيچ    نورافكن و روشنگري اين 
آنچـه بـه   دقـت بيشـتر در    ،شناسيم. به عكـس  اي نمي منافات و ناهماهنگي

عنوان يك حربة تبليغاتي عليه وحي همواره از تضاد ميان علم و دين، دين 
دهد تضـاد ميـان    و دانش، عقل و دين، عقل و وحي، سخن رفته، نشان مي

نمـا و ديـن يـا     علـم  نيست. تضاد ميان جهلِميان عقل و وحي  ،علم و دين
نما و علم است. اگر تضادي هست ميان اينهاست. ميان جهل  پندارهاي دين

 و نما با وحي راستين. يا ميان علـم راسـتين   نما، وهم علم نما، شك علم علم
نما. بسياري از چيزهايي كه به نام وحي و به نام  انديشة راستين با پندار دين

بينيد با مسلّمات علـم و انديشـة بشـر، حتـي بـا       شود و مي يدين معرفي م
دين نيست. اينها را به نـام وحـي و بـه    و منافات دارد، مال وحي  ،بديهيات

هايي كـه   بسياري از مطالبي كه در كتاببين بينيم  اند. اگر مي نام دين جا زده
ــي     ــته م ــن نوش ــام دي ــه ن ــرم      ب ــر اك ــه پيغمب ــه ب ــاتي ك ــود و رواي  ش
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شـود،   ه طاهرين (س) يا بـه پيـامبران ديگـر نسـبت داده مـي     (ص) و ائم
منافات هست، اين نسبت دروغ است. در آن نسـبت شـك كنيـد. اولـين     
شكي كه بايد بكنيم در اين است كه آيا اين مطلب اصالً از پيغمبر يا امام 

هـاي اجتمـاعي ـ مـذهبي كـه در       هست يا نـه؟ يكـي از بـدترين پديـده    
مسـيحي، يهـودي، مسـلمان، زرتشـتي،     ( ن دنياهاي مذهبي گوناگو جامعه

هست، اين است كه معموالً در طول زمـان   )بودايي، هندي و اديان ديگر
 اي، سودجو، دغل، يا دشمنان، ايـن  وسيلة عناصر حرفه بهبه اصل مذهب 

هـا چهـرة راسـتين     كه واقعاً اين پيرايهشود  پيرايه بسته ميقدر به نام دين 
 دارد.  از نظر دور ميكند و  دين را پنهان مي

 

 بس كه ببستند بر آن برگ و ساز
 

 گر تـو ببينـي نشناسـيش بـاز     
 

 

روشــنفكرها،  ملّاهــا، نيمــه خبــر، نيمــه وقــت تــودة مــردم، مــردم كــم  آن
آگـاه و   آگاه نسبت به دين، ملّاها و مبلّغـين دينـي نيمـه    روشنفكرهاي نيمه

كننـد. روشـنفكر    يـن را بـه نـام مـذهب معرفـي مـي      اآيند  آگاه هم مي كم
خـود ايـن بـه نـام مـذهب      بـا  كوبـد.   آگاه چيزي را به نام مذهب مي نيمه

ميخه كند.  خواهد ناشي از مذهب بودن آن چيز را شش گويي مي ،كوبيدن
كنـد كـه ايـن از     ميخه مـي  يعني با همان كوباندنش در حقيقت دارد شش

آگـاه، مـداح    آگـاه، ملّـاي نيمـه    آگاه، روحاني نيمه مذهب است. مبلّغ نيمه
، به عنوان مقابله با اين روشنفكر دينـي، از همـان دفـاع    مانند آنناآگاه و 

كند كه اين هم از مذهب است. در حـالي   اش مي ميخه كند و باز هشت مي
داند كه اصالً اين از مذهب نيست. نه اين دوست نادان  كه محقق آگاه مي

طلب به مذهب محقّ كدام در نسبت دادن اين م و نه آن دشمن نادان، هيچ
 اند؛ هم آن دشمن نادان و هم ايـن دوسـت نـادان. و    نيستند. هر دو باطل
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كه قرآن كريم در مورد نسبت دادن يك چيز بـه   عجيب اين است كه با آن
گيري كرده، اين همه در روايـات   همه سخت به پيغمبر اين و دين، به خدا

(ص) در زمـان  همـه از شـخص پيغمبـر اكـرم      اند، ايـن  گيري كرده سخت
كـه از مـنِ پيغمبـر مطالـب      )هم شيعه، هم سني(اند،  خودش روايت كرده

، »اهللا قـال رسـول  «گوينـد:   كننـد و مـي   زيادي براي شما مسلمانان نقل مـي 
كـه   ايد، قبول نكنيـد. و بـراي ايـن    طور گفته، شما تا محك نزده پيغمبر اين

ك اصـلي بـه   هاي ديگر هم باز كار را خراب نكنند، آمده يـك محـ   محك
، بـر  دسـت شـما رسـيد    دست داده و گفته است هر چه به نام من پيغمبر

كتاب خدا عرضه كنيد. اگر ديديد با كتاب خدا سازگار نيست، بدانيد مـال  
من نيست. آن را دور بيندازيد. اين روايت را در جوامع حديث، هـم اهـل   

ت از امام اند. مشابه همين رواي مفصل و مكرر نقل كرده ،و هم شيعهسنت 
» قال صادق«آيند از قول من  گويد زياد مي صادق اين است كه به شيعه مي

اي و از زبان هر كسـي كـه    گويند. هر قال صادقي، در هر نوشته برايتان مي
هـاي   كند، قابل شنيدن نيسـت و اگـر محـك    خود را عالم ديني معرفي مي

اقل بـر  هـا دسـترس نداريـد، حـد     ديگر هم گفته شده و شما به آن محك
كـه هميشـه بنـده اصـرار داشـتم بـه        خدا عرضـه كنيـد. و لـذا ايـن     كتاب 
و آشنايي با قـرآن، بـراي همـين      شناسي و ترويج قرآن در ميان مردم قرآن

 چـه  .است كه قرآن از اين ديدگاه به عنوان يك محك معرفي شده اسـت 

آشنا توانند مطالب را بر قرآن عرضه كنند؟ وقتي كه با قرآن  وقت مردم مي
باشند. تا با قرآن آشنا نباشند، قدرت كاربرد اين محك و وسيلة عيـار زدن  

كند بـر علـم، بـر يقـين، و      و عيارسنجي را ندارند. قرآن اين همه تأكيد مي
گويد كه اينـان و آنـان از قـول خداونـد چيـزي را از روي ظـن نقـل         مي
 الّا الظّنَّ و انَّ الظَّنَّ ال يغْني مـنَ الْحـقِّ  و ما لَهم بِه منْ علْمٍ انْ يتَّبِعنَ «كنند:  مي
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انْ هـم  «به اين مطلب علم و آگاهي ندارند.  1».شَيئاً و مالهم بذلك من علم
زننـد و بعـد مكـرر اعـالم      اينها فقط از روي ظن حـرف مـي   2».الّا يظُنُّون

با علم ظن و گمان يـا چيزهـايي    ».انَّ الظَّنَّ ال يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً«كند:  مي
شود به حقيقت رسيد. ظن وقتي بـه حقيقـت ديـن     شبه ظن و گمان نمي

 پيوست، علم و يقين دارد. 
هاي مختلـف اسـالمي     با اين همه تأكيد، با كمال تأسف در تمام گروه

و ــ فكر نكنيد فقط در شيعه اين طور است، در اهل سنت هم هست ــ 
ي دنيا، اين يك اصل اجتماعي اسـت كـه از نظـر    هاي مذهب در تمام گروه

 .شناسي مذهبي واقعاً بايد به صورت علمي مورد مطالعه قرار گيـرد  جامعه
افتـد، يكـي عوامـل خـارجي بـوده       كه اين همه تأكيد از كار مي علت اين

هم عوامل ديني بوده است. بايد ايـن  و سومي عوامل علمي. ديگر است، 
ي كرد؛ خصوصاً كارهاي علمي كـه طـرح آن   مسأله را از ديد علمي بررس

فعالً تهيه و قدري هم آغاز شده است و يكي از آنهـا هـم همـين اسـت.     
اصوالً با مطالعة علمي اجتماعي بايد بررسي شود چه عواملي سبب شـده  

هاي  كه در عموم اجتماعات پيشين، چهرة راستين دين هميشه در زير اليه
ايـن، بـين    بر ني پوشيده شود؟ بناضخيمي از خرافات و موهومات ضد دي

دين، بين اين چيزهايي كه به نام دين در جوامع عرضـه   اين خرافات ضد
گـويم   شود، بين اينها و بين علم قطعي، ناسازگاري هست. بنده هم مي مي

هست. اما اين چه ربطي به وحي دارد؟ شما بگوييد آقـا بـين خرافـات و    
 منافات وجود دارد. بنده هم حتي بين چيزهاي مشكوك و بين علم قطعي

 

                                                            
آن ندارنـد و جـز در پـي گمـان و پنـدار      كه هيچ علم به  و حال آن: «28، آية . سورة نجم1

 ».روند و ظن و گمان هم در فهم حق و حقيقت هيچ سودي ندارد نمي
 ».اند تنها پابست خياالت خام و بيهودة خويش: «78، آية . سورة بقره 2
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هـم   يقبول دارم. عالجش چيست؟ عالجش اين اسـت كـه ولـو منافـات    
ز نداني از دين است، به عنوان دين قبـول  ايد چيزي را كه محرّبنداشت، 

 گوييم منافات دارد. نكني، ولو منافات نداشت. حاال مي
در اين طرف ماجرا، هر چيـزي را كـه امـروز بـه نـام علـم ـــ علـم         

پـر از دروغ شـده،   » اهللا قالَ رسولُ«كه  همانطورگويد ــ  گويد، علم مي يم
گويـد،   هم پر از حرف دروغ شده است. علم مي» يقُولُ الْعلْم«، »قالَ الْعلْم«

بينيد كه يك سلسـله مطـالبي را    گويد؟ شما مي گويد! چه علم مي علم مي
كننـد، چيـزي جـز     يبه حساب علم واريز م و گويند كه به عنوان علم مي

 و باالتر از فرضيه، نظرية علمي نيست. اما نظريـة علمـي كجـا    يافرضيه، 
قطعيت علمي كجا؟ ارزش نظريـات علمـي فقـط در خصـوص اسـتفادة      

 مثال جالبي بـراي ايـن مطلـب    عملي است. دقت كنيد. فرضية بطلميوس
كـرد   ت و فكر مياي كه دربارة جهان داش . بطلميوس بر طبق فرضيهاست

  تو گرفتـه  در ان است و دور اين كره را كُرات ديگر توهكرة زمين مركز ج
االفالك يـا فلـك    ترين كره به نام فلك است تا كرة نهم، كرة نهايي، بزرگ

 كرد جهان ايـن  ستاره يا به اصطالح فلك اطلس؛ فكر مي ساده يا فلك بي

 24االفـالك هـر    فلـك  كـرد كـه ايـن    تو قرار گرفته و فكر مي در طور تو
ــ از جمله خورشيد ـــ هـم   را چرخد و تمام افالكي  ساعت يك بار مي

ايـن،   بـر  چرخاند. بنـا  بار دور خودش مي كه در درون خودش است، يك
هـاي   هاي داخلـي، هـر يـك از ايـن پوسـته      گفت هر يك از اين فلك مي

 بـار دور زمـين   سـاعت يـك   24اصـلي،   و داخلي به تبع آن پوستة رويي
 منطقـة هاي داخلي به اصطالح زير آن  اين فلك در ،غير از اين .چرخد مي

همـة   ،هاست يعني فلكي كه پر از اين ستاره ،بود و فلك توابع بود البروج
 گفت براي خودش ها را متعلق به فلك هشتمي دانست و او مي اين ستاره
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رم، آسمان چهارسد كه اين  مي فلك چهارمبه حركات خاصي دارد و بعد 
آسمان خورشيد است. آسمان خورشيد هم براي خود يك نـوع حركـت   

ايـن، مـاه و سـال و روز و     بر شود. بنا خاص دارد كه سال با آن تنظيم مي
كرد يك بيان  فكر ميچيزي كه كرد. با  روز را با اين وسيله تبيين مي شبانه

بـار   ساعت يك 24خودش  زمينكه بگويد  علمي است. يعني به جاي اين
خودش سر جاي خود ثابت. فلك،  زمينگفت  گردد، مي مي خورشيدور د

بار گردش دارد. ايـن   ساعت يك 24آن هم حتي در داخل اين افالك، هر 
كرد. با چه چيز؟ با گـردش   ساعت يك بار را توجيه علمي مي 24گردش 

گرفت. بعـد بـر    مي بر . فلكي كه فلك جامع بود و همه را درنهمآن فلك 
طور. براي ماه هم يك گـردش داخلـي    گفت ماه هم همين اين اساس مي

متناسب با فلك خودش قائل بود و يك گردش كلـي متناسـب بـا همـان     
كـه بـراي    رياضـي آمـد بـين محاسـبات دقيـق      االفالك. آن وقت مي فلك

حركــت مــاه و خورشــيد و وضــع زمــين داشــت، خســوف و كســوف را 
گوييد قـدرت   م از اين بهتر؟ مگر شما نميكرد. ديگر عل بيني علمي مي پيش

تواند حوادث آينـده   دهد؟ مي بيني مي علم اين است كه به بشر قدرت پيش
شـد و از   بينـي مـي   بيني كند؟ بر همان اساس، با محاسبة دقيق، پيش را پيش

شد كه در فالن روز، در يازده ماه يـا حتـي در شصـت     همين حاال گفته مي
در فالن ساعت، در فالن منطقه، كسوف جزئي يـا   سال ديگر، ماه يا در صد

دهد يا چند درصد از قرص خورشيد يـا مـاه گرفتـه     كسوف كلي روي مي
   شود. دهد. ماه گرفته مي شود. كسوف روي مي مي

بيني يا شناخت علمي كـه   تمام مختصات پيشكه فرماييد  مالحظه مي
ا را بـر اسـاس   ايـن كارهـ  او وجـود دارد. اوالً  نظريـه  گوييم، در ايـن   مي

 اهداتاستفاده از مش ،يعني مقدمة اين طرز بيان ؛داد مشاهداتش انجام مي
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گـردد،   بـار مـي   ساعت يك 24آيد در  . خورشيد كه به نظر ميبود حسي
شـود يـك چيـزي     گفت معلوم مـي  اين، مي بر بنا .طور ها هم همين ستاره

اج. يـك نـوع   گرداند. يـك نـوع اسـتنت    باالتر از همه است كه اينها را مي
يعني با استفاده از مشاهدات حسي و بـا تـوجيهي    ،زد حدس. حدس مي

آورد، بين اينها ربط و پيوند  كه انديشه براي اين مشاهدات به ذهنش مي
كرد. مگر غير از اين است؟ شناخت  مند مي كرد و اينها را نظام برقرار مي

يـة  علمي غير از اين است؟ شـناخت علمـي، شـناختي اسـت كـه بـر پا      
مشاهده استوار باشد و بتواند ميـان رويـدادهاي مختلـف نظـام و پيونـد      
برقرار كند. اين كافي نيست. ممكن است چيزي براي انسان موهوم باقي 

خواهـد و آن بـازده تجربـي     مييك چيز ديگر هم بماند. شناخت علمي 
ايـد  باست. يعني بايد در مقام عمل بتواند صـحت آن را آزمـايش كنـد.    

ها  عملِ مربوط به آسمان حت آن حدس علمي را آزمايش كند.بتواند ص
ديـد   هاي جالب آن خسوف و كسوف بود. او مي چه بود؟ يكي از نمونه

تواند با اين پاية علمي كه براي خودش حسـاب كـرده، يـك نتيجـة      مي
سال ديگـر   سال و پنجاه سال و ده عملي بگيرد و خسوف و كسوف يك

بيني كند. حتي وضع سـتارگان و   ش پيشرا بر اساس رصدها و محاسبات
بينـي   رصـدها پـيش   هـا و  همحاسـب همين ثوابت و جاي آنها را بر اساس 

ماه  گفت: فالن ستاره شش كرد. پس نتيجة عملي هم داشت. يعني مي مي
حسابي  و اساس همين محاسبات شود. بر ديگر به فالن ستاره نزديك مي

ها نبود. محاسبات دقيق اسـت.   گويي و از اين حرف كه در آن بود. گزافه
. بيشـتر  اسـت  محاسبات هيـأت بطلميوسـي   ر اساسب محاسبات رياضي

رود. حساب كه در آن هست،  معيارهاي رياضيات عالي در آن به كار مي
 بازده تجربي هم ،كار افتاده است انديشه هم كه به ،مشاهده هم كه هست
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بينـي كنـد. تمـام     تواند آينده را پـيش  كه دارد. يعني انسان از روي آن مي
كه واقعـاً سيسـتم زمـين و     خصوصيات شناخت علمي را دارد. اما آيا اين

توانست تلقـي شـود يـا     اين از آن مسائل قطعي مي ،ها همين است آسمان
اند، بعد آمدند بر  اگر چندين قرن اين را مسألة قطعي تلقي كرده ؟حدسي

اش يـك لبـاس دينـي هـم پوشـاندند و       قواره قامت ناسازگار و هيكل بي
خـالف ديـن    خالف هيأت بطلميوسي حرف زد، بر كس آمد بر گفتند هر

ــة  ــدر گاليل ــا  1حــرف زده اســت و پ ــه در ايتالي ــد ك  بيچــاره را درآوردن
و ديگران هم  2خالف هيأت بطلميوسي حرف بزند و كپلر خواست بر مي

انـد بـه    طور؛ اينها همه ناشي از چيست؟ ناشي از اين است كه آمده همين
اند براي ايـن   اند و بعد آمده يك حدس علمي بهايي بيش از خودش داده

وقت  اند. آن بهاي بيش از خود يك پشتوانة ديني موهوم هم درست كرده
مسأله اين شد كه علم ثابت كرد زمين مركز ثابت نيست. خورشيد به دور 

ركت ندارد. آسـمان نهمـي بـه آن صـورت وجـود نـدارد. نظـام        زمين ح
حركت سيارات و توابع بايد بر مبناي قانون جاذبة عمومي محاسبه شـود.  

بيني كسوف و خسوف هم اين است كـه از ايـن سـر     علت توجيه و پيش
هـا بـر    كند و ايـن حركـت   كند. ماه حركت مي به آن سر زمين حركت مي

مركزي اين حركـت اسـت و عـين همـان      مبناي خورشيد است كه نقطة
كرد در اين وضع زمـين   وضع را دارد. وضع درست است. اما او خيال مي

كند تا به اينجا برسـد.   اينجا ثابت است. اين خورشيد است كه حركت مي
وضع را درست تشخيص داده بود. يعني موضع اين در برابر آن. ماه هـم  

 است. خورشيد ثابت است. ايـن اين وسط است. اما معلوم شد كه اشتباه 
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2. Johannes Kepler 



 173   )3وحي (

كند تا به اينجا برسد. پس در تشـخيص وضـع    زمين است كه حركت مي
 اشتباه نكرده بود. اما در توجيه علمي آن اشتباه كرده بود.

در بيشتر مسائل علمي امروز هم مسأله همين اسـت. مـن بحثـي در    
ـ   ها داشتم كه حاال چون جا افتاده اسـت، فكـر مـي    چهارشنبه د كـنم باي

تري مطـرح شـود. دوسـتان شـب چهارشـنبه       انشاءاهللا در وقت گسترده
تكامـل و پيـدايش انسـان و    دربـارة  كنند؛  آيند سؤاالتي را مطرح مي مي

اي در ايـن   مطرح كرده بودند. چون چيزهـاي تـازه  سؤال تكامل طبيعي 
شت كه مطرح كرده خورد كه به خود من هم ربطي دا بحث به چشم مي

. به نظر من آن مطلب چنان جا افتاده است كه ا افتادبودم و آن مطلب ج
اوجـي بـراي مسـألة     رسد كه ــ از ديـد خـود مـن ـــ     حاال به نظر مي

هوچيگَري بود. در آنجا از همين راه پيش رفتـيم كـه آخـر چـه؟ چـرا      
ايد؟ ما راجـع بـه    قدر ما با علم فاصله بگيريم؟ چرا با علم قهر كرده اين

را كرديم. ما باالخره دسـت دوسـتان را بنـد     ي همين كارركساقتصاد ما
كرديم به خواندن متن به زبان آلماني و انگليسـي و عربـي. اصـالً مـتن     

طور نيست كه كسي نتواند بگويد آقا باالي چشمش ابروست. اصالً  اين
خير، علم ارزش هـم   كنيم؟ نه ببينيم چه چيز است؟ چرا ما وحشت مي

اين كتاب چهارم اگر ي بيش از خودش؟ . اما چرا بهايدارد. بها هم دارد
خوانـديم خيلـي     بود و امشب اگـر بـه ايـن مناسـبت آن بحـث را مـي      

 تر بود. جالب
اي را در ايـن زمينـه    بخـش قابـل مالحظـه    فلسفة ديـن در اول كتاب 

ايم. دوستان حتماً به مناسبت بحث امشب آن را مطالعه كنند. حـاال   آورده
اند، آن بحث را مطالعه كنند. علم در جـاي   فكري آماده ةزمينديگر در كه 

 گـويم  مـي به تو دانشمند مسـلمان  نِ عالم ديني مبها دارد. و خود ارزش 
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 1ترانسفورميسـم  ،هيچ اشكالي هم نـدارد بـه عنـوان علمـي     و حق داري
قبول كني. حتـي بـه عنـوان    را  )يعني پيدايش هر نوع از نسل نوع ديگر(

هاي انساني هم قرار بـدهي،   اين را به عنوان پاية پژوهشعلمي، خواستي 
معنايش اين است كه يعني مثل  »عنوان علمي«گيرم. اما اين به  اشكال نمي

بـه آن اصـل    كـه  يك اصل موضوعي. ما در علوم يـك اصـطالح داريـم   
گوييم. يعني يك اصل پذيرفته شده كه اگر هم عيـب كـرد،    موضوعي مي

ندارد. اين يك امر فرضي است. يعنـي بـا ايـن    اگر هم باطل شد، اشكال 
خواسـت ايـن    مـي  بطلميوساگر كه  خواهم جلو بروم. مثل اين فرضيه مي

گفتم آقا اينجا يك تخلّـف دينـي اسـت.     فرضيه را بخواند، بنده به او نمي
خواست كسوف و خسـوف را   خواست يك كار علمي كند. مي خوب مي

اين كار را نكن تا ببينم مـذهب در   توانستم بگويم يبيني كند. من نم پيش
گويد. به عنوان يك اصل برو جلو. امـا ايـن اصـل علمـي      باره چه مي اين

اي هم  تواند در مقابل قرآن كه هيچ، در مقابل يك خبر روزنامه هرگز نمي
 گويـد از آثـار باسـتاني بابـل     اي مي كند. يك خبر روزنامهقطعي مقاومت 

دهـد انسـان را مسـتقيماً از خـواب      يزهايي پيدا شده است كه نشان ميچ
، يعني همان انسان، بشـر، پـدر، پـدربزرگ مـا. ايـن      آدم را پراند. البته مي

فرضية علمي و اين مبناي علمي تو تا به چنين خبري برخورد كرد، تكان 
در  گويد: تجديد نظر كنم، ببينم كارم چه ايرادي دارد؟ فقط خورد. مي مي

اي. پس معنايش اين است كه قاطعيتي ندارد. پـس اگـر    حد خبر روزنامه
زود نگو بـين وحـي و علـم     ،وحي گفت كه انسان كي آفريده شده است

تضاد هست. بين يك فرضية علمي و يك مطلبي كه احيانـاً از وحـي بـه    
 اين است كه تا اين لحظه ميان علم قطعي و وحي .است تضاد آمده وجود
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يابيم. اگر تضاد هست ميان علم فرضي، علم  گونه تضادي نمي يچقطعي، ه
ظنّي با وحي قطعي است. ميان علم قطعي بـا وحـي فرضـي. يعنـي يـك      

نه سند كـافي بـراي اثبـات وحـي      گر چيزي از وحي فرض شده است. و
ها، منهـاي   ها، منهاي اين منافات وجود ندارد. چرا؟ چون منهاي اين تنافي

هـا، قـرآن كـريم بـه مـا       ق منهاي ايـن تضـادها و اتفـا    ها، اين ناسازگاري
گويد: اي مسلمان، چشم و گوشَت را باز كن. در امـر ديـن جـز امـر      مي

اين آقايـان علمـاي اعـالم و     يقيني برايت ارزش ديني نداشته باشد. حتي
گويند اين دين است.  خواهند بنويسند نمي هايشان را كه مي ، رسالهمراجع

دين مطلبـي را مطـرح    رد با شما آقايان يك جوان ضداگر امروز در برخو
پنجاه بـار بـر آن   هم مراجع تقليد  و گويد المسائل مي كرد، گفتيد توضيح

عمل «اند  كنيد. پنجاه نفر از مراجع تقليد نوشته اشتباه مي ،اند صحه گذاشته
به اين رسالة عمليه، با رعايت حواشي و تعـاليم و فتـاوي حقيـر مجـزي     

. نخواستند بگويند اين يقيناً از دين است. اگر هر كـدام از  »اهللا شاء است ان
گوييم يقيناً از دين است، يقينـاً از ديـن نيسـت.     ه ما ميچگفتند آن اينها مي

اگر كسي آمد بر خالف مطلبي كه در رسالة عمليه است حرفي زد، فـوراً  
كـه خـود    براي او چماق تكفير نكشيد. ايـن كارهـا چيسـت؟ بـراي ايـن     

گوينـد آن   گويند اين يقينـاً از ديـن اسـت. مـي     حبان رسالة عملي نميصا
شـدة   كنم از عمل به وظايف شناخته مقدار كه اگر من عمل بكنم، فكر مي

ام. اين است كه در آن احتياط هم هسـت. احتيـاط يعنـي     ديني باز نمانده
دهم از دين است، پـس   دانم از دين است، ولي احتمال مي چه؟ يعني نمي

قدر در آن احتياط هسـت؟ مكـرر. اقـوي هـم همـين       كنم. چه ت ميرعاي
گويد اقوي همين است، يعني مـن بـا دو    است. اقوي يعني چه؟ وقتي مي

 كه بخواهـد  تر است. نه اين كلفت دليل برخورد كردم. اين يك دليل، گردن
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گويد: اقوي. اگر قطعي بود، كلمـة اقـوي را ديگـر     بگويد قاطع است. مي
هـا هسـت؟    قدر در رسـاله  قع اين است، اقوي اين است. چهگفت. وا نمي

فراوان هست. تازه آنهايي كه اَحوط و اَقـوي و ظـاهر و اوجـب بـا آنهـا      
نيست، آنها هم معنايشان قطعيت نيست. آنها هم معنايشان اين اسـت كـه   

آورد كه دليلش يك مقابل داشته باشد. احـوط را در   اقوي را در جايي مي
گويد  ه يك مقابل هم داشته باشد. اوجب را در جايي ميگويد ك جايي مي

گويد كـه چيـزي    كه يك مقابل هم داشته باشد. ظاهر را هم در جايي مي
بـا دليلـي   در حـدود متعـارف   مقابلش باشد. اين معنايش اين اسـت كـه   
 برخورد كرده باشد. دليل مقابل هم ندارد. 

بـراي هـر مسـلمان    كه عمل به ايـن مصـالحات    اين در عين اين بر بنا
مكلّفي الزم است، الزم بودن آنها يك مبحث است، قطعي بـودن از نظـر   
اسالم بحثي ديگر. معنايش اين است كه اگر فردا يك فرد يـا يـك گـروه    

يـك قـوم را بـه     ،تر پيدا شد، بـا تحقيقـات گسـترده    العلم متحد يلِ واسع
ها  رسالهاصطالح دگرگون كردند، دين عوض نشده است. همين كه ميان 

كه در فالن كتاب نيست. اين در فـيلم اوريجينـال نيسـت     گويد آقا اين مي
گويـد. در رسـاله اسـت. در رسـالة آقـاي       كه صـاحب مفـاتيح آن را مـي   

اين هم با اين ديـد وسـيع    ،است است؛ در رسالة آقاي خميني بروجردي
در حدود مطالعاتي كـه تـا ايـن لحظـه      وايم  كه ما اينجا با قاطعيت نوشته

بين وحي مسـلّم و علـم مسـلّم، قطعيـات علـم و        . مامتضاد است داريم
انديشة بشري و قطعيات وحي، كمترين ناسازگاري سـراغ نـداريم. همـة    

ها يا از اصل موهوم است و ناسازگاري نيست، يا اگر هـم   اين ناسازگاري
آن يكي است. يا غيرمسلّم دين ناسازگاري هست، غيرمسلّم اين با مسلّم 

 با مسلّم علم، يا غيرمسلّم علم با مسلّم ديـن. وقتـي اختالفـي ميـان غيـر     
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مسلّم را كنار گذاشت. البتـه   مسلّم دين و مسلّم دين وجود دارد، بايد غير
مسلّم در مورد دين وحي است. از  ،در مورد نقش شناخت علمي و عقلي

تواننـد   ح كالمي اصولي، آيا اينهـا مـي  ديدگاه مستقالت عقليه و به اصطال
يك ادلة ديني شناخته شده باشند؟ يعني با مسلّمات عقل و علم بـاالخره  

يا اگر  ،تواند از دين باشد چيزهايي را كشف كرد و گفت: اين ميشود  مي
بودند كـه   عتقداي م چيزي در دين خالف اين بود بايد كنار زد يا نه؟ عده

يكي از ادلة ديني است و لذا عقل اجماالً يكـي  اين از مستقالت عقليه و 
از ادلة اربعه شناخته شده است. ما در اين زمينـه البتـه بحـث داريـم. نـه      
 ،بحث در كبري، بلكه بحث در صغري. يعني ما هم كبري را قبول داريـم 

انگاري شده است. خيلـي از ادلـه    اما معتقديم در مسألة صغري خيلي وِل
، واقعاً مستقالت عقليه نيسـت. در  قليه تلقي شدهبه عنوان مستقالت عكه 

اي داريم كـه در   كبري بحثي نداريم، ولي در صغري بحث خيلي گسترده
 گوييم. جاي خودش مي
گونـه   كه ميان علم و عقل و وحي هـيچ  نتيجة نهايي اين نتيجة نهايي:

كه اين اصل قرآني را دربارة علوم هم حفـظ   ارتباطي نيست. به شرط اين
همـين شـرط را حتـي بـا     ». انَّ الظَّنَّ ال يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً«با آن كه كند. 

گويد: آقا اصل موضوعي. اصـل   عنوان اصل موضوعي قبول كند. به ما مي
همه  كه در طول زندگي، من اين موضوعي كجا و اصل قطعي كجا؟ و اين

، كسـاني كـه   آزادمنشي در اين زمينه داشتم كه فرزندم، بستگانم، دوستانم
هاي علمي. بـا قاطعيـت    كنند، بروند به تمام ميدان به حرف من گوش مي

گرمي محكمـي بـوده كـه بـر حسـب       به استناد اين پشت ،هم چنين گفتم
گرمي تـا ايـن لحظـه حتـي خيلـي       مطالعات هميشگي داشتم و اين پشت

 كنـيم كـه فـوراً    زدگان هـم خـواهش مـي    تر هم شده است. و از علم قوي
 



 پيامبري از نگاهي ديگر   178

ها را  اين حرفو شناسي علمي  جامعهو  ،يسم علمي، اقتصاد علميسوسيال
به رخ ما نكشند. اقتصاد علمي، سوسياليسـم علمـي، اوالً مـا در عصـري     

كنيم كه بسياري از اين چيزهايي كه تا سي سـال پـيش بـه آن     زندگي مي
گويند علمي نيست. اصالً علمي نيست. ما  ند علمي، حاال ديگر ميفتگ مي

رديم علمي اسـت. بـراي ايـن علـوم انسـاني يكـي از شـرايط        ك خيال مي
شناخت علمي اين است كه قوانيني كه بر اساس مشاهدات و تجارب آن 

آيد، قابل تعميم باشد. يعنـي يـك اصـلي را بـاز بـه       شناخت به دست مي
كه طبيعـت يـك جـور     عنوان اصل موضوعي علم پذيرفته است و آن اين

اين، اگـر مـا روي صـد     بر دن طبيعت. بنااصل يكسان كار كر ؛كند كار مي
، جاذبه را امتحان كرديم، با اتكاي به اصـل  مانند آننوع سيب و آهن و 

كنيم؟ يك قانون علمي بـه عنـوان    يكسان كار كردن طبيعت، چه كار مي
نه اگر اصل يكسان كار كردن طبيعـت   گر كنيم. و قانون جاذبه كشف مي

آيـد.   قانون به دست نمي ،ار تجربهرا ضميمة تجارب نكنيم، از هيچ مقد
اساس مشـاهده و آزمـايش، ولـو     با متد علمي، با روش علمي، بر حتي

پانصد نوع آزمايش. فالن ميكروب با فالن مشخصات صد نفر را مبـتال  
خـواهم بـه همـة مـردم بگـويم از ايـن        به آبله كرده است. حاال من مي

خواهم بگويم به  من مي شويد و ميكروب پرهيز كنيد كه مبتال به آبله مي
همة اطبا كه هر كس را كه ديديد اين ميكروب در خونش هست، ايـن  

خواهد؟ ايـن اسـتناد    او تزريق كنيد. اين چه چيز مي آبله را به داروي ضد
نـه   گـر  خواهد. اصل موضوعي يكسان كار كردن طبيعت. و به يك اصل مي

صدنفر اين كار را در اين تنها اگر اين نباشد، خوب ممكن است اين روش 
براين، از كجا بـدانم؟ بنـا  براي صد مورد ديگر مفيد باشد. شايد كرده است. 

 اصـل علمـي   شود استنتاج وقت مي از تجارب عيني و مشاهدات عيني چه
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اصل يكسان كار « :كرد؟ وقتي كه اين اصل موضوعي را به آن اضافه كنيم
 .»كردن طبيعت

ه بودن، به دليـل همـين اصـل    حال در مورد انسان به دليل خودساخت
اصلي كـه حـاال اوج    ،جديد كه خود ما هم قبول داريم تاگزيستانسياليس

اي است و هر انسان بـراي   كه انسان تافتة جدا بافته گرفته است. اصل اين
خودش يك نوع مستقل است. به دليل اين بحثي كه امروز در دنيـا حتـي   

 ،يك بحث اساسـي  ،شود ميبه عنوان يك بحث مسلّم دربارة انسان تلقي 
اصـل يكسـان كـار كـردن را      ،در مورد انسان ،يك اصل موضوعي جديد

كار برد. اصالً اين خالف اصل موضوع است و آن اين اسـت  به شود  نمي
شود به يكسان كار كردن عوامل ربـط داد. تنبيـه    ها نمي كه در مورد انسان

 ةبـراي آن بچـ  كننـده اسـت.    بدني، يك در گوشي، براي اين بچه تربيـت 
رو كـردن خـوب اسـت؟ يـك      كننده. آيا يك تـرش  چيست؟ عاصيديگر 

كننده و در برابر  مقاومت كردن؟ مقاومت در برابر خواستة يك بچه تربيت
چنـين   كننده است. همين امشب بنده گرفتار اين خواستة بچة ديگر عاصي

جـا   توانم با يك ديدگاه چه كار كنم؟ امـا در همـين   جواني شدم. بنده مي
از جواني مادر زنم. آن حدس را تأييد كردم. فرا فكندم كه يك  حدس مي

كرد. در نهاد ايـن جـوان    هايش مقاومت قاطع مي در برابر خواستهكودكي 
چيز در او بـود. عـين    يك نوع لجاجت پايه گرفته بود. حاال در واقع همه

اي خـود  گويـد. بـر   آن نه مصرّانة مادر را، حاال اين جوان هم به همه مـي 
يعنـي حـاال   اما آيا اين ساله.  22يك مشكل درست كرده است. يك آقاي 

به اين مادر بگوييد بچه را لوس كند، هر چه خواست بـه او بدهـد؟ نـه.    
 روسـت  اي روبه تربيت يك مسألة پيچيده است. بايد دقت كرد با چه بچه

 تـر  ست؟ خودمان دقت كنيم، از آن كسـاني كـه دقيـق   ادر چه شرايطي  و
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هستند، نظر مشورتي بخواهيم. به اين بچه هميشه بله بگويند؟ مطابق ميـل  
او رفتار كنند؟ هميشه با او مخالفت كنند؟ در مقابل او مقاومت كنند؟ چـه  
كار بكنند؟ اصل يكسان كار كردن طبيعت در مورد انسان صادق نيست. به 

است همين دليل حاال ديگر اين مسأله به عنوان يك اصل موضوعي جديد 
شده اسـت و   ،تا سي ـ چهل سال قبل بود كه كه جانشين اصل موضوعي 

كنـد.   گويد علوم انساني و علـوم رفتـاري بـا علـوم طبيعـي فـرق مـي        مي
پـوچ   ،يگر هيچ و پـوچ. نـه  و بنا بر اين دگوييم كه ديگر علوم نيستند  نمي

آن تـوانيم   نمـي هم نيست. دائماً بايد روي آن كـار كـرد. امـا حـاال ديگـر      
داشته باشيم. هم گيري نسبي كه ما در طبيعت داشتيم، ديگر در انسان  سانآ

منفـع. همـان    غير منفع، براي چين فالن سيستم انقالبي براي نظام شوروي
منفع. آن سيستم بـراي كوبـا منفـع،     غير سيستم براي چين منفع، براي كوبا

خورد. همان سيستمي كـه در ايـن طـرف بـراي      به درد نمي براي آرژانتين
هنوز هيچ كاري صورت نـداده   شوروي كار كرده، در آن طرف در فرانسه

بدتر از فرانسـه   هايش خيلي بيشتر است. در انگليس كه آزادي است؛ با اين
هـا در شـرايط    ي هر گروهي از انساناصالً پا هم نگرفته است. يعنچرا كه 
پودهاي خاصـي كـه    و هاي خاصي كه دارند، با آن تار با آن بافتو خاص 

دارند، براي خودشان يك موضوع مستقل مطالعة علمي هستند. بـه همـين   
ام چرا ما روي  ها هميشه گفته دليل است كه بنده در رويارويي با اين بافت

اي وجـود دارد؟ شـما خيـال     چـه رابطـه   اين مسائل نياز به مطالعه داريم؟
رفته به عنـوان نارسيسـم تحويلتـان دادنـد،      و كنيد اين چيزي كه شسته مي

هشـتاد سـال    –ها بوده است؟ خيـالي اسـت. هفتـاد     داروي قطعي بيماري
سـال   80سـال اسـت.    80تقريباً ديگـر حـدود    1920بيشتر است. از سال 

 هنـوز هـم يـك پـول سـياه     است كه به اين كشور پا گذاشـته اسـت، امـا    
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خـواهي،   اين، تو هم مطالعه مـي  بر براي اين مردم ارزش نداشته است. بنا
دهـي، تـو    مطالعه انجام مي خواهم. تو هم اين كار را بي من هم مطالعه مي

هم اين مردم را گول نزن. تو هم نيروها را داشته باش. در ايـن مملكـت،   
پيچيده اسـت. اصـالً هـزار     هاي خاصش كه خيلي در اين جامعه با بافت

نوع مسأله در اينجا هست كه وقتي انسان با مقـداري اطالعـات بـا آنهـا     
وگوي با ما بحثي نشده است. تا حـاال   زند، واقعاً ديگر در گفت حرف مي

وگوي با بنده ببينم كه اينان شاخ و شـانة هـم را بشـكنند.     نشده در گفت
ن از روي علـم بـا آنهـا    چون بنا ندارم كه تعصبات را پـيش بكشـم. چـو   

آيند  كنند. خودشان مي بينند علمي است، قبول مي زنم. چون مي حرف مي
كنيـد؟   گـويم چـرا قبـول نمـي     پيش من. غير از اين آقايان مذهبي كه مـي 

 گوييد.  گويند حق با شماست. راست مي طور است. مي مطلب اين
نافـات  گونـه م  به هر حال ميان علم و عقل و وحي تا اين لحظه هـيچ 

، زن ما، مرد ما، پير ما، جوان مـا، دختـر مـا،    كنيم توصيه ميبافتي نيست. 
هاي علمي از هر قبيـل   پسر ما، با سعة صدر، با اطمينان كامل سراغ كتاب

انَّ الظَّـنَّ ال يغْنـي مـنَ الْحـقِّ     «بروند. اما اين يك اصل را رعايت كنند كه 
 ست. وحي به آساني يـك چيـز غيـر   بينيد يك اصل كه بيشتر ني مي». شَيئاً

كند. اين خالصة اين بخش اخيري است  قطعي را به كار قطعي تبديل مي
 بندي شدة وحي است.  كه نظرية دسته
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منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
آن آيات ناچـار شـديم    تالوت شد كه به مناسبت عمران آياتي از سورة آل

كه اي را روشن كنيم تا زمينة فكري ما از قرآن مشخص و معلوم باشد  نكته
ها برخـورد كفـر و ايمـان و كـافر و      اي استوار است. آيه بحثمان بر چه پايه

گاه و انگيزه و زيربناي فكـر و عمـل آنهـا را مطـرح      مؤمن، و هدف و تكيه
اخيز و بـازده نيـك و بـد جاويـد     صحنة رسـت  ،انداز انسان كند. در چشم مي

خواهد كه با توجه بـه ايـن صـحنه و بـازده،      آورد و از او مي اعمالش را مي
موقف خود را در زندگي مشخص كند. نه دارايي و ثروت و نـه پسـران و   

تواند در برابر خـدا بـه حـال آنهـا سـودمند باشـد. آنهـا         قدرت كافران نمي
و آنهـا كـه    ط به خاندان فرعوناند. همچون شيوة مربو سوخت آتش دوزخ

هاي ما را دروغ شمردند و خـدا هـم آنهـا را     پيش از آنان بودند. اينها نشانه
گيرتـر اسـت. بـه كـافران بگـو       به كيفر گناهانشان مؤاخذه كرد. خدا سخت

جـا در دوزخ گـردآوري    تـان يـك   سرانجام شما مقهور خواهيد شـد. همـه  
اي داشـتيد در ايـن    ي است دوزخ. شما يك نشـانه شويد. چه آرامگاه بد مي

كـرد و   شان در راه خدا جنگ مـي  دو گروهي كه با هم برخورد كردند. يكي
رو بـه چشمشـان    ديدند و از روبه برابر خود مي ديگري كافر بود. آنها را دو

كنـد. در آن   آمد. اما خدا هر كه را بخواهد با ياريش كمـك مـي   برابر مي دو
 بيننـد. بـراي مـردم،    است براي آنها كه چشم دارنـد و مـي  وسيلة آموزشي 
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به جاي پسـر بگـذاريم قـدرت و    (هاست: زن، پسر.  مندي به خواسته عالقه
بگـذاريم  بـه دنبـال آن   بگذاريم ثروت و بعد هـم  » قَناطيرِ مقَنطره«به جاي 
هاي انباشـته از طـال و نقـره، اسـبان      ها، زن، پسران، توده . خواسته)حشمت

ها؛ اينها در ديدة مـردم آراسـته و جالـب     دار، چهارپايان، مزرعه ر نشاندا داغ
گوييم  هاي امروز بيان كنيم، مي اگر بخواهيم با اصطالح(شود.  نشان داده مي

. امـا  )زن، قدرت، ثروت، شوكت و جاه و جالل؛ اين بهرة زندگي دنياسـت 
بهتـر   خواهيد به شما آن كه پيش خدا هست چيست؟ عاقبت نيك. بگو مي

از اين را خبر بدهم؟ براي كساني كـه بـه راه تقـوا درآينـد و پـرواي حـق       
داشته باشند، نزد خدا بهشتي هست كه بر كَفَش نهرها روان است. جاودانه 

خشـنودي خـداي    ،اند، همسران پاك دارنـد، و بـاالتر از همـة اينهـا     در آن
د خدايا ما گوين محبوب است و خدا نسبت به بندگانش بيناست. آنها كه مي

ايمان آورديم، از گناهان مـا درگـذر و مـا را از طريقـة آتـش نگـه دار، آن       
هـا در راه   كـن  خرج  شكيبايان، آن راستان، آن فروتنان در برابر حق، آن پول

   1خيزند. خدا و آن كساني كه سحرگاهان به استغفار برمي
خواهـد نتيجـه بگيـرد. ايـن      كنـد و مـي   اين صحنه را قرآن مجسم مي

كننـد، مطـرح    مطلب ايجاب كرد ما بحثي را كه دوستان مكرر سـؤال مـي  
كـنم،   كنيم. يكي از دوستان در پايان بحث سؤالي پرسيد. آنچه عرض مي

. اسـت  هم مقصود ما از اين بحث بود و هم پاسخ بـه سـؤال آن دوسـت   
 ؟چطور باشدبايد ما در بحث نبوت  گيري  سؤال ايشان اين بود كه موضع

 كنند مطلب را با اين استداللِ كالمي شروع مي  معموالً در بحث نبوت
 چيـز را  رسد. عقلمان كوتاه اسـت. همـه   چيز نمي ها به همه عقل ما آدم كه
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داند. اين هم  چيز را مي فهميم. بسيار خوب، اين يك مقدمه. خدا همه نمي
رسـد.   چيـز نمـي   مقدمة دوم. قانون بشر ناقص است، چون عقلش به همه

اين، بايد قانون كامل خدا  بر بيند. قانون خدا كامل است. بنا نمي جا را همه
بيايد و راه زندگي را براي ما روشن كند. پس دين براي بشر الزم اسـت.  

هـا كـه تـا      پس فرستادن پيغمبر براي زندگي بشر الزم است. ايـن بحـث  
كـرد و   چندين قرن ذهن پژوهشگران را روشن و قلب آنها را راضي مـي 

هـاي اجتمـاعي بـه     آرام بـا گسـترش بحـث    بود، آرام   كننده   ي قانعاستدالل
هايي برخورده است كه ديگر آن روشـنگري گذشـته    ها و دشواري اشكال

گوينـد شـما    مـي   كننـد. مـثالً   پـا مـي    اش بـه  ها درباره را ندارد. قيل و قال
گوييد قانون خدا روشنگر است. ما هم قبول داريم قانون خدا روشنگر  مي
كـه مـا بـه ايـن قـانون خـدا دسـترِس روشـنِ          ت؛ ولي به شـرط ايـن  اس
رويـم، بـه هـر رسـالة      اي داشتيم. وقتي سراغ قـانون خـدا مـي    دغدغه بي

كنيم.  كنيم، به عنوان قانون خدا يك جور فتوا پيدا مي اي مراجعه مي عمليه
راحتمـان   ،اين، اين روشنگري كه گفتيد مـا را از بالتكليفـي درآورد   بر بنا
دريچـة    هاي متضاد بشري خالصمان كرد، دوبـاره از يـك   از قانون و دكر

خواهد با  كه اينجا هم اين مجتهد مي ديگر در همين چاه افتاديم. براي اين
جور استنباط كند. آن مجتهد يك جـور ديگـر اسـتنباط     فكر بشريش يك

دهد. حـاال   دهد، آن يك جور ديگر فتوا مي كند. اين يك جور فتوا مي مي
 شـود.  بدتر هم ميبگيريم، به اينجا كه برسيم ديگر  ابتداي پيامبرانر از اگ

گويـد موسـي آخـرين     ، آن مـي اسـت  آخرين پيغمبـر  گويد مسيح اين مي
ها كه ديگر به جـاي خـود. بعـد از     . حاال آن غوغاها و بحثاست پيغمبر

قـانوني كـه    كه فهميديم پيغمبرمان كيست، تازه گرفتار اين هستيم كه اين
 وعـده اين پيغمبر آورده كدام است؟ بنابراين، آنچه در بحث نبوت به مـا  
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! بيـا   ي بشـرِ سـرگردان  اداديد، در مقـام عمـل تحويلمـان نداديـد. گفتيـد      
خواهم يـك راه   . ميخارج كنماز سرگرداني تو را خواهم راحتت كنم و  مي

آن راه شسـته و رفتـه    بينم نه، از ميو رفته پيش پايت بگذارم. آمدم  و شسته
فهمنـد،   خبري نيست. نوگرايان در اجتهاد مذهبي از يـك آيـه چيـزي مـي    

فهمند. يك حديث را ايـن يـك    گرايان چيز ديگري مي گرايان و سنت كهنه
گيرد. با اين اخـتالف آرا در   گيرد، آن طور ديگر تحويل مي طور تحويل مي

انگيـزي كـه در بحـث     زمينة فهم مطلب، آن آيندة طاليـي و راه روشـنِ دل  
كرديد، در اينجا تحويلمان نداديد.  نبوت ما را به سويش جذب و جلب مي

 اشكال است و باالخره بايد آن را حل كرد.  يك خوب اين 
دانيد كه ما از همان زمان كـه چشـم بـاز كـرديم، بـه عنـوان يـك         مي

چماق آمديم. هيچ چمـاقي   كننده دربارة مسائل اسالمي، بي  مسلمان بحث
نداشتيم. چماق كه هيچ، تركه هم نداشتيم. تركه كه هيچ، حتي انگشـتمان  

ايـم و   داديم تا ضربه بزنيم. ما اهل منطق و استدالل بـوده  را هم تكان نمي
شاءاهللا خواهيم بود. من اصالً در زمينة نبوت اين طرز بيـان را   هستيم و ان

بايد روشن كند،  كه آن چيزي كه همان قدم اولِ را پسنديدم؛ براي اين نمي
عبارت است از قدرت انديشه، سنجش، و تفكر بشـري. اصـالً انسـان از    

ست يا نه؟ با چه ابزاري؟ باز بـا ابـزار   اپيغمبر  كجا بفهمد كه موسي (ع)
فهمد موسي پيغمبر است و زير بـار   شود كه انساني مي انديشه. چطور مي

رود؟ طرز فكرشان بـا   و زير بار نمي فهمد رود و يك انسان ديگر نمي مي
 هم فرق دارد. گام اول را هم باز همان عقل و انديشه بايد بردارد. قدرت
شناخت انسان. پس مسلّم است كه نبوت و پيامبري براي بيكاره كـردن و  
داغ باطل زدن بر عقل و خرَد نيامده اسـت. مسـلّم اسـت كـه پيـامبري و      

 كاره است. اگر نبـوت بگويـد عقـل بيكـاره    نبوت نيامده تا بگويد عقل بي
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كـه اصـالً مـن از كجـا      است، زير پايِ خودش را هم خالي كرده. براي اين
گوييـد   بفهمم كه اين آقا نبي است؟ باز بايد عقلم را بـه كـار بينـدازم. مـي    

فرق بين معجزه را با سحر و جادويِ جادوگر از كجا معجزه، خيلي خوب، 
بندباز بفهمم؟ باز بايد محاسبه كـنم و بينديشـم.    بندي و تردستيِ و با چشم

قرآن كه خيلي روشن است. حاال اگر هر كـس ايـن حـرف را دربـارة هـر      
مكتبي بزند، اقالً بهتر است دربارة قـرآن ايـن حـرف را نزنـد؛ قرآنـي كـه       

گويد عقلت را به  كند و مي سرتاسرش دعوت به تفكر و انديشه و تعقل مي
بـر  شود گفت قرآن آمده تـا   بر حق است. آيا مي محمدكار بينداز تا بفهمي 

  شود اين را تصور كرد؟ داغ باطل بزند؟ اصالً ميپيشانيِ عقل 
پس خيلي روشن است كه وحي براي از ميدان بـه در كـردن عقـل و    

گوييم؟ پس حرف حساب  انديشه نيست. اين مسلم است. پس ما چه مي
اگر ما عقـل را   را به رسميت شناخته و اصالً گوييد قرآن عقل  شما كه مي

از ارزش انداختيم، ديگر حساب پاك است و زير پاي وحـي هـم خـالي    
شود، چيست؟ اصـًال بشـر كـه عقـل دارد، بـا عقلـش زنـدگي كنـد.          مي

بشر بعد از دورة پيغمبر اسالم كه در دورانِ بلوغِ عقـل اسـت.     مخصوصاً
اجي دارد به وحي؟ اين هم يك پس ديگر با عقلش زندگي كند؛ چه احتي

طــرف مطلــب اســت. آن يــك طــرف مطلــب بــود كــه عقــل را از كــار 
خواهد وحي را از  انداخت، اين هم اين يك طرف مطلب است كه مي مي

گويد تا بشر به دورانِ بلوغِ عقلش نرسـيده بـود، نيازمنـد     كار بيندازد. مي
كـرد. امـا بعـد از     آمد و راه را برايش روشن مـي  بود. بايد وحي مي   وحي

رسيد، ديگر دوران نقش داشـتن وحـي     كه بشر به دوران بلوغ عقالني آن
روي،  به پايان رسيد. اين هم يك طرف مطلب است. اين يك جـور تُنـد  

 يـك بيـان ديگـري   دربارة اين مطلب روي. ما اصالً  آن هم يك جور تند
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مطلـب چـاپ    ها، از خيلي سال پيش. نخستين بار كه اين داشتيم. از قديم
هـا   تـر هـم در بحـث    شد، اقالً هشت ـ نه سال قبل بود. ولي خيلي پـيش  

گفتيم و عرض هفتة گذشتة ما هم بر پاية همين مطلب بود. منِ انسان  مي
ام را قدم به قدم كشف كنم. خدا قـدم   موجودي هستم كه بايد راه زندگي

ايد يكي را راهي گذاشته. من ب راهي و چهار راهي و سه به قدم مرا سر دو
ها، بايد فكر كنم كه با تاكسـي   روم در خيابان انتخاب كنم. از صبح كه مي

 »يا«ام با  رسم يا با اتوبوس يا با پاي پياده؟ زندگي بروم زودتر به كارم مي
همراه است. بايد انتخاب كنم. اين وضعِ من اسـت. حيـوان    »يا«و  »يا«و 

داند  ه حكم هدايت غريزي ميآيد، ب طور نيست. حيوان اگر بيرون مياين
رود، يـا بـراي ارضـاي غريـزة جنسـي و جـنس        يا به سمت خوراك مي

اسـت شـكمش را     رود تا اگـر تشـنه   رود، يا به سمت آب مي مخالف مي
زنـد كـه اصـالً خـود حركـت كـردن        طور پرسه مي سيراب كند، يا همين

جا برايش هدف است. به كجا؟ مطرح نيست. احتياح دارد به حركت، هر 
چند بار نصيب بنده و شما  طور راه رفتن در قُم خواهد برود. ولي اين مي
گـاهي مـا هـم مثـل حيـوان       شود؟ يا هيچ، يا خيلي به ندرت. اگر گـه  مي

خواهيـد   هـدف اسـت. غـذا كـه مـي      روي بـي  بخواهيم پرسه بزنيم، پياده
ر را بخوانيـد  بخوريد، بايد مواظب باشيد غذا فاسد نباشد. بايد تاريخ شـي 

پريروز يا امروز است. اين زنبور كه حيـوان باهوشـي    كه از پريروز يا پس
ساز است، بـا نزديـك شـدن بـه يـك گيـاه خيلـي راحـت          است و عسل
دهد كه روي آن بنشيند يا ننشيند. اگر هم يك بار به اشـتباه   تشخيص مي

ا چـه؟  كند. مـ  بنشيند، دستگاه كنترلِ خانة زنبور خيلي راحت بيرونش مي
توي ما در كدام گوشة دنياست كه توانسته باشـد   در هاي كنترل تو دستگاه

 راهـي و  مـا سـر دوراهـي و سـه     ريشة مواد مخدر را بِكَنَد؟ همة زنـدگي  
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چهارراهي است. بِگَرد، بشناس، بفهم، سر در بياور، تصميم بگير، قدم بـه  
كنـد،   خواهـد شـوهر   خواهد زن بگيرد، يك دختر مي قدم. يك جوان مي

خواهند با خواستگار دخترشـان موافقـت كننـد، پـدر و      پدر و مادري مي
خواهند نظر مساعد به پسرشان بدهند كه بـا كـدام دختـر     مادر پسري مي

ازدواج كند؛ چه مكافاتي! از اين بپرس، از آن بپرس، با اين مشورت كن، 
 شصت، صدي هفتاد، صدي بيني صدي با آن مشورت كن، آخرش هم مي

ها نافرجام و بدفرجام است. خوب بفرماييد حيوان  نمونه از ازدواج پنجاه
گيري همين دردسرها را دارد؟ نه. زندگي انسان دائماً  هم براي يك جفت

همراه است با انتخابِ راه. براي شناخت راه مناسب انسان بايـد بـر ايـن    
سـر راه   كـه بـر   1»ظُلُمات بعضُها فَوقَ بعض«در پشت  هاي پشت  تاريكي
كنندة پرتوافكن پرتو بيفكنـد تـا    هايِ روشن اش هست، با نورافكن زندگي

 بتواند راه را از بيراهه بشناسد.  
مسلماً و به اتفاق آرا، انسان يك نورافكن دارد و آن تفكـر و انديشـة   
اوست، عقل و خرد اوست، علم و آگاهيِ تجربي و علم و آگاهيِ عقلـيِ  

ن نورافكن و اين چراغِ روشنگر را دارد، شكي كه انسان اي اوست. در اين
رو هستيد، فكرِ كنم يا نكنم داريد.  نيست. شما در هر كاري كه با آن روبه

كنيد. شكي  از روشنگريِ علم و دانش و تجربة خود و ديگران استفاده مي
هم نيست. مريضم، بايد به پزشك مراجعـه كـنم، كـدام پزشـك؟ از ايـن      

اين دوست مشورت كن، بـا آن دوسـت مشـورت    بپرس، از آن بپرس، با 
كن، از تجارب آنها مدد بگير، پنج نفر گفتند ما خودمان بـه ايـن بيمـاري    
 دچار بوديم، به آقاي دكتر فـالن مراجعـه كـرديم، خـوب معالجـه كـرد،      

 

                                                            
 ».ها چنان متراكم فوق يكديگر قرار گيرد ظلمت: «40، آية . سورة نور1
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كـرد، طمـاع هـم نبـود. آدم      برخوردش هم خوب بود، دقيق هـم معاينـه   
اين دكتر مراجعه كند. از روشـنگري و  شود كه بايد به  آرام روشن مي آرام

پرتوافكنيِ علم و دانش و تجربه و انديشـه و تجزيـه و تحليـل خـودم و     
كنم تا يك راه را انتخاب كنم. اين روشـن   ديگران، بدون شك استفاده مي

كه ما يك چراغ و نورافكن داريم به نام علم و دانش و  است. پس در اين
كــه  اول. جملــه دوم: در ايــن تفكــرِ بشــري، شــكي نيســت. ايــن جملــة

روشنگري اين علم و دانش و انديشه و تجزيه و تحليل در تاريخ بشريت 
جا آن را متوقف كرد و بايـد كوشـيد    شود در يك  افزون است و نمي روز

اش را افزود هم ترديدي نيست. اين هم جملة دوم. و  تا ميدان روشنگري
مانـدگي و   هـاي عقـب   از دورهخواه  كه در هر دوره ــ  جملة سوم: در اين
و خــواه در  هــاي نخســتين تمــدن و فرهنــگ بشــري،  وامانــدگي و گــام

هاي پيشرفت علـم و صـنعت و تمـدن و فرهنـگ بشـري ـــ ميـزان         دوره
كرد و بـا   ها را روشن نمي روشنگري اين نورافكن محدود بود و همة گوشه

هـم   ماند هاي روشن نشده باقي مي اش باز هم گوشه وجود همة روشنگري
ترديدي نيست. جملة سوم اين است: علم و انديشة بشر با همة پيشرفتش، 

سـال پـيش هـم     ها را روشـن نكـرده اسـت. هـزار      ها و گوشه  همة سوراخ
كـرد،   سال پيش هـم نمـي   كرد، سيصد هزار سال پيش هم نمي كرد، دو نمي
كنـد. گوشـة ناروشـن فـراوان      كرد، امروز هـم نمـي   سال پيش هم نمي صد
   ت. اين هم اصل سوم. خيلي خوب، پس تا اينجا مطالب روشن است.اس

انسان ــ اين موجود انتخابگر ــ براي انتخـاب راه از بيراهـه احتيـاج    
به نورافكن دارد، احتياج به چـراغ روشـنگر دارد. يـك چـراغ روشـنگر      

 هـايي كـه از ايـن راه كسـب     برايش پيدا كرديم: علم و انديشه و آگـاهي 
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هاي فكري و به ثمـر رسـاندن آنهـا در ميـداني      اتكا بر آگاهي كند و با مي
كند. ولي متأسفانه اين نورافكن با همة قـدرتش، قـدري    تر عمل مي وسيع

كند، اما باز هم جاهاي غيرروشن هست. كسي  از پيش پاي مرا روشن مي
ام:  گويد من به يك نورافكن و چراغ روشنگر ديگر دست يافته آيد مي مي

طريق ارتباط مستقيم با خدايِ عـالمِ قـادرِ متعـال چيزهـايي      وحي. من از
كرد، برايم روشن  هايي از آنها كه علم روشن نمي برايم عيان شده و گوشه

گردم و هر چـه   شده. سؤال من اين است: من كه دنبال چراغ روشنگر مي
تر است، آيا با همان حرص و  ام صحيح تر كنم، زندگي پيش پايم را روشن

يابي به نورافكن علـم و دانـش و    شق و شوري كه به دنبال دستولع و ع
رفتم، اينجا هم جا دارد بروم و ببينم كه اگر اين مطلـب   انديشة بشري مي

درست است و صحت دارد، من هم از اين نورافكن استفاده كنم، يا نـه؟  
، ما را همين نـورافكن بـس اسـت.    ل ما در اينجا اين است. يا بگويمسؤا
در آنجا اگر علم ارسطويي ــ مگـر علـم ارسـطويي قـدري از      يك؟ كدام

پيش پاي انسان را روشن نكرده بود؟ ــ آمده بود قدري از پيش پاي بشر 
گفتنـد   آمدند و مي را روشن كرده بود و بعد دانشمندان دورة رنسانس مي

هاي تازه داريم، آيـا شـما بـراي آن     ها و انديشمندي ه آگاهيلما يك سلس
دش را محكـم بـه علـم ارسـطويي چسـبانده بـود، تجـويز        كسي كه خو

كرديد كه بگويد ما را همان علم ارسطويي بـس اسـت؟ اي روشـنگر     مي
كرديد؟ ايـن كـارِ    دورة رنسانس برو پي كارت؟ اين را براي او تجويز مي

كرديد يا كار يك انسانِ فـرو   آگاه تلقي مي او را كارِ يك انسانِ هوشيارِِ دل
يك؟ آنجـا هـم    هاي ديگر؟ كدام خبر از پيشرفت غافلِ بي رفته در خود و

گويـد مـن يـك منبـعِ تـازة آگـاهي و        همين است ديگر. اينجـا هـم مـي   
 روشنگري در اختيار دارم كـه اصـالً قماشـش از قمـاش نـورافكنِ علـم      
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كند، كجـا   هاي ما كه با اين اشعة معمولي كار مي جداست. تمام اين چراغ
خوب. پشـت ايـن شيشـه را هـم      بسيارفضا را، تواند روشن كند؟  را مي

خـوب. تـه    بسـيار كنـد،   تواند روشن كند، چون از شيشه هم عبور مي مي
خـوب.   بسياركند،   كند، چون از آب هم عبور مي حوض را هم روشن مي

كنـد.   كنـد، از آب هـم عبـور مـي     كند، از شيشه عبور مـي  از هوا عبور مي
شكم بنده را چه؟ اگر بخواهند بفهمند ن وكند. اما در اينجاها را روشن مي
؟ چـه  كند يا نـه  ببينند كلية من درست كار مييا ام؟  من دچار يك بيماري

كند؟ نه. در آنجـا اصـالً نـوعي ديگـر،      ها آنجا را هم روشن مي اين چراغ
اي دگر، غير از اين اشعه الزم است؛ يك نـوع جديـد    شعاعي ديگر، اشعه
كنـد و از   آنجا روشنگري كنـد كـه نفـوذ مـي    بيايد  Xاز شعاع. بايد اشعة 

كند كه آيا كلية من درست كـار   كند و روشن مي گوشت من هم عبور مي
گويد كلية اين مـريض مـن    مي يكند؟ حاال كس ديگر كند يا كار نمي مي

 ،كنـد يـا نـه    اش خوب كـار مـي   خواهيم ببينيم آيا كليه مي ،ناراحت است
يـك شـمع    يدشود، برو اغ نفتي نمي. با چريديك چراغ نفتي بياور يدبرو

هـاي   دسـتي  از ايـن چـراغ   ،المـپ  يدشود، خوب برو بياور، شمع هم نمي
يـك   يـد گويد برو شود. مي گويد اين هم نمي ، مييدبياوردار،  برقيِ باطري

شـود. اصـالً از ايـن عبـور      . نورافكن هم كه بياورم، نمييدنورافكن بياور
كند. بعد اگر خبرش كردند گفتنـد   كند. جنس شعاع از اين عبور نمي نمي

جايي كسي شعاعي را كشف كـرده كـه از پوسـت و گوشـت تـو عبـور       
گويـد ول كـن بابـا،     مـي آيـا  كند آنجا چه خبر است،  كند و روشن مي مي

هـا   گوييد بيا برو آنجا از آن چراغ حاال مي ،كند نورافكن هم آنجا كار نمي
دارد كه از آنجا عبور گويند يك شعاعي  ميو بگير كه كوچك هم هست 

 فرماييد به حرف ايـن بنـدة   فرماييد چه كنيم؟ مي كند. چه چرندها! مي  مي
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اي   خدا صحه بگذاريم؟ يا اگر بـه يـك آدمِ عاقـلِ هوشـيار گفتنـد اشـعه      
توانند بـه كمـك    هايي دسترس دارند كه مي كشف شده و كساني به شعاع
كند؟ پشت پـا زدن   استفاده ميبيند و  رود مي آنها پشت ديوار را ببينند، مي

هاي تازه نشانة تحجر است يا نشـانة   اعتنايي به اشعة نو با روشنگري و بي
 هوشياري؟ در يك كالم، نشانة تحجر است. 

گويد من به  گوييم بندة خدايي آمده مي حرف ما اين است كه مي لاح
و كند كه نه اشعة معمـولي   شعاعي دسترس دارم كه جاهايي را روشن مي

تواند آنجا را روشن كنـد. آن   كدام از اينها نمي نه اشعة ماوراء بنفش، هيچ
فرماييد واكنش من در برابر او چه باشد؟ اگر يك  شعاعي ديگر است. مي

گويـد، از روشـنگري او    انسان متحجر نيستم، بروم ببينم اگر درسـت مـي  
شدي كه شايد گويد اگر خبر  ظاهراً آگاهي ما به ما مي ؟استفاده كنم يا نه

يك جايي چنين شعاع روشنگري هست، برو تحقيق كـن و اگـر بعـد از    
تحقيق فهميدي، خبر شدي كه واقعاً چنين شـعاع روشـنگري در اختيـار    

اين، اگر ما  بر بيني آن استفاده كن. بنا كسي هست، از روشنگري و روشن
ده از لزوم استفا و فهميديم پيغمبري هست، ديگر مسألة لزوم پيروي از او

وقت سعي نكـرديم بگـوييم    روشن است. اين است كه ما هيچ آگاهي او
بايد پيغمبري در كـار باشـد. بـه نظـر مـن ايـن بحثـي اسـت كـه نقـش           

گوييم اگر پيغمبري بود، بايد از او پيروي كـرد؛   كننده ندارد. ولي مي تعيين
اگر تعليمي به عنوان تعليم متكـي بـه وحـي    شرط و آن اينكه تنها يك  هب

هاي دورنگَـر وحـي بـه     از اين شعاع يبود، بايد روي آن حساب كرد. يك
گويـد اي   ، آيندة انسان پس از مرگ. ميافتاده است؛ زندگي پس از مرگ

تواني با ابزارهاي معمولي آگـاهي بفهمـي پـس از مـرگ چـه       نمي !انسان
 هاي قـوي علـم   اي كه تو در اختيار داري ــ نورافكن شود، چون اشعه مي
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تواند آنجا را روشـن   رزنده است و در ارزش آن شكي نيست ــ نميكه ا
خواهد. نه بنفش آنجا كارگر اسـت و نـه    كند. آنجا يك شعاع ديگري مي

تـو روشـن    ايخواهد. شعاع خاص وحي بـر  ماوراء بنفش. فوق اينها مي
. اين بيان است ها آيندهو  ها گويد پس از مرگ خبرها، مرحله كند و مي مي

زينَ للنّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّسآء و الْبنـينَ و  «در لطيف است: ق قرآن چه
 1».الْقَناطيرِ الْمقَنْطَرَةِ منَ الذَّهبِ و الْفضَّةِ و الْخَيلِ الْمسومةِ و الْاَنْعام و الْحـرْث 
و  اينها را قبول دارند كه در مرد گرايشي طبيعي به سوي معاشرت بـا زن 

. در زن گرايشي طبيعي به سوي معاشرت با مرد و هست لذت بردن از او
انـد   خصوص پسران كه ماية قدرت . فرزندان ــ بههست لذت بردن از او

اي بـوده و پسـر رمـز     ــ مخصوصاً در عهدي كه زنـدگي، زنـدگي قبيلـه   
قدرت بوده است. درست است كه انسـان اگـر دارايـي و ثـروت داشـته      

بـرد؛ مـن كـه     دانـم كـه آدم لـذت مـي     آيد. من هم مي باشد، خوشش مي
اش بيايـد بيـرون،    برد. درست است كه انسان وقتي از خانه گويم نمي نمي

كنـد.   دار به نـام او در حركـت اسـت، كيـف مـي       ببيند صدها اسب نشان
انـد و   هاي او بيابـان را سـياه كـرده    درست است كه انسان وقتي ببيند رمه

حاال آن روزها گلـه  (آيد  اي فالني است، خوشش ميه گويند اينها رمه مي
گويند اين صد دستگاه اتوبوس مسافربري مال فالني است،  بود، امروز مي

. درست است كه وقتي انسان بيايد بيـرون، بگوينـد ايـن    )آيد خوشش مي
كند. همة اينهـا   صدها هكتار زمين زراعتي متعلق به اين آقاست، كيف مي

 يد نه. اما اينها چيزهايي است كه تو بـا همـين  گو درست است. كسي نمي
 

                                                            
هـا و فرزنـدان و    مردم را حب شهوت نفسـاني از ميـل بـه زن   : «14، آية عمران . سورة آل1

زارع در نظـر زيبـا و   دار نيكـو و چهارپايـان و مـ    هاي نشان هايي از طال و نقره و اسب هميان
 ».فريب است دل
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كني. اگر االن يك زن زيبا و يك زن معمـولي   هاي معمولي نگاه مي شعاع
ات آن زن زيبـاتر را انتخـاب    در برابرت باشد، مگر تو بـا همـين آگـاهي   

انـدام مردانـه و يـك مـرد      اي زن، اگر تو يك مرد خـوش  مگركني؟  نمي
اي مردانه  اندام با هيكل و قيافه تو آن مرد خوشفَكَسني در برابرت باشد، 

قُلْ اَؤُنَبئُكُم بِخَيرٍ منْ ذلكُم للَّـذينَ  «كني؟ حاال به تو بگـويم:   را انتخاب نمي
 رَةٌ وطَهم واجاَز دينَ فيها وخال ا الْاَنْهارهتنْ تَحري متَج نّاتج هِمبر نْدا عاتَّقَو

ــوانٌ  ــنَ اهللارِضْ ــابگري  1».م ــد در حس ــو باي ــدگي ت ــاي زن ات روي آن  ه
هايي كه شعاع و نورافكن وحي روشن كرد حساب كنـي. بـه تـو     واقعيت

گويم براي مردمي كه به راه حق درآيند و در راه حـق زنـدگي كننـد،     مي
هـا و   بـاغ ». جنّات تَجري مـنْ تَحتهـا الْاَنْهـار   «چنين آيندة زيباتري هست. 

د. همسراني پـاكيزه،  هايي كه از آب جاري برخوردارن ها و بهشت انباغست
اگر درك تو به آنجا رسيده و معرفتت تكامـل پيـدا كـرده،     ،نو باالتر از آ

افكـن   رضاي خدا. سؤال اين است كه اگر كسـي روشـنگري ايـن شـعاع    
كنند ــ آنجا كـه   جديد را قبول داشته باشد، آنجا كه با هم تزاحم پيدا مي

اتنا في الدنْيا حسنَةً و فـي  ٰربنآ ء«شود  م تزاحم ندارند كه هيچ، اگر ميبا ه
در مقـدم   يـا آن ـــ   باشـد  اما هر جا بايد يا ايـن  ،كه هيچ 2»الْآخرَةِ حسنَه

كند؟ اگر روشنگري آن  كدامشان را انتخاب ميداشتن آن يك بر اين يك، 
 اي وجـود  ندارد، بـرايش نسـيه   اش را قبول دارد، اگر شكي در پرتوافكني

 

                                                            
خواهيد شما را آگاه گردانم بـه بهتـر از    اي پيغمبر) بگو: مي: «(15، آية عمران . سورة آل1

هاي بهشتي است كـه در زيـر درختـان آن     اينها؟ براي آنان كه تقوا پيشه كنند نزد خدا باغ
اي و (از همـه   ند و زنـان پـاكيزه و آراسـته   نهرها جاري است و در آن جاويد و متنعم هسـت 

 ».بهتر) خشنودي خدا
 ».مند گردان هاي دنيا و آخرت هر دو بهره خدايا ما را از نعمت: «201، آية . سورة بقره2
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اهللاَ   ربنـآ انَّـك جـامع الّنـاِس ليـوٍم الريـب فيـه انَّ       «ندارد، آن نقدتر است: 
كنـد؟   اش تخلـف مـي   بنـده اش بـه   در وعـده مگر خدا  1».اليخْلف الْميعاد

 حساب روشن است. 
يم كـه  كنـ  چنين است. سؤال مي بياني كه ما در زمينة نبوت داريم، اين

روشـنگر   كه پس از مرگ چه خبر استدربارة اين تواند  ا اصالً علم مييآ
اي در  مالحظـه  ؟ شما تا حاال خبر داريد كه علم يك روشنگري قابلباشد

گويد من روشنگري دارم. پـس از مـرگ    اين زمينه داشته باشد؟ وحي مي
ام روي اين حساب بكنم يـا حسـاب    اين خبرهاست. حاال من در زندگي

بايد حساب بكنم. در مسائلي كه مربوط به بازده كار انسان در اين  ؟كنمن
در بسياري موارد يك انسانِ با ايمانِ مؤمنِ به خـدا و وحـي و    است، دنيا

ممكن است  ،يك انسان منصف خوب بارآمدة غير معتقد به خدا و وحي
 دراهي جدي بزنگاه و دويك آبشان در يك جوي برود. اما آنجا كه به سر 

» و بنين و قناطير مقنطـرة ذهـب و فضـه    نساء«در برابر اين مثالً ، رسد مي
گويد بله، ولي اين نساء، اين بنين، اين قناطير مقنطـرة   هست. آن يكي مي

ذهب و فضه، براي من از ديدگاه شريعتم، از ديدگاه خدايم، عيـب دارد،  
كه آن طرف برايم بهتر  ينبراي اچرا؟ حرام است. من بايد از اين بگذرم. 

يا اگـر همـتش بلنـد اسـت،      ،»ٍقُلْ اَؤُنَبئُكُم بِخَير« :اند از اين را فراهم كرده
رضاي خداست.  ،از هر دوي اينها باالترگويد حتي نه اين و نه آن، آن  مي

بـراي همـين   شـود.   خود راهشان از يكديگر جدا مي اينجاست كه خودبه
اعتقاد به معاد  ،ن آيات از نظر اعتقاد به وحيه ما آن شب گفتيم اياست ك

 اش را شـعاع وحـي   و اعتقاد به آن بخش از واقعيت هستي كه روشنگري
 

                                                            
پروردگارا، محققاً تو تمام مردم را در روزي كه هيچ شبهه در : «9، آية عمران . سورة آل1

 ».نيست جمع سازي، و هرگز خدا نقص وعدة خويش نخواهد كرد آن
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خواهد سر يك بزنگاه بگويد راه انسان مـؤمن   آيد و مي بر عهده دارد، مي
به مبدأ و معاد و نوع حسابگري او از حسابگري انسان غيـر مـؤمن جـدا    

ي ٰاهللاِ و اُخْـر  ءايةٌ في فئَتَينِ الْتَقَتا فئّةٌ تُقاتلُ في سـبيلِ  قَد كانَ لَكُم«شود:  مي
اگر بخواهيد بفهميد كه چطور راه و صف انسان مؤمن به مبدأ و  1.ٌ»كافرَة

اي  شود، آنجاست كه يك دسـتة محـدود كوچـك بـا دسـته      معاد جدا مي
 . اينها دوندك مي تر در عرصة نبرد در راه حق برخورد تر و پرقدرت بزرگ

ات  به حق گفتند اينجا وظيفه آمدند. اما وقتي به اين مؤمنِ برابر به نظر مي
هـاي ايـن    حسـابگري  .ديگر حالت انتظار داشت؟ نـه آيا جانبازي است، 

رويش بود فرق داشـت. ايـن    هاي آن گروهي كه روبه گروه با حسابگري
رفت  د. ميرسد. حسابش روشن بو دانست كه با كشته شدن به چه مي مي

اما آن يكي تازه بايد بنشيند و حساب كند كه حاال ». خَيرٍ منْ ذلكُم«سراغ 
، غافلة ما كه ديگر خالص شد و از چنگ درست است من آمدم كنار بدر

برگرديم. براي چه رفته بـود؟   ها به در رفت. بياييد به سمت مكه مسلمان
گويد ديگـر   كاروانش برگشته، ميكه تجارتش. حاال براي دفاع از كاروان 

گـويي؟   گويد چـه مـي   كند مي وقت آن يكي هم سر بلند مي . آنيدبرگرد
و چهـار تـا رجالـة     االن فرصتي نصيب ما شده است كه كَلَك اين محمد

دور و برش را بكَنيم. اين فرصت خوب را از دست بدهيم و برويم؟ اين 
. آيـا بـاز هـم    زنـد  دور مـي  هـا اينجـا   گيـري. حسـاب   فهم اين نوع هد

هاي مـا سـبز بشـوند و امنيـت      محمد و يارانش سر راه غافلهخواهيد  مي
 اقتصادي ما را به خطر بيندازند؟ جنگ درگير شد. يـك گـروه غيرمجهـز   

 

                                                            
نشانه و آيتي (از لطف خدا) براي شما در اين بود كـه چـون   : «13، آية عمران . سورة آل1

كردنـد   ) گروهي در راه خدا جهاد مـي رو شدند (در جنگ بدر به دو گروه با يكديگر رو
 ». بودندو گروه ديگر كافر 
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و سـرانجام پيـروزي    ،تـر خيلـي مجهزتـر    آيند با يك گروه پرتوان كم مي
خـدا   1».و اهللاُ يؤَيد بِنَصرِه منْ يشـآء « :ستول اگروه اهمين دنيا هم از آن 

چه كسـاني مشـمول يـاري خـدا     بر اساس آنها هايي دارد كه  مندي قانون
  2».و الَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا و انَّ اهللاَ لَمع الْمحسنين«هستند؟ 

راه و در ذهـن مـا    يشه فرااين است كه اين آيات و اين بينش بايد هم
ام. تجربة شخصي خـود مـن ايـن     باشد. من اين را مكرر به دوستان گفته

اي كـه   است كه محال است آدم بتواند با اين محاسبات عقالنـي روزمـره  
گوييد، در راه پيكارهاي اجتماعي كه بر عهده دارد تـا آخـر دوام    شما مي

هـا   در ايـن حسـابگري   بياورد. هر چه انسان روشنفكرتر و هوشـمندتر و 
تر باشد، خطر لغزش او در گام اول و دوم و سوم و چهارم بيشتر  ورزيده

روشنفكرها هستند.  ،ترين قشرها در مبارزات اجتماعي توان است و لذا كم
ه تـو  چـ گويد آن با معيارهاي مادي همين است. معيارهاي ماترياليستي مي

دهـم. ايـن انسـان     تو مي نقدش را به همين حاالدهي، من  به من نسيه مي
اش  ها به چيزهايي كه خالف مصلحت شخصـي  كه بر سر بزنگاه براي اين

ـ  گاه فكري ديگر داشته باشـد.    است تن در دهد، بايد يك تكيه ك البتـه ي
هايي را هم دارند. مـن   گيري گاه را ندارند و چنين تصميم اي اين تكيه عده

ل براي ما كه محاسـبه، طـرز   اق گويم ال چنين چيزي را هم قبول دارم. مي
هـايي كـه االن عـرض شـد جـور       مان با ايـن فرمـول   فكر، و طرز انديشه

 توانـد عامـل اتخـاذ تصـميمي بـر      ها مي آيد، يك چيز بر سر بزنگاه درمي
 

                                                            
 ».و خدا توانايي و ياري دهد به هر كه خواهد: «13، آية عمران . سورة آل1
و آنان كه در (راه) ما (به جان و مال) جهد و كوشش كردند، : «69، آية . سورة عنكبوت2

ه خـدا يـار   كنـيم، و هميشـ   هاي (معرفت و لطف) خـويش هـدايت مـي    محققاً آنها را به راه
 ».نكوكاران است
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مان و در جهت مصالح اجتماعي و الهي قرار گيرد  خالف مصالح شخصي
. پـس  اسـت  آن و آن ايمان به آن نورافكن جديد و پيروي از روشـنگري 

اي  هر گوشه ،گويم هر جا آن نورافكن كار كرد جا؛ مي گويم همه من نمي
ها را  را روشن كرد من بالتكليفي ندارم و مدعي هم نيستم كه تمام گوشه

گويـد كـه    مـي كسي ه چگويد؟  چنين چيزي ميكسي ه چكند.  روشن مي
كند؟  ن ميآيد خاصيت فالن ميكروب را هم بيا دين يا قرآن يا روايات مي

ادعـايي دارد، حـرف   چنـين  كجا چنين چيزي هست؟ هر كـس هـم كـه    
د در بعضـي از روايـات كـه اسـمي از     نـ گوي ميگاه برخي زند.  گزاف مي

گويم نيست؛ اما اين چه ربطـي   شيطان آمده، كنايه از ميكروب است. نمي
هاي فضـايي   فرماييد قرآن و حديث كار فرستادن سفينه كه مي دارد به اين

هم انجام داد؟ چـه كسـي چنـين ادعـايي دارد؟ قـرآن و حـديث كـار        را 
هاي فضايي را هم انجام داد و ديگر زحمت ما را كم كرد.  فرستادن سفينه

هـا   اينها ديگر گزاف و شوخي است. برو سـعي كـن اگـر در ايـن ميـدان     
. قرآن جاي خـودش  قرار گير خواهي ترقي كني در ميدان عمل و علم  مي

هاي قرآن و اينها  گويم روشنگري جاي خودشان. من مي است و اينها هم
انجـام   ايـن را  آن را يا آن كارِ گويم اين كارِ با يكديگر منافات ندارد. نمي

. در بعضي از جاها هم هر دو روشنگري دارند و خوشـبختانه تـا   دهد مي
كـدام بـا    آنجا كه ما خبر داريم، هر جـا هـر دو روشـنگري دارنـد، هـيچ     

ي ندارد. اين هم مناسبات فرمول رابطة علم و عقل و وحـي  ديگري منافات
 از نظر ما. 

رابطة علم و عقل و وحي از نظر ما اين است: وحـي يـك نـورافكن    
هايي هستند براي خودشـان.   است براي خودش، علم و عقل هم نورافكن

 هم ميدان مشترك دارند و هم هر كدام ميدان اختصاصي. آنجا كه ميـدان 
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مطالعـات   مثـل  نيامـده  آن است، وحـي اصـالً بـه سـراغ    اختصاصي علم 
در جايي بودم  فضايي. پريروز در مشهديا فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، 

هـاي منطقـة شـمال     كه اجتماعي بود از دبيران تعليمات دينـي دبيرسـتان  
كنـد و جـوان    . آقايي كه تـدريس مـي  )مشهد و سمنان ،مازندران ،گيالن(

خوانده، قرار بـود بيايـد    ست و نسبتاً هم درسهم هو معمم است خوبي 
اي بكند. آمد و ضمن سخنانش گفت بشر توانسته چنين  يك بحث نمونه

كند و چنان كند، اما نتوانسته سلول حيواني يا سلول گياهي درست كنـد.  
درست كنـد. ايـن   سلول گياهي نست درست كند، اما نتواسفينه توانست 

هـاي آقايـاني كـه آنجـا      مخصوص كار خداست. چون تصحيح فرمـايش 
كردند به عهدة من بود، گفتم كه بايد عـرض كـنم مـا چنـين      صحبت مي

كسـي  ه چـ چيزي نداريم. بشر ممكن است سلول حياتي هم درست كند. 
مطالعـات مـا و   . اتفاقـاً  نداريم تواند؟ ما هيچ دليلي بر نتوانستن گفته نمي

گويـد   هاي فلسفي ـ مذهبي ما كه چنين با يكديگر تركيب شده، مي  بينش
اصطالحات فلسـفي خودمـان ـــ در    در كه وقتي استعداد قبول فيضي ــ 

خواه  كند.  خود خدا اين فيض را به او افاضه مي موجودي پيدا شد، خودبه
ك انسان در اين زمينة مستعد را جريان طبيعي درست كرده باشد، خواه ي

يك كارخانه. اگر روزي بشر توانست در آزمايشگاه پيكر يـك سـلول را   
هـاي طبيعـي    ل درست كند به طوري كه براي گيرندگي حيات مثـل سـلو  

خود فيض حيـات بـر او    تفاوت باشد، خودبه باشد و از هر نظر با آنها بي
و  تابد. عيناً مثل اين است كه يك جايي يك مركز نورافكني است هم مي

ها و بلورهاي طبيعي وجود دارد كه آنها اين  افكند. قدري هم آيينه مي نور
هـاي طبيعـي.    كريستال ؛كند كنند و رنگارنگ جلوه مي نورها را تجزيه مي

 حاال اگر من بيايم كريستال مصنوعي بسازم كه درسـت همـان خاصـيت   
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انجام مان عملي را ه نور بگذارم، يكريستال طبيعي را داشته باشد و جلو
ايـن هـم    .داد كه آن كريستال طبيعـي در تجزيـة نـور انجـام مـي     دهد  مي

كند. ما از عقل و از وحي دليلي سراغ نداريم كه انسان  رنگارنگ جلوه مي
تواند پيكر يك سلول را درست كند. پيكر سلول كه سـاخت حيـات    نمي

ن در طبق ناموس الهي است، ممكن اسـت نصـيب او هـم بشـود و انسـا     
آزمايشگاه آن را بسازد. ما هيچ مخالفتي با قدرت و خالقيت خدا نداريم. 

كند، قـدرت خـدا را    مگر ما وقتي هواپيما ساختيم كه شبيه مرغ پرواز مي
مـا، كـه مـال     مال ما نيست. نه مال ها برداشتشكستيم؟ از نظر قرآن اين 

مـال كليسـاي   هم نيست. پس مـال چـه كسـاني اسـت؟      حضرت مسيح
 متحجر است. اميدوارم علماي ديني ما متحجر نباشند.

كنـد و ميـدان    آنجا كه علم دارد كار ميكه اين، مسأله اين است  بر بنا
توانـد بيايـد،    گويم وحي نمـي  . نمينيامده است، وحي سراغش آنعملي 
، ميدان نيامده . آنجا كه وحي سراغ مطلباست گويم وحي نيامده ميبلكه 
گويد برو سراغ علم، معطّل چه هستي؟ آنجا هم كه وحـي   است. ميعلم 

در توانند بروند. مثل حيات پـس از مـرگ.    روشنگري دارد، اهل علم نمي
هـاي فيزيكـي،    بگذاريم. ايـن بحـث  كنار اصالً بحث علمي را اين موارد 

  زننـد،  كه دربـارة پـس از مـرگ مـي    قبيل از اين و شيميايي، بيولوژيكي، 
اصالً برد ندارد. عيناً مثل اين اسـت   و آور است تهوعو آور  همسخره، خند

كه كسي كه تازه به نورافكن رسيده، يك نورافكن قوي دسـتش بگيـرد و   
كند و ناراحت است بگويد مـن    بيايد سراغ يك بيماري كه قلبش درد مي

خواهـد.   خواهم با اين آنجا را روشن كنم. اين كار شعاع ديگـري مـي   مي
گويـد مـن از    كه اصالً ميدان علم نيست، علم خـودش مـي   پس آنجا هم

 كنم. اصالً اگر دربـارة  گيري از آنها كار مي وراي تجربه، مشاهده، و نتيجه
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خواهي با علم بحث كني، چرند و شوخي است. برخي جاها هم  معاد مي
 ،كه احياناً ميدان عمل هر دو است. در بسياري از مسائل اجتمـاعي هست 

مندي دارد و هم مطالعات علمي. در اينجا هـم در حـدود   هم وحي قانون
ام، مسلّمات وحـي   اطالعات ناقص بنده و آنچه در اين زمينه مطالعه كرده

انـد. تخمينيـات علـم،     و مسلّمات علم تا حاال با هم جنگ و دعوا نداشته
هايي كه هنوز مسلّم نشده، اما به عنـوان قـانون    مندي فرضيات علم، قانون

  ده، گاهي با آنها تعارض دارد.پذيرفته ش



 گفتار پنجم





 مسألة اعجاز





 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
بحثمان دربارة هماهنگي ميان علم و عقل و وحي بود و مطلبي داشتيم كـه  
عرض شد. به دنبال آن انگار يكي از دوستان سؤالي كـرد در زمينـة اعجـاز    

فت. در اينجا دو مطلـب بـوده   كه من عرض كردم در آينده پاسخ خواهم گ
اش توضيح نداديم. هر دو مطلب مربوط اسـت بـه    كه به اندازة كافي درباره

اش توضـيح كـافي نـداديم،     امتيازات پيامبران. يكي اعجاز است كه دربـاره 
يكي فرق ميان پيامبران و نوابغ كه اينجا به شكلي آمده و شايد بهتـر باشـد   

 :ش توضيح داده بشود. اما در مورد اولا كه با خواندن متن كتاب درباره
هر پيامبري كه از جانـب خـدا مبعـوث شـود، از قـدرت و نيرويـي       «

تواند به كمك آن، به اذن خدا، يك  گردد كه مي برخوردار مي  العاده خارق
دهنـدة   وجـود آورد كـه نشـان    يا چند اثر مافوق قـدرت عـادي بشـر بـه    

هي و گواه راستين بودن دعوت و العادة ال مندي او از آن نيروي خارق بهره
اي را كه پيـامبران   العاده آسماني بودن سخن اوست. قرآن كريم آثار خارق

دادنـد، آيـه، يعنـي     به اذن خدا براي گواهي بر صدق گفتار خود نشان مي
خواند و علماي اسالم از آن نظر كه ساير افـراد   نشانه و عالمت نبوت مي

بيـل كارهـا انجـام دهنـد، آنهـا را معجـزه       بشر توانايي ندارند كه از اين ق
كند كه مردم هر زمان، از پيامبر زمان خويش  نامند. قرآن كريم نقل مي مي

 كردند و آن پيـامبر بـه آن تقاضـا كـه تقاضـايي      تقاضاي آيه و معجزه مي
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گرفـت كـه غـرض و     معقول و منطقي بود و از طرف مردمي صورت مي
اهي به شناخت پيـامبري آن پيـامبر   راستي بدون آن ر مرضي نداشتند و به

داد. ولي اگـر تقاضـاي معجـزات بـه منظـوري       نداشتند، جواب مثبت مي
گرفـت، مـثالً بـه پيـامبران بـه       ديگر جز جويندگي حقيقت صـورت مـي  

آسا براي مـا يـك كـوه     شد كه اگر معجزه صورت يك معامله پيشنهاد مي
در عوض دعوت شـما  طال بياوريد تا ما به آساني به ثروت برسيم، ما هم 

كردند. اين مطلبـي اسـت    پذيريم، پيامبران از انجام آن استنكاف مي را مي
 .»كه در متن كتاب آمده است

كه مـن بحـث را گسـترده كـنم،      توانيد بگوييد كه به جاي اين شما مي
دوست دارم توضيحات مورد نياز شما را بدانم چيست. در اين زمينه چه 

اش  ايـد كـه دربـاره    اش سؤال داشته وده و دربارهچيزي برايتان مورد نياز ب
 سخن بگوييم و بحثي كنيم؟

در برخوردهـاي مختلـف بـا همـه      مبتال به ماهاي  * يك از بحث
خواستند مطلب را متوجه بشـوند و چـه    دوستان، چه دوستاني كه مي

ـ   دوستاني كه از اين به عنوان يك شـبهه اسـتفاده مـي     ةلأكردنـد، مس
هاي خيلـي زيـادي    ود كه طبعاً در اين مورد بحثمعجزات پيامبران ب

بوده كه خود اعجاز چيست؟ بعد آيا اعجاز در حـد طبيعـي اسـت؟    
معجـزه يـك چيـز     ،كـه نـه   يـا ايـن   ،يعني يـك علـل طبيعـي دارد   

آيد. مثالً عصـاي   اش برنمي كس از عهده اي است كه هيچ العاده خارق
؟ ايـن يـك   خواهد اژدها بشود، چگونـه اسـت   موسي هنگامي كه مي

چه نيازي بـه معجـزه    كه اصالً پيامبران  بحث است، يك بحث هم اين
 گويم. يك مورد ديگر هم بود كه بعداً يادم بيايد، خدمتتان مي .داشتند
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اي را كه به عنوان دو سؤال دربارة معجزه مطرح شـد، تكـرار    دو نكته
گرفتـه؟ آيـا علـل و     كه معجـزات چگونـه صـورت مـي     كنم. يكي اين مي
كـه   املي بيرون از مجراي عادي و طبيعي داشته يا نـه؟ نكتـة دوم ايـن   عو

اي داشـته باشـند؟ امـا دربـارة      كه معجزه اصوالً پيامبران را چه نياز به اين
اي داشـته باشـند، در مـتن     مطلب دوم كه پيامبران را چه نياز كـه معجـزه  

رد كه وقت پيغمبر با مردمي سر و كار دا آن اين است كه يك كتاب آمده و
آور بودن و ارتباط مستقيم او با خدا از راه وحي  پيام ،توانند الهي بودن مي

 و پيامي كه او آورده، لمس كنند، بيابنـد و  او  را با دقت در احوال، اخالق
كه در زمان پيغمبر اسالم (ص) اصل اين بود كه مردم بايد  چنان .بشناسند

قرآن آياتي هست كه مـردم را  با دقت در احوال پيغمبر او را بشناسند. در 
؛ يعنـي  كنـد  دعوت مي به دقت در احوال پيغمبر و دقت در آوردة پيغمبر

اصل اين بود كه مـردم بايـد از    .بر اساس قرآن با تأمل و تدبر در اين دو
آنچه داشت آور خدا بود و  كه رسول اكرم (ص) پيام اين راه برسند به اين

مـي، ارتبـاط ادراكـي، ارتبـاط آگـاهي      كرد، از طريق ارتباط عل و عرضه مي
به دست آورده بود و لذا در آيـات مكـرر    ،خاص و ويژه، يعني وحي الهي

اَفَال يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ اَم علي قُلُوبٍ « كنيم. قرآن به اين نوع مطالب برخورد مي
در هايي است كه ديگـر   ها دل كه دل كنند در قرآن يا اين دقت نمي 1».اَقْفالُهآ

 فقل و بست زده شده؟بر آنها خور هدايت نيست و 
هـا در ميـان شـما     گويد كه مـن قـبالً سـال    پيغمبر در جايي ديگر مي

هـا   نگريد كه سال اي نداشتم، پيامي نداشتم. آيا نمي كردم. داعيه زندگي مي
 كردم و ناگهان آورندة قرآن شدم؟ در جايي ديگر در ميان شما زندگي مي

 

                                                            
هاشـان خـود    كنند يـا بـر دل   آيا منافقان در آيات قرآن تفكر نمي: «24، آية . سورة محمد1

 ».اند؟ ها (ي جهل و نفاق) زده قفل
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. در جـايي ديگـر خـدا خطـاب بـه      شـود  تكيه مي پيغمبرروي اُمي بودن 
و ما كُنْت تَتْلُـوا مـنْ قَبلـه مـنْ كتـابٍ و ال تَخُطُّـه       «گويد:  پيغمبر (ص) مي

نـه   و خوانـدي  تو پيش از اين نه كتابي مي 1».بِيمينك اذاً لَارتاب الْمبطلُون
شـدند و   دچار شك مـي گرايان و شكاكان  نه باطل گر نوشتي؛ و كتابي مي

در سيرة پيغمبر آمده است كـه  و آوردند.  راهي براي وسوسه به دست مي
كنون در ميان خودتان  بار خطاب به آنها فرمود آيا شما من را تا ايشان يك

ايد؟ شما كساني بوديد كه اگر من به شـما   جز به راستي و درستي شناخته
كنـد آن را يـك خبـر     ميدشمن از پشت كوه به شما حمله  حاالگفتم  مي

گويم پيـام خـدا ايـن اسـت،      شما مي هحاال ب .كرديد قابل اعتماد تلقي مي
قيامت اين است، رستاخيز اين است، صواب نظام و كيفر و پـاداش خـدا   
اين است، هوشيار باشيد. بناي اصلي در دعوت پيغمبر اسالم بر اين بـود  

بينـيم كـه    در قـرآن مـي   .لمس كننـد  و كه مردم از اين راه نبوت را بيابند
شود. پاسخ قرآن در آنهايي كه  مكرر به پيغمبر پيشنهاد معجزات ديگر مي

در قرآن آمده، منفي است. حاال در سـيرة پيغمبـر معجزاتـي ديگـر بـراي      
بينيم  شده كه مربوط به سيرة پيغمبر است. ولي در قرآن مي پيغمبر نقل مي

 . شود حواله داده مي صلجا به همين ا جا پاسخ منفي است و همه همه
دقت در احوال پيغمبر و دقت در قرآن و معجـزه بـودن قـرآن نشـان     

دهد كه قرآن يك معجزة چشمي نيست، يـك معجـزة فكـري اسـت.      مي
اي است براي مردمي كه بتوانند از راه انديشه اعجاز را درك  يعني معجزه

 اشته كه عقلاند و بشريت مراحلي د كنند. ولي بسيار هستند و بسيار بوده
 

                                                            
و تو از اين پيش نه توانستي كتابي خواند و نه خطـي نگاشـت   : «48، آية . سورة عنكبوت1

گفتنـد   كردنـد (و مـي   ورت مبطالن (منكر قرآن) در نبوتت شك و ريبي مـي كه در آن ص
 ».اين كتاب به وحي خدا نيست و خود از روي كتب سابقين جمع و تأليف كرده است)
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ها به اين مرحله از  مردم به اصالح بيشتر در چشمشان بوده و هنوز جامعه
نرسيده بودند كه بتواننـد از ايـن راه بـه صـورتي       تكامل فكري و انديشه

شماري در ميان مردم آن  گسترده آن را درك كنند. ممكن بوده كه انگشت
بتواننـد نبـوت موسـي و     اند كساني كه را بفهمند. حتماً در ميان آنها بوده

  عيسي و امثال آنها را با همين معيارها كشف كنند. اما به صورتي گسترده
گويـد مـن    خواستند كسـي كـه مـي    نبوده و در آن موقع هميشه مردم مي

پيغمبر خدا هستم، غير از احكام و غير از تعاليمي كه براي مـردم عرضـه   
، هر از جانـب او آمـد  اگـ  و كند، يك نشاني از فرسـتنده داشـته باشـد    مي

هـم   االحـ اي همـراه دارنـد.    نشانه  ها كه معموالً . مثل پيكداي بياور نشانه
دهد او سفير  رود، يك استوارنامه دارد كه نشان مي جايي ميسفيري وقتي 

آن هـم   ،خواسـتند  اي مـي  است. اينها هم از مردم دليل، نشـانه و پشـتوانه  
د. آيا استوارنامة كتبي بـراي مردمـي   اي كه براي آنها قابل فهم باش پشتوانه

كه اصًال اهل خواندن نيسـتند، قابـل فهـم اسـت؟ در عصـري كـه مـردم        
تواند بيـاورد. او حتمـاً    آيد، استوارنامة كتبي نمي خوانند، سفير كه مي نمي

اي عيني بياورد كه اين حاكم بدانـد او   بايد چيز ديگري بياورد. مثالً نشانه
ر تاريخ، در عصري كه حكام و اطرافيانشـان  پيك آن حاكم است. حتي د

هـاي ديگـري بـا     هـا نشـانه   دانستند، معمـوالً پيـك   خواندن و نوشتن نمي
هـاي ديگــر   بردنــد. در آن عصـرها هــم از پيـامبران نشــانه   خودشـان مـي  

كه اينها كارهايي انجام  هاي ديگر عبارت بود از اين خواستند. اين نشانه مي
شانة پيوند آنها با خدا باشد. و چون ميـان ايـن   كارها بتواند ن آندهند كه 

 يشـناختند يـك نـوع    جادو و شعبده مي ،كارها و آنچه مردم به نام سحر
بود كـه ايـن شـائبه     وع كارهاي آنها بايد چنان مينشباهت وجود داشت، 

 تـر  اش نباشد. و لذا به دليل اين شباهت، باز آنها كـه خيلـي نـادان    درباره
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گيـري   توانسـتند نتيجـه   ديدنـد نمـي   با چشمشان هم مي اند و با آنچه بوده
گفتند اينها سحر مبين و آشكار اسـت. ولـي بـراي عـدة      كنند، باز هم مي

توانسته عصاي موسي بـا   اي از مردم به صورت گسترده، مي قابل مالحظه
، تفـاوت بينـي داشـته باشـد كـه قـرآن       سحر و جادوي ساحران فرعـون 

به صورتي كه به تعبير قرآن خود  1،»فَاذا هي تَلْقَف ما ياْفكُون.. «.گويد:  مي
فَـاُلْقي السـحرَةُ سـاجِدينَ.    «ساحران هم درك كردند كه اين سحر نيست. 

 نّا بِرَبون قالُوا آمهار وسي وم بايـن، كارهـايي بـود     بـر  بنا 2».الْعالَمينَ. ر
. يـا از عيسـي   بود ارهايي مافوق كارهاي غيرعادي ديگرانمافوق سحر. ك

كردنـد كـه    . يعني كارهـايي مـي  بوده است طور كند، همين كه نقل مي (ع)
رشـد عقالنـي، شـبيه     اي از مردم كه هنوز به سـن  مالحظه  براي عدة قابل

از جمود، اند و در آن مرحلة كفر و عناد و  آنچه قرآن انتظار دارد، نرسيده
كردنـد نبودنـد، بلكـه واقعـآً      آنهايي كه هنوز معجزه را سـحر تلقـي مـي   

كه در اينجا آمـده بـه    توانست نشانه باشد. و لذا اين جستجوگر بودند، مي
خواهيشان جستجوگرانه باشد نه انگيـزة ديگـر داشـته     كه معجزه شرط اين

واند كارهـاي  ت ميفرد گفتند حاال كه اين  اي بودند كه مي باشد، چون عده
العاده بكند از فرصت استفاده كنيم و به يك پولي برسيم. به پيـامبر   خارق

شويم. در حالي كه  گفتند كه يك خانة طال برايمان بياور تا ما مسلمان  مي
 آنچه در دلشان بود اين بود كه اگر خانة طال را هم آورد، سـحري بيشـتر  

 

                                                            
در آن حال موسي عصـاي خـود را بيفكنـد كـه ناگـاه (اژدهـايي       : «[45، آية . سورة شعرا1

 ».ساحران را به كام فرو برد عظيم شد و)] همة وسايل سحرانگيزي
ساحران كه اين معجزه بديدند (و قطعاً دانستند سحر نيست، : «48-46، آيات . سورة شعرا2

پيش موسي) به سجده افتادند. گفتند: ما به خداي عالميان ايمان آورديم. پروردگار موسي 
 ».و هارون
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چنـين كـاري    ا،هـ  . بـراي ايـن  نيست و ما فعالً از اين سحر استفاده كنـيم 
 گرفت.  صورت نمي

دوم كه چه احتياجي به معجـزه بـوده اسـت.     پس اين پاسخ به سؤال
اين طور بگوييم كه پيغمبر بايد يك نشانة وحي گرفتن داشته باشد. چون 
پيغمبر يك متفكر نيست. پيغمبر يك رهبر فكري نيست. اعتماد مردم بـه  

ر روشنفكر است، نيست. مادام كه بهترين پيغمبر به اعتبار اين كه يك رهب
دهنـد   پيامبران در ميان بهترين مردم هستند، اگر بهايي كه مردم به آنها مي

در حد يك رهبر مترقي روشنفكر باشد، پيامبر نيست؛ يعني نقـش نبـوت   
هايش ــ كـه   گوييم همة نقش هاي نبي ــ نمي را ايفا نكرده. يكي از نقش

و ما ينْطقُ عنِ الْهـوي. انْ هـو   «اين است كه  نقش اصيل و اساسي اوست،
ـ  اين است كـه آنچـه مـي    1».الّا وحي يوحي. علَّمه شَديد الْقُوي ، ايـن  دگوي

ايـن  بايـد   2،»اُبلِّغُكُم رِساالت ربي و اَنَا لَكُم ناصح اَمـين «رسالت خداست. 
ايـن اسـت كـه پيغمبـر در      اين، مسألة اساسي بر حالت را داشته باشد. بنا

هـايش قـاطعيتي    نقش پيغمبري بايد متكي به وحي شناخته شود تا آورده
داشته باشـد. چـون    ،هاي عالي هاي معمولي، حتي انديشه فراتر از انديشه

هاي عالي بشر قاطعيت دارد؟ بسيار معـدود. بـراي    چند درصد از انديشه
هـاي او   كاء مردم بـر آورده كه قاطعيت الزم را پيغمبر داشته باشد و ات اين

رو نباشـد، بايـد معلـوم باشـد كـه او از       چرا روبه و چون ان قلتديگر با 
 خواهد. اگر همين امروز دهد. يك نشانه مي گيرد و مي سرچشمه وحي مي

 

                                                            
گويد. سخن او هيچ غيـر وحـي    به هواي نفس سخن نميو هرگز : «5-3، آيات سورة نجم .1

 ».خدا نيست. او را (جبرئيل) همان (فرشتة) بسيار توانا (به وحي خدا) علم آموخته است
رسـانم و مـن بـراي شـما ناصـح و       پيغـام خـدايم را بـه شـما مـي     : «68، آية . سورة اعراف2

 ».خيرخواهي امينم
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خواهد كه من پيامبرم و فالن دانشمند و  هم پيغمبري بيايد، يك نشانه مي
  امـروز هـم نشـانه     هسـتم. همـين  فراتـر از آنهـا   بلكـه  انديشمند نيسـتم؛  

 ،خواهد. منتها شك نيست كه اين نشانه بايد مانند همة شـرايط ديگـر   مي
در خور شرايط زمـاني و مكـاني باشـد. شـرايط زمـاني و مكـاني انبيـاء        
گذشته بر طبق برداشتي كه از قرآن كريم هست و بر طبـق برداشـتي كـه    

رده كـه از طريـق   كـ  كنـد، ايجـاب مـي    انسان از فرهنگ قديم بشري مـي 
عـادي آن زمـان، يعنـي     كارهايي كه بتواند مافوق كارهـاي عـادي و غيـر   

شـود   ها، باشد انجام بدهند. به ايـن گفتـه مـي    سحرها و جادوها و شعبده
معجزه. دليل نيازش اين است كه در هر عصري ــ هزار سال ديگـر هـم   

شته باشد كه اي دا آيد، بايد نشانه طور است ــ هر وقت پيغمبري مي همين
بـرويم  وگرنه باره اگر سؤالي هست، بپرسيد  اين درام.  من متصل به وحي

 مطلب اول. سراغ
* مسأله اينجاست كه بعضي از معجزات تنها براي هدايت مـردم  
نيست، بلكه براي كمك به پيروزي نبي است. مثالً معجزاتـي كـه در   

ه شدن دريا براي موسـي  و مسائل ديگر روي داد، يا شكافت جنگ بدر
آيد نيسـت   كه در مقابل هدايت مردم معجزه مي تنها به عنوان اين (ع)

 بلكه مسألة پيروزي نبي هم مطرح است.
غيـر از معجـزات   و مسألة امدادهاي غيبي پيامبران يك مسـألة ديگـر   

لي مورد خي اينجاكرده، اما  ها هم نقش معجزه را ايفا مي است. البته همين
هـا در   بحث نيست. اين هست كه گاهي و در برخي از موارد ايـن نشـانه  

اما گاهي هـم   .كه يك عامل پيروزي بوده، نشانه هم بوده است ضمن اين
قرار نيست به عنوان يك عامـل از آن    تنها امداد غيبي است و اصالً  اصالً

 امـل پيـروزي  استناد شود، ع آناستفاده بشود. اگر به عنوان يك نشانه به 
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است. حاال سؤال اين است كه آيا پيامبران در نهضت خويش از امدادهاي 
اند يا نه؟ جواب مختلف اسـت.   العاده برخوردار بوده مافوق عادي و فوق

اند  اند كه از چنين امدادهايي برخوردار نبوده هميشه نيست. پيامبراني بوده
روزي برسد. پيـامبراني هـم   و دعوتشان هم قرار نبوده با اين امدادها به پي

اند و دعوت آنها قرار بـوده   اند كه از چنين امدادهايي برخوردار بوده بوده
چيـزي   ما در سرگذشت ابراهيم (ع) با اين امدادها به پيروزي برسد. مثالً 

امـا در   ،بينيم كه در زندگي ايشان اين نقش را بر عهده گرفتـه باشـد   نمي
مـا   بينيم. باز در سرگذشـت عيسـي (ع)   فراوان مي وسي (ع)سرگذشت م

بينيم چيزي اين نقش را بـر عهـده گرفتـه باشـد؛ امـا در سرگذشـت        نمي
بينيم. البته در داستان نجات ابـراهيم از   بيش مي و پيغمبر اسالم (ص) كم

ريم، حرفـي نيسـت؛   يكـي از امـدادها بيـاو   در شـمار  آتش اگر بخواهيم 
تواند يك نمونه باشد، ولي من منظورم در برخوردهاي اجتماعي بـود   مي

توانيم ملتـزم باشـيم كـه     نه فردي. به هر حال ما در زندگي همة انبيا نمي
با امدادهاي غيبي به پيروزي رسيدند. حتي داستان زندگي بسياري از  آنان

دعوت آنها آمـده، نـه   هاي الهي بعد از شكست  انبيا اين هست كه عذاب
در   كه امدادهاي الهي به منظور پيروزي دعوت آنها آمـده باشـد. ايـن    اين

قرآن خيلي شايع است و در قصص انبيا اين مورد دوم بيشتر اسـت. ايـن   
هاست. ايـن   يك حساب ديگري دارد. اين غير از مسألة معجزات و نشانه

ت، ايـن خـود   بحث ديگري است. امدادهاي غيبي هست يا نه و چرا هس
 يك بحث جداست و ارتباطي با اين بحث ندارد.

العـاده و   رويم سراغ مطلب اول كه معجزه چيست؟ يك كـار فـوق   مي
دهد؟ اين بحث را مـا بـه تفصـيل در بحـث      العاده چگونه روي مي خارق

 كـه  بـراي ايـن   ،علل و اسباب و نقش آنها گفتيم و خيلي هم طوالني شد
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گفتنـد و   ن زمينه مطالبي داشتند كه بايـد مـي  دوستمان آقاي كريمي در اي
رسـيديم و   تـري مـي   بايد در اين برخورد آرا و عقايد به يك نتيجة روشن

 اي رسيديم؟ اتفاقاً هم كمك بود. آقاي كريمي ما آن دفعه به چه نتيجه
* برداشتي كه من كردم اين بود كه معجزات خارج از نظام حاكم 

با اين نظام آشنايي نداشتيم. برداشـتي   ها بر اين هستي نيست. ما انسان
هـاي   كه من داشتم اين بود كه نظام حاكم بر هستي شامل همة پديده

هاي هستي معجزه است. گيرم كه مـا   شود كه يكي از پديده هستي مي
شناختي نسبت به چگونگي ارتباط اين پديـده نداشـتيم و نـداريم و    

سامري اسـت كـه    قضيةهم كه در قرآن مطرح است، همان  اش نمونه
گويد مـن از   پرسند، مي رسد. وقتي از او مي آن گوساله ميش تپرسبه 

آورد،  مي  آورد يا پيغام معجزه رسول به آن پديده كه براي تو پيغام مي
شود كه اين معجـزات علـت و معلـول     شناختي پيدا كردم. معلوم مي

يم كه شناس همان قوانين حاكم بر هستي است كه قدري از آن را ما مي
شناسـيم و چـون    گـوييم قـانون و يـك مقـدارش را نمـي      به آن مي

 گذاريم معجزه. آيد و اسمش را مي شناسيم اين پديده به وجود مي نمي
خواهد با همان ظرافت در ذهـن   اين يك نكتة ظريفي است كه دلم مي

معجـزه بـرخالف   آيـا  گوييم  همه دوستان بماند. يك وقت است كه ما مي
بر عالم هستي است؟ نه، معجـزات جزئـي از نظـام كلـي     نظام كلي حاكم 

خـالف   معجزات بـر آيا گوييم  حاكم بر نظام هستي است. يك وقت ما مي
معجزات به شكلي از  ،در اين صورت، بله ؟نظام خاص عالم طبيعت است

يعني اسـتثنايي اسـت در آن. امـا     ،اشكال با نظام عالم طبيعت منافات دارد
 آيـد بـر   نيست كه يعني يك نظام قـانوني بـاالتر مـي   معناي اين استثنا اين 
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كند. اگـر بخـواهيم يـك     در اين نظام پايين دخالت مي  طبق ضوابط معين
كـه اتوماتيـك سـاخته     دسـتگاه مثال معمولي برايش بزنيم اين است كـه  

اسـت، كـار    دسـتگاه شود، اگر به خودي خود كار كند، رونـدي دارد.   مي
د فالن مقدار سوخت به آن داد، بـراي فـالن   كند، روندي هم دارد. باي مي

هم كار  دستگاهمقدار كار، براي فالن مقدار وقت. اين روند طبيعي است. 
كه در يك نظام فكري و صنعتي و فني خيلـي  دستگاه كند. اما سازندة  مي

يـك   ايـن دسـتگاه،  تواند در كنـار   را بسازد، مي دستگاهقوي توانسته اين 
دسـتگاه  با اين سيستم از بيرون در كـار ايـن   سيستم ديگر درست كند و 

وقتي كه خـودش كـار كنـد، رونـدش مشـخص       دستگاهكند.  دخالت مي
چيست؟ مشخص نيست. كسي كـه   دستگاهاست. اما اين دخالت در كار 

بيني كند كه ايـن   تواند پيش محدود است، نمي دستگاهمطالعاتش در روند 
ديگـر درسـت كـرده،    كه يك سيسـتم كنتـرل و هـدايت    دستگاه سازندة 

خواهد چه كند. اين سازنده بر طبق يك مصلحت ديگر، يك مصلحت  مي
آيد حتي بـا فرمـان رادار بـه آن فرمـان      تر، يك نتيجة مورد نظر مي وسيع

هاي فضـايي   گيرد. مثال خيلي جالبش اين سفينه دهد و كاري انجام مي مي
هـاي فضـايي    كننده دست به تركيـب سـفينه   هستند. مادام كه مركز كنترل

دهند.  روند كارهايشان را انجام مي نزند، گردشي دارند، حركتي دارند، مي
آيد حتـي   كنندة زمين بر طبق مصلحت مي دانيد كه مركز كنترل اما شما مي

كنـد. از اينجـا    در وضع تغذيه و قرار گرفتن سرنشين سفينه دخالـت مـي  
بينـي   ابـل پـيش  ين براي همان سرنشين آنجا هم شـايد ق اكند.  دخالت مي

بـا تمـام سيسـتم سـفينه آشـنا      او را نيست. مادام كه سرنشين سـفينه كـه   
كنـد، كـامالً    طور كار مي تواند بگويد كه اين سيستم اين اند، فقط مي كرده

 بيني است؛ اما از مركز هدايت زميني ممكن اسـت يـك   برايش قابل پيش
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ديگـر پيـدا   دستور جديد راداري و موجي داده شود و سفينه يك حالـت  
كند كه اين از سيستم سفينه خارج و حاكم بر سيستم سفينه است. داخـل  

 آن سيستم نيست، حاكم بر آن سيستم است. 
اين مسأله عيناً در مورد معجزات هم هست. اگر مـا عـالم طبيعـت را    

شـناس را نظيـر    اي بگيـريم نظيـر آن سـفينه و علمـاي طبيعـت      مجموعه
جزئيـات ايـن   و كنيم با تمام تـار و پـود    سرنشينان آن سفينه و فرض مي

توانند بگوينـد كـه اقتضـاي گـردش ايـن       اند، مي بزرگ آشنا شده دستگاه
فـردا   اين است كه پـس دستگاه مثالً اقتضاي گردش اين  .چيست دستگاه

آيـد. امـا ايـن بـا      كنيم كه دقيق بدانيم كه باران مـي  باران بيايد. فرض مي
ي مستند بر دليلـي فراتـر از    ا نظام، با اراده كه آن گرداننده و خالق اين اين

 نظام علت و معلول اين طبيعت، اراده كند كه در همان موقع بـاران نيايـد  
هـاي   كـاري  . و لذا حتي براي كسي كـه بـه تمـام ريـزه    هيچ منافاتي ندارد

و ال تَقُـولَنَّ لشَـيء انّـي فاعـلٌ     «طبيعت آشناست، اين آيه صادق است كه 
  بينـي تمـام   حتي براي كسي كه قدرت پـيش  1...». اً. الّا اَنْ يشاءاهللاذلك غَد

مربـوط  » الّا اَنْ يشـاءاهللا «كاري طبيعت را داشته باشد. چرا؟ چون اين  ريزه
به ارادة حاكم بر طبيعت است. مربوط بـه داخـل طبيعـت نيسـت. نگـو،      

اللّهي پشـتش  شاء كه يك ان كنم مگر آن وعده نده كه من فردا كاري را مي
اهللا نه به آن معني  شاء داشته باشد. ممكن است خواست خدا اين نباشد. ان

ه، بلكـ  .تصـميمي اسـت   كاري و بـي  كه ما اآلن داريم كه نشانة تنبلي و بي
گـوييم الزم   شاءاهللا به آن معنا كه براي يك آدم مصمم قاطع مـدبر مـي   ان

 شـاءاهللا مـا هـم    چيز ديگـر، ان  و مثل همه ال اله اال اهللاست. متأسفانه مثل 
 

                                                            
و تو هرگز دربارة چيزي مگو كـه مـن ايـن كـار را فـردا      : «24و  23آيات  ،. سورة كهف1

 ».شاءاهللا) اگر خدا بخواهد كه بگويي (ان خواهم كرد. مگر آن
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اي بـراي مسـخره كـردن مسـلمانان      بهانـه  مسخ شده و واقعاً به صـورت 
گـويي مسـلمانم،    كني، تا مي ها صحبت مي درآمده است. وقتي با خارجي

طور اسـت. چـون    شاءاهللا، ماشاءاهللا! واقعاً هم همين گويند ان بالفاصله مي
شـاءاهللا را طـوري    ريم، ايـن ان خواهيم با هم قراري بگـذا  گويد آقا مي مي
شـاءاهللا لغـو كـردن     كند. در حالي كه معناي ان گويد كه قرار را لغو مي مي

كنيم.  قرار نيست. معنايش اين است كه در حدود تواناييمان اين كار را مي
داند كه توانـاييش   اما تواناييمان نامحدود نيست. اين را هر كافري هم مي

 مؤمن! نامحدود نيست، چه رسد به 
طور مطرح كرديم كه آيا معجزه بايد بـا حكمـت خـدا و     بحث را اين

حكيم بودن خدا سازگار باشد؟ حكيم بودن يعني چـه؟ يعنـي كارهـا بـا     
به معناي حكيم بودن نظام داشتن حساب و كتاب بودن. گفتيم يك وقت 

 بر يك از كارهاي خدا خارج از نظام نيست. بنا است، در اين صورت هيچ
تواند خارج از نظام باشـد؛ چـون نظـام بـه معنـاي       عجزه ديگر نمياين، م

گويد معجزه خارق نظام اسـت،  بكسي اگر وسيعش يعني همان حكمت. 
هـيچ مـؤمني نگفتـه     ن واين را هيچ مسلما ،خالف حكمت است يعني بر
. منطبق است معجزه منطبق با حكمتشده اين است كه گفته آنچه است. 

يعني درون نظام است. حكمت يعني چه؟  با حكمت خداست يعني چه؟
توانـد   حساب و كتاب بـودن. حكمـت نمـي   و يعني كاري بر اساس نظام 

خير، نظام كـل   معناي ديگري داشته باشد. اما چه نظامي؟ نظام طبيعت؟ نه
جا در نظـام   جا يا صد يكنظام كل جهان هستي هستي. هيچ اشكال ندارد 

دخالت از روي حسـاب و   ؛كندفرماندهي حاكم بر آن دخالت و طبيعت 
كسي كه آگاهي و شناختنش در يعني شناس،  ميزان. به اين ترتيب طبيعت

 تواند رمـز معجـزه را بـه دسـت بيـاورد.      دايرة طبيعت محدود است، نمي
 



 پيامبري از نگاهي ديگر   224

كه ايـن حـاكم بـر طبيعـت و فـائق بـر طبيعـت اسـت و          چرا؟ براي اين
شـكلي از اشـكال،    گوييم به اند. مي چنين معجزات به شكلي از اشكال اين

خـالف طبيعـت    خالف طبيعت است، گاه خود عمل بر گاه خود عمل بر
اما صادر شدن عمل از اين فرد بـا   ،باشدهم تواند طبيعي  نيست. عمل مي

خالف طبيعـت   زنم. انسان بر . مثال مياست خالف طبيعت اين شرايط بر
از روي نيست كه بكوشد اشعة ايكس را كشف كند و بعد با اين اشعه كه 

دهـد، بگويـد در داخـل معـده      پوست بدن و گوشت عضالت عبور مـي 
چيست. اين خالف طبيعت نيست. اين كاري است مطابق با طبيعت و در 

كـه   حقيقت از راه كشف طبيعت صورت گرفته. اما اگر انساني بدون ايـن 
مطالعه كند اشعة ايكس را كشف كند و نگاه كند ببينـد و   و درس بخواند
شـود؟ در ايـن    اين ديوار چيست، در اين صـورت چـه مـي    بگويد پشت

گوييم كـه   خالف موازين طبيعت است. يعني حتي مي صورت اين كار بر
اگر امروز هم كسي خواست بدون تحصيالت و بـدون اسـتفاده از ابـزار    

وقتـي  اين كار را بكند، خالف مجراي طبيعت است. پس مالحظـه كنيـد   
خـالف رونـد    انبيـا و معجـزات بـر    كـار  »صورتي از صـور «به گوييم  مي

طبيعي باشـد. پـس در معجـزات     طبيعت است، الزم نيست خود كار غير
وقت نبايد ما آنها را با كار مخترعين و  هميشه يك استثنا وجود دارد. هيچ

چون خود مخترع و مكتشف هميشـه از مجـراي    ،مكتشفين مقايسه كنيم
 كـار از ايـن فـرد غيـر    طبيعت آمده و كارش طبيعي است؛ اما صدور اين 

هـا   ها و نشانه آيت ،كنيد كه معجزات اين، مالحظه مي بر طبيعي است. بنا
ست چـون معنـي آن حكمـت اسـت و     نيخالف نظام حاكم بر هستي  بر

خـالف رونـد    تواند باشد. ولي بـر  خالف حكمت نمي گاه بر معجزة هيچ
 ند باشد، بلكه ازتوا تنها مي تواند باشد. استثنا بر طبيعت نه نظام طبيعت مي
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يك جهت حتماً استثناست. حاال يا خود كار استثناست يا اگر خـود كـار   
 استثنا نباشد، كيفيت صدور كار استثناست.

است يا محـال عـادي؟    ياند كه آيا معجزه محال عقل اينجا سؤال كرده
خـالف   توانـد بـر   تواند باشد. عرض كرديم معجزه نمـي  نمي يمحال عقل

هان باشد، پس معجزه محال عقلـي نيسـت، ولـي محـال     نظام حاكم بر ج
طبيعي است. يعني خالف روند متعـارف طبيعـت اسـت. محـال     و عادي 

عقل اصالً قابل تحقق نيست؛ حتي از جانب خداوند متعال. باز هم تكرار 
كنيم محال عقلي نيست؛ يعني از نظر عقلي امكان دارد. معجزه كـاري   مي

بينـي   قابل پـيش  نظر عادت و طبيعت غيراست از نظر عقلي ممكن كه از 
گوييم از نظر عقلي ممكن است، ولي با  گوييم محال عادي، مي است. نمي

كـه در   معيارهاي طبيعت منطبق نيست. خوب اين هم توضيح دربارة ايـن 
 . معجزه چيست رابطه با قوانين

توانيم از معجزات تعبيرات سـمبليكي داشـته باشـيم؟     * آيا ما مي
كردند كه مثالً اگـر عصـاي    ده از دوستان اين تعبير را مييعني يك ع
شود، اين نه ايـن اسـت كـه در آن زمـان يـك       اژدها مي موسي (ع)

عصاي چوبي دست حضرت موسي بوده و اين تبديل به اژدها شـده.  
تـوانيم همـين    كند و ما هم مي قرآن اينها را به طرز سمبليك بحث مي

رة معجزات داشته باشيم؟ يا نه، معجـزه را بايـد عملـي    تعابير را دربا
 بدانيم كه انجام شده؟ چوبي هست كه خودش اژدها شده؟

سمبليك كـه يـك مطلـب صـحيح بـود و      موضوع امان از دست اين 
هاي صحيح ديگـر وقتـي در آن مبالغـه     هست و متأسفانه مثل همة مطلب

يـن مسـألة سـمبليك    ماند. ا كنيم و توضيح بدهيم، چيزي از آن باقي نمي
 بودن قرآن و امثال آن از طرف دوستان خود ما هم مطرح و روي آن تكيه
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اش را هـم   شده، ولي بيش از حد به آن بها دادند و در نتيجه بهاي اصـلي 
از دست دادند و از آن گرفتند. دوستان عزيزي مقيـد هسـتند كـه دربـارة     

داري بـود و   ، بقرة سرمايه و سـرمايه آن بقرهل بگويند اسرائي قصة گاو بني
آن دمش هم كه گفتند بزنيد به مردم تا زنده شـوند، يعنـي كمـي از ايـن     

هـا   طور مـرده  ها بدهيد تا زنده شوند و خدا اين ها را به اين بيچاره سرمايه
واقعاً با اين  1».الْموتي فَقُلْنَا اضْرِبوه بِبعضها كَذلك يحيِ اهللاُ«كند!  را زنده مي

معنا قرآن را از كتاب مبين بودن انداختند. عجيب است كه ما بـه عرفـا و   
بعضي ديگر كه عارف هم نيستند و به داليل اعتقاداتشـان قـرآن را دائـم    

مـا  ا ،گوييم قرآن بدين شـكل يـك كتـاب مبـين نيسـت      كنند مي تعبير مي
كـنم كـه    ندازيم. من توصـيه مـي  ا خودمان قرآن را از كتاب مبين بودن مي

قرآن فهميدن اقالً يك نوع احاطة نسبي احتيـاج دارد، يـك نـوع حضـور     
ذهن نسبي و در حد نساب احتياج دارد. آخر آنچه قرآن به عنـوان آيـات   

 چيز نيست كه همه را كنار هم بچينـيم  چيز و سه چيز و دو گويد، يك مي
فرمايـد   مـي  عيسي (ع)  ؟ مثالًدنشان سمبليك باش شود همه ببينيم آيا مي تا

دمم و اين به اذن  سازم و در آن مي كه من براي شما پيكرة يك مرغ را مي
گويـد مـن    سمبليك اين چيست؟ يـا مـي  معناي شود. حاال  خدا پرنده مي

هاي مـرده را دعـوت    خواهد بگويد من انسان كنم. مي مردگان را زنده مي
گويـد   شود. مي شود. اين نشانه نمي كه آيه نمي اين شوند؟ كنم زنده مي مي

دهـم.   را شفا مـي  2كنم. كور و مبتال به برَص كار را مي به عنوان نشانه اين
 اسـت كـه   البد منظور از كـور، كـوردل و منظـور از مبـتال بـرص، كسـي      

 

                                                            
پس دستور داديم بعضي از اعضاي گاو را بر بـدن كشـته زنيـد (تـا     : «73، آية . سورة بقره1

 ».اوند مردگان را زنده خواهد فرمودگونه خد زنده شود و قاتل را معرفي كند). اين
بيش وسـيع   و هاي كم ناخوشي جلدي كه پوست نقاط مختلف بدن بيمار را داراي لك. 2

 كند. سفيد مي
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گويـد مـن بـه شـما      رنگ است! حـاال از ايـن بـاالتر مـي     رنگارنگ و دو
ايد، چيست. داستان آن االغ كـه   هايتان ذخيره كرده هگويم آنچه در خان مي

العادة قرآن يكي  العاده و خارق راجع به معاد است چه؟ يعني حوادث فوق
تـا كـه نيسـت. خـوب اسـت كـه آقايـان         تا و ده تا و چهار تا و سه و دو

همة اينها را رديف بچينند و ببيننـد كـه اينهـا    » سمبليون«يا » سمبليكيون«
هـا بـه آن    يك باشد، يعني چه؟ حاال تازه قرآن با ايـن سـمبليك  اگر سمبل

خواست بگويد؟ آخـر ايـن حـرف     هاي بيچارة زمان پيغمبر چه مي عرب
است؟ معناي سمبليك اين است كه انسان عبارتي را بگويد كه طرف اقالً 

هاي قرآن از اين قبيل بود. يعني  در سمبليك بودنش كمي گير كند. متشابه
فهميدنـد؟ البـد    هـا چـه مـي    ن پيغمبر عموماً از اين عبارتهاي زما عرب

سـال   1300طور است كه قرآن با يك زباني كاله سر آنها گذاشته تـا   اين
معني صحيح سمبليك  !هاي قرآن را بفهميم بگذرد و حاال ما بياييم حرف

ظاهري دارد كه  كه بودن قرآن اين است كه در قرآن آيات بسياري هست
فهمنـد و ايـن ظـاهر     مردم اين زمان هم مـي  و فهميدند يمردم آن زمان م

معني درستي است؛ اما در آن اشاراتي هست به يك معنـي فراتـر كـه آن    
دانسـتند و ايـن كتـاب     بسا در آن زمان هم خوب نمـي  معني فراتر را چه

معني بـود يـا    وقت بي  كه آن جاويد را بايد در اين زمان درك كنند؛ نه اين
كننـده داشـت. حـاال اگـر معنـي صـحيحش را         گمـراه كه يك معنـي   اين
شـود،   خواهيم، كتاب مبين، كتاب روشـنگر، كتـاب هـدايت كـه نمـي      مي
 كتاب ضاللت!شود  مي

 

جهت صحيح سمبليك بودن قرآن ايـن اسـت. قـرآن آيـاتي دارد كـه      
شان صحيح است؛ ولي وراي آن معني عـادي، معنـي    معني عادي معمولي

 است كـه در روايـات مـا هـم هسـت كـه قـرآن       باالتري دارد. اين همان 
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ظاهري دارد و در وراي آن ظاهر باطني دارد و حتي آن باطن هم بـاطني  
گويم هـر آدم متَفَقّـه در قـرآن     ها و واقعآً اين معني را كه مي دارد تا باطن
كند. كاري به مردم آن وقت نداريم. براي هر كـس يـك يـا     هم لمس مي

ك حدي معني داشت، حاال برايش همان معنـي  سال قبل تا ي ده ،چند آيه
ارزش بـود و   كه آن معني قبلي بي عالوة يك معني فراتر. نه اين را دارد به

طـور اسـت.    از كار افتاد، معني اصلي اين است. دربـارة قيامـت هـم ايـن    
سمبليك است؟ پس بيشتر  هآيه دربارة قيامت هست كه هم 1600حدود 

 شـود، هـيچ   ه از ظـاهرش فهميـده مـي   ك چهقرآن سمبليك است؛ يعني آن
فهميم همين اسـت. بهشـت،    ! و لذا من معتقدم كه آنچه از قرآن مياست

هاي مادي و با همين لذايذ مادي اسـت كـه    همين بهشت با همين نعمت
هيچ اشكالي ندارد و تازه اين يك معني خيلي جالبي هـم دارد كـه بعـداً    

ـ   دوجلسـة  براي دوستان خواهم گفـت. از    و يش نـوارش هسـت  هفتـه پ
توانند گوش كنند كه اينها چيست. چه كتاب مبيني است اين كتـاب؟!   مي

اين همه حرف گفته، دائم به مردم گفته اسـت در آنجـا نهرهـاي جـاري     
خانـه هـم    داريد، شير داريد، عسل داريد و غيره. همة اينها هسـت. تنبـل  

ر. تكامـل  خانه است نه چيز ديگـ  كه بهشت نه تنبل اش اين نيست. خالصه
تكامل زندگي معني ندارد. همـان اسـت    هم هست اما نه تكامل مادي. بي
 رسيد. دويد و به آن نمي كه شما از اول زندگي دنبالش مي

به هر حال سمبليك بودن قرآن به اين معني، تمام آيـات را از داللـت   
گيرنـد كـه اينهـا     اي از دوستان سمبليك را بدين معني مـي  اندازد. عده مي

گوييم نه، اينها هست و يك چيز ديگر.  و يك چيز ديگر است. مي نيست
 تنها يك چيز، بلكه چيزهاي ديگر هم هست.   نه
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توانيم بگوييم كه سـمبليك   هم مي * راجع به داستان حضرت آدم
است؟ يعني همان كه ظاهرش است، درست است و باز معاني ديگري 

 هم دارد؟
ت مربوط به آفرينش انسان هم اخيـراً چهـار جلسـه    بله، در زمينة آيا

بحث داشتيم. بهتر است كه دوستان نوار هر چهار جلسه را گوش كننـد.  
خواهم قدري بيشتر آرايشش بدهم و شـايد   شاءاهللا اگر فرصت شد، مي ان

در يك سخنراني عمومي ايراد كنم و بعد اگر شد، تنظيم و چـاپ بشـود.   
ام و  ام داشته كه در دوران علمي ي»لتان قُ«تي يا لان قُبنده با آن ذهن پر 

ام. حـاال چطـور ديگـران گيـر      دارم، در اين آيات قرآن هرگز گير نكـرده 
اند هر وقت بـه   دهد! با اينها هم كه گير كرده اند، به عقل من قد نمي كرده

 ايم، طي صحبت ديديم كه انگار مسأله روشن است و گير صحبت نشسته

و به صـحبت نشسـته و بـه تفـاهم نرسـيده باشـيم، يـادم        اي كه با ا كرده
 آيد. نمي

* پارسال در انجمن معلمين يكي از گويندگان اين را مطرح كرد، 
ما اعتراض كرديم. بعدها هر وقت او را ديديم، گفت: نه، من بـا هـر   

ال تَقْرَبـا هـذه   «كس بحث كردم آن را قبـول كـرده. در همـان بحـث     
در بحثي دربارة آفرينش انسان شجره را  ر شريعتيآقاي دكت 1،»الشَّجرَة

كـه در   تفسـير صـافي  كند به  داند. ايشان استناد مي شجرة آگاهي مي
آگاهي، واليت. كساني كـه عمـل را توجيـه     مورد شجره نوشته علم، 

 يثـه كنند كه توجيه ناروا بكنند و شجره را شجرة خب كنند، سعي مي مي
 

                                                            
 ».به اين درخت نزديك نشويد: «19، آية ؛ سورة اعراف 35، آية . سورة بقره1
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اين مسأله مطرح شد كه شجره يعني آگاهي  تفسير صافيدانند. در  مي
گويـد   يا واليت يا عقل يا اختيار يا امتيازها و ايشـان گفتـه اگـر مـي    

 به معني حرام نيست.» الحرام بيت«
مان همـين بـود    رفته دست هميشه نقد من به اين دوست مرحوم و از

از روش صـحيح اسـتفاده   كه ما چرا در شناخت صـحيح قـرآن و اسـالم    
كنيم؟ من به ايشان گفتم آقاي دكتر انتقـاد مـن بـه شـما يـك انتقـاد        نمي

اساسي است كه روش شما در برخورد با موضـوع صـحيح نيسـت. ايـن     
اند.  انتقاد مخصوص ايشان نبوده و نيست. صدها و هزارها از اين راه رفته

مطـابق سـليقة    يم كـه ا طور عادت كرده چوبش را نبايد به او بزنيد. ما اين
يـك عبـارت را در كتـاب     خودمان و مطابق برداشتي كه از اسالم داريم،

كنـيم. در   هاي ما باشد به آن اسـتناد مـي   پيدا كنيم و اگر مطابق با برداشت
و باشـد  هـاي مـا    مخالف برداشـت كه ها عبارت باشد  همان كتاب اگر ده

ندش كجاسـت و چطـور   گوييم ببينيد سـ  مخالفين به آنها استناد كنند، مي
آن راجع به سند و صـحت و سـقم    ،است. چيزي كه مطابق ميلمان است

به سند احتياج   خواهد. چيزي كه مخالف روش ماست، حتماً نميبررسي 
خواهي سـليقة خـودت را    وقت مي دارد. اين روش صحيحي نيست. يك

خواهي به نام دين حرف بزنـي، بـه نـام قـرآن      وقت مي بگويي، بگو. يك
اين اسـت   »مستند«وقت بايد مستند حرف بزني و معناي  رف بزني، آنح

كه بايد به چيزي استناد كني كه صـالحيت اسـتناد را داشـته باشـد. يـك      
توانـد سـند    آورده باشـد نمـي   اي كه مرحوم فيض در تفسير صافي نوشته

ت ايـن  كنم و يادم نيسـ  خصوص در مورد آگاهي. من تعجب مي باشد؛ به
آوري كنـد تـا ببيـنم     مسأله را. يادم نيست ايشان چه گفته. اگر كسي جمع

 توانـد  خصوص در اين مورد كه شجره هرگـز نمـي   شوم. به خوشحال مي
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بـار قصـة قـرآن را بخوانـد      يـك اقالً شجرة آگاهي و علم باشد. هر كس 
نّي جاعلٌ في الْاَرضِ و اذْ قالَ ربك للْمالئكَةِ ا«فرمايد:  فهمد كه قرآن مي مي

  كـدمبِح حبنُ نُسنَح و مآءالد كفسي فيها و دفْسنْ يلُ فيها معخَليفَةً قالُوا اَتَج
 مرَضَهع كُلَّها ثُم مآءالْاَس مآد لَّمع لَمونَ. وما ال تَع لَمنّي اَعقالَ ا لَك سنُقَد و

ةِ فَقالَ اَنْبِؤُني بِاَسمآء هؤُآلء انْ كُنْتُم صادقينَ. قالُوا سـبحانَك ال  علَي الْمآلئكَ
علْم لَنآ الّا ما علَّمتَنآ انَّك اَنْت الْعليم الْحكيم. قالَ يآ آدم اَنْبِئْهم بِاَسمائهِم فَلَمآ 

م انّي اَعلَم غَيب السموات و الْاَرضِ و اَعلَم ما اَنْباَهم بِاَسمآئهِم قالَ اَلَم اَقُلْ لَكُ
آيد سر داستان شـجره. داسـتان شـجره     بعد مي 1».تُبدونَ و ما كُنْتُم تَكْتُمون

وقـت   اسـت. آن   هاست. در قـرآن هـم در همـين قصـه     بعد از اين حرف
شود كه شجرة علـم و آگـاهي باشـد. مـن هميشـه بـه ايشـان         چطور مي

فهميد كـه   كردم و ايشان البته با محبتي كه داشت، مي گفتم و تأكيد مي مي
پـذيرفت و   غرضانه و يك راهنمايي دوستانه اسـت و مـي   اين يك ديد بي

گفـتم اسـتمداد كـافي نيسـت؛ بايـد قـدري        كرد. منتها من مي استمداد مي
كـه بـه طـور     مراعات از طرف خود انسان روزافزون باشـد. انصـاف ايـن   

 ن ايشان در حال به اين سوي آمدن بود. خـدايش رحمـت كنـد.   روزافزو
 

                                                            
و (به ياد آر) وقتي پروردگارت فرشتگان را فرمود كـه مـن   « :33-30، آيات . سورة بقره1

در زمين خليفه خواهم گماشت، گفتند: آيا كساني در زمين خـواهي گماشـت كـه در آن    
كنـيم؟ خداونـد    كه ما خود را تسـبيح و تقـديس مـي    ها بريزند و حال آن فساد كنند و خون

دانيد. و خدا همـة اسـما را بـه     ميدانم كه شما ن فرمود: من چيزي (از اسرار خلقت بشر) مي
گاه حقايق آن اسما را در نظر فرشتگان پديد آورد و فرمود: اسماء اينان را  آدم ياد داد، آن

دانيم جز آنچه تو خود  بيان كنيد اگر شما در دعوي خود صادقيد. گفتند منزهي تو، ما نمي
الئكه را به اسماء اين حقـايق  به ما تعليم فرمودي، كه تويي دانا و حكيم. فرمود: اي آدم، م

هـا و   آگاه ساز. چون آگاه ساخت، خدا فرمود: آيا شما را نگفتم كه من بـر غيـب آسـمان   
 ».آگاهم؟ زمين دانا و بر آنچه آشكار و پنهان داريد
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ي هم كه چند برخورد ا چيز خالف اين من از او نديدم و آقاي خامنه هيچ
كردند. دوستان  خصوصي در اين زمينه با ايشان داشتند، همين را تأييد مي

بخواهد در  طور. و ما چيزي برخالف اين از او نديديم كه ديگر هم همين
آيـد، هـيچ.    مقابل حقيقت لجاج و عناد داشته باشد. بنده چيزي يادم نمـي 

اي بـود. خيلـي سـاده اسـت. واقعـاً ايـن        ضـربه  ولي سستي شكننده و پر
 ،خواهد در حجم خيلي وسيعي كـار كنـد   اي بود كه وقتي انسان مي نشانه

ـ  گونه اشتباهات بيِّن قرار مي در معرض اين يِّن اسـت.   خيلـي   نگيرد. اي بـ
كافي بود كه  بار خواندن همين آيات سورة بقره خواهد. يك سند هم نمي

باشد. نه خالف عقل است، نه خالف  تواند شجرة علم بفهمد شجره، نمي
 آيات.

آمديم، يك كسي سوار ماشين  * ما يك روز در مسيري داشتيم مي
دهد. گفتم چه  هاي ركيك مي دهد؛ فحش  شد. ديديم سخت فحش مي

اي كه ايشان نوشته، آمده كـه   فاطمه فاطمهشده؟ گفت در اين كتاب 
اند  پيغمبر (ص) وارد خانة دخترش شد، ديد كه علي و زهرا خوابيده

آيـد   كشند، پايشان مي و يك روپوش رويشان است. روي سرشان مي
آيد بيرون. گفتم خوب ايـن   كشند، سرشان مي بيرون، روي پايشان مي

اجـازه   خورد؟ گفت من اصالً قبول ندارم پيغمبر بي مي ه كجا برحاال ب
خـورد.   نمـي  1»و انَّك لَعلي خُلُقٍ عظـيم «وارد خانة كسي بشود. اين به 

هست كه پيغمبر آمـد وسطشـان خوابيـد.     اآلمالمنتهيكه در  مثل اين
ها نبود كه يك بندة خدا بخواهد برداشـت ديگـري از    هيچ اين حرف

 ، تفسيري است پذيرفته شده در جامعة ما.تفسير صافيحاال  اين بكند.
 

                                                            
 ». اي و در حقيقت تو به نيكو خُلقي عظيم آراسته: «4، آية . سورة قلم1
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و اگر استناد شده به آن در اين مورد، به خاطر اين است كه معتقدين 
 گويند نويسندة اين تفسير، مـال  پسندند و مي به واليت آن را بيشتر مي

 يتي بوده است.، بيشتر والمحسن فيض كاشاني
گويم غلط است. پس اتفاقاً باز هم روي همان سـكو   من همين را مي

شود استدالل كرد و گفت چـون فالنـي واليتـي     هستيم. من گفتم كه نمي
است، بايد به تمام حرفش استناد كنيم. اين عيناً مثل اين است كه بگوييم 

 هايش باطل است.  فالنيِ ديگر واليتي نيست، پس تمام حرف
 محسن فيض در چند سال قبل اين را گفتـه و هـيچ   مرحوم مال *

كدام از شما به او انتقاد نكرديد، حاال من آمدم همان حرف را در يك 
 قالب و براي برداشت ديگر زدم، به زبان انتقاد درآمديد؟ 

گويم. انتقادش صحيح است. لحنش بـد اسـت. بايـد     ن را مييمن هم
دانم كه ايشان حضور ذهن داشته كه  يلحنش را محكوم كرد. من حاال نم

محسـن فـيض گفتـه     به خود قرآن استناد كند و بگويد هم حرفي كه مال
خواهيـد شـجره را علـم بگوييـد،      پايه است، هم حرف شما. اگـر مـي   بي

خالف روند آيات قرآن است. بنده منظورم چيـز ديگـري اسـت. ايـن را     
بـه  بايـد خـودش را   ن ،كنـد  كسي كه طبق سنت زندگي مي كه شما بدانيد

خيلي ملزم ببيند. چـون فـرد سـنتي كـه از اول تـابع      رعايت اين معيارها 
 خواهد بر سنت است، ملزم به رعايت اين معيارها نيست. وقتي انسان مي

وقت است كه بايـد خيلـي محكـم باشـد.      خالف جريان آب شنا كند، آن
حتيـاج  اندازد، آن اسـتحكام را ا  كسي كه خود را چون نعش روي آب مي

خواهم بگويم كه نوآوري بايد مستند باشد. اتفاقاً چيزي كه  ندارد. من مي
هرگز نبايد فراموش كنيم و همين امروز صبح هم با يك آقايي ذكر خيـر  

 شـورانگيزي از خصـايص   اين است كه كارهاي ايشان را داشتيم و گفتيم
 



 پيامبري از نگاهي ديگر   234

كمـال بسـيار جـالبي بـود.     بود. اين  هاي مرحوم شريعتي ها و نوشته گفته
انگيزي با اسـتوار   توصية من اين است كه اگر اين شورانگيزي و احساس

دهـد. اآلن   وقـت خيلـي عـالي نتيجـه مـي      ، آنهمراه باشـد  بودن مطالب
گوينـد، امـا چنـدان شـورانگيز و      دوستاني داريم كـه اسـتوار سـخن مـي    

و اسـتحكام   انگيز نيستند. كاري از اينها ساخته نيسـت. اسـتواري   احساس
  انگيزي. همراه با شورانگيزي و احساس

 



 گفتار ششم





 دو بعد حركت انبياء ،هدايت و عدالت





منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
عصر (عج) را به همة  بركت امام دوازدهم، ولي فرا رسيدن روز والدت پر

يدوارم رهروانـي  كنم و ام تبريك عرض مي شما و همة ملت شريف ايران
خور امامت آن امام، آن ساللة پاك از دودمان پيغمبر، آن الگوي  باشيم در

هـاي هـر زمـان بـا معيـار مكـارم و فضـايل و         االمام اسالم، و او كه نايب
تواننـد نايـب او    شوند تا معلوم شـود مـي   هاي عالي او سنجيده مي ارزش

همه مكرمت را كه در توانيم عينيت آن  باشند. و چه خوش زمان ما كه مي
 گر نـه صددرصـد، ولـي   ا(كنيم و آرزو داريم  وجو مي آن امام نهان جست

 در نايب آشكارش متجلّي ببينيم.   با درصدي باال)

موضوع بحث، هدايت و عـدالت در نبـوت و نقـش انبيـا و پيـامبران      
كتاب و الْميزانَ ليقُوم النّاس لَقَد اَرسلْنا رسلَنا بِالْبيِّنات و اَنْزَلْنا معهم الْ«است: 
و اَنْزَلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد و منافع للنّاسِ و ليعلَم اهللاُ منْ ينْصـرُه   بِالْقسط

بـا چيزهـايي كـه    (ما رسوالنمان را با بينـات فرسـتاديم    1».و رسلَه بِالْغَيب
 . و بـا )كنـد  ها روشن مي اي شما انسانراه را بر و روشن و روشنگر است

 

                                                            
همانا ما پيمبران خود را با ادلّه و معجزات فرسـتاديم و بـا ايشـان    : «25، آية سورة حديد . 1

كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تـا مـردم بـه راسـتي و عـدالت گراينـد. و آهـن (و ديگـر         
فلزات) را كه در آن هم سختي (جنگ و كارزار) و هم منـافع بسـيار بـر مـردم اسـت (نيـز       

معلوم شود كه خدا و رسلش را با ايمان قلبـي كـه يـاري    براي حفظ عدالت) آفريديم و تا 
 ».خواهد كرد
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اي كه بماند و خوانده شـود و   نوشته ،كتاب(آنها كتاب و ميزان فرستاديم 
مجموعه يا خواندني باشد؛ و ميزان، وسيلة سنجش، معيار، چيزي كـه بـا   

تـا   )گيري كـرد  ها را اندازه آن بشود حق را از باطل تشخيص داد و ارزش
هـا   مندي انسـان  نچه را خداوند براي بهرهمردم قسط و تقسيم صحيح و آ

آفريده است، به وجود آورند و برپا دارند. آهن هم فرسـتاديم كـه بـا آن    
اي اســت بــراي  وســيله(وجــود آورد  شــود برخوردهــاي ســخت بــه مــي

و براي مردم سودها دارد. همة اينها بـراي   )برخوردهاي قهرمانانة قهرآلود
 ند كـه خـدا و پيـامبرانش را بـر    آن است كه معلوم شود چه كساني هسـت 

كنند. آيات فراواني در زمينة بعثت  اساس ايمان به وحي و غيب ياري مي
تنهايي موضوع بحث را با روشني بيان كرده  انبيا هست؛ اما اين يك آيه به

آيد، نقـش اولـش    نمان را با بينات فرستاديم. پيامبر كه مي است. ما پيامبرا
هـا را   دهد، انديشه كند، نشان مي هدايت مياين است كه روشنگر است و 

كند  كند، بيان مي زدايي مي دهد، ابهام ها را پاسخ مي كند، پرسش هدايت مي
هـا مـانع آن    ها و گـره  هاي تاريك مبهم را كه به صورت عقده كه آن نقطه

شود كه سالم بينديشي، سالم انتخاب كني و سـالم و آگاهانـه تصـميم     مي
كنيم.  گشاييم و اين مواضع مبهم را براي تو روشن مي بگيري، براي تو مي

فرستد كـه بـه ايـن     بين، روشن و آشكار. خدا با پيغمبران چيزهايي را مي
 كند.  روشني و روشنگري كمك مي

تا بـراي چـه    ،آورد آيد، با خودش ابزار روشنگري مي هر پيغمبري مي
واند معجزات انبيا ت مردمي، در چه زماني، و در چه مكاني باشد. بينات مي

انبيـا و ائمـه.    .تواند عمل انبيا باشـد  تواند كلمات انبيا باشد، مي باشد، مي
! خودت را به من بشناسان، حجتـت را بـه مـن     حجج خدا هستند. بارالها

 بشناسان، نبيت را به من بشناسان كه اگر به من نشناساني، مـن حجـت و  
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دا هستند، آيـت خـدا هسـتند،    شناسم. انبيا حجت خ ميدليل قاطع تو را ن
شان، و بـا عمـل و سـنت و     هايشان، با تعاليم نشانة خدا هستند؛ با انديشه

آنچه به نام سيره و سنت براي ما مانده است. انبيـا   يعني ؛شيوة زندگيشان
كننـد، دل   آيند كه وقتي بر آدم عرضه مـي  آيند. با چيزهايي مي با بينات مي

فرسـتيم و   شود. و با انبيـا كتـاب مـي    شن ميآدم، وجدان آدم، مغز آدم رو
تنها بينات وسـيلة هـدايت هسـتند، كتـابي را هـم كـه خداونـد         ميزان. نه

فرسـتد، ابـزار هـدايت     هم كه مي. ميزاني را استفرستد براي هدايت  مي
. انسان در انتخاب و پيمودن راه زنـدگي بـه هـدايت، راهنمـايي، و     است

ــري ــراوان دارد. هــد ،رهب ــاج ف ــة احتي ــه دارد: يكــي مرحل ايت دو مرحل
راهنمايي و نشان دادن راه، و ديگري مرحلة رهبـري؛ يعنـي رهـرو را بـا     

آموزد، مربي انسـان را در   خود در صراط مستقيم بردن. معلم به انسان مي
دهد، اما پيرِ راه، انسـان را بـا    برد، مرشد به انسان راه را نشان مي مسير مي

كشـاند.   مراه خود به سوي آنچه حق است مـي برد و به ه خود در راه مي
كنـد و   هاي سعادتمند زيستن را ترسيم مي رهبر، راه ،در زندگي اجتماعي

دهد  انگيزد و اوج مي هاي به راه افتادن در اين راه را در انسان برمي انگيزه
ها بدانند راه سـعادتمند زيسـتن چيسـت و در ايـن راه بيفتنـد و       تا انسان

اند و هادي، هم امامنـد و رهبـر. البتـه، معمـوالً      ا هم نبيحركت كنند. انبي
اند: يك دسته آنهايي كـه وحـي    شود كه انبيا دو و بلكه سه دسته گفته مي

كه مسـئول رسـاندن پيـام     آن راه را بيابند و بروند بي شانگيرند تا خود مي
شـود. مـا در    وحي به ديگران باشند. اين به عنوان يك تقسـيم گفتـه مـي   

فَـرق ميـان نبـي و رسـول     دربـارة  ايم. حتـي   گونه انبيا داشته از اينتاريخ 
گويند: رسول كسي است  اند و مي طور گفته نظران همين اي از صاحب عده

 كـه  انسـاني گيرد تا ببرد و به ديگران برساند ولي نبي يعني  كه پيام را مي
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 و ،گيـرد  شود. نبي از نَبأ است، يعني كسي كـه خبـر مـي    خودش خبر مي
رسول يعني كسي كه رسالت دارد و پيام را بايد به ديگران برسـاند. ايـن   

خواهم فعالً وارد اين بحث پيچيـده شـوم،    ها گفته شده است. نمي حرف
توان اثبات كرد كـه بـر صـراط     كنم كه به زحمت مي اما اجماالً عرض مي

اي داشته باشيم كه هيچ مسـئوليت رسـالت نداشـته     وحي و نبوت، ما نبي
نتـوانيم از نظـر تـاريخي چنـين انبيـايي را      راسـتي   بـه كنم  د. فكر ميباش

اكثر كارشان اين است كه پيام  شناسايي كنيم. به هر حال نبي و رسول حد
خدا را بگيرند و به مردم برسانند. ولي امام كارش بيش از اين است. امام 

گويـد بـا مـن     كند و به مردم مي كسي است كه پيشاپيش مردم حركت مي
كه اينجا بنشيند و راه را به مردم نشان بدهد و بگويد برويد.  ياييد. نه اينب

، يعني من اينجـا هسـتم،   »برويد«گويد به همراه من بياييد.  امام معموالً مي
آن هم راه، شما برويد. اين معموالً شأن امام نيست. امام كسي اسـت كـه   

استي امامت، حد اعال پيمايد و به ر در اَمام و جلو رهروان خود راه را مي
 و شكل متعالي هدايت است. 

انـد: انبيـايي كـه     گونه بوده از اين نظر صحيح است كه بگوييم انبيا دو
توفيق امامت را پيدا كردند و گروهي كه نتوانستند رهرواني را بـه وجـود   

هاي گرمشان در  اند انبيايي كه نفس بياورند تا دنبال آنها حركت كنند. بوده
د زمانشان اثر چنداني نگذاشته است. اينها صـرفاً راه را نشـان   هاي سر دل

اند، اما پيشاپيش ديگران حركـت كـردن وقتـي اسـت كـه رهروانـي        داده
نقش  ،مهم در انبيامسئلة ساخته شوند و به دنبال رهبر به حركت درآيند. 
! مـرا بـراي    كند كه بارالها امامت است. قرآن از ابراهيم خليل (ع) نقل مي

گويد: آري، اي ابراهيم ما تـو   مردم امام و رهبر قرار ده. و خداوند مي اين
 ! از ذريه و نسـل مـن   گويد: خداوندا دهيم. بعد ابراهيم مي را امام قرار مي
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هـايي   وقت پاسخ اين اسـت كـه اگـر انسـان     توانند امام باشند؟ آن هم مي
ه باشـند و  درستكار باشند، اگر اهل ستم و تجاوز نباشند، اگر خودسـاخت 

توانند امام و رهبـر باشـند. و امـام و     خودشان را بسازند، بله، آنها هم مي
رهبر در منطق اسالم و قرآن كسـي اسـت كـه خـود پيشـاپيش جمعيـت       

ايسـتد. كجـا؟ در پيشـاپيش     كند. امام جماعـت بـه نمـاز مـي     حركت مي
هـر  اي، هر ذكري،  اي، هر سخني، هر آيه نمازگزاران. نمازگزاران هر كلمه

آورنـد. و امـام    حركتي، و هر عملي از اعمال نماز را به همراه او بجا مـي 
كنـد، در عـين حـال در     كه پيشاپيش مردم حركت مي آنبا كسي است كه 

 شود انسان هم پيشاپيش مردم حركت كنـد  كند. مي جمع مردم حركت مي
؟ آنجـا كـه   شود مي هم در جمع مردم حركت كند؟ چطور چنين چيزي و

افتـد،   سد شكستن است جلو مي و شودن، خطر به جان خريدنپاي ره گ
بيند كه سيل خروشان رهروان به  آيند و مي و وقتي كه همه به حركت مي

تواند سـدها را   سوي آرمانْ پويا شده و با قدرت و توان باال و وااليش مي
بشكند، ديگر آنجا اصراري نيست جلو باشد. ديگر آنجا در جمـع اسـت؛   

نشست؟ در يك حلقـه.   پيغمبر در ميان يارانش چگونه مي فردي از جمع.
كرد؟ در وسط يك جمع. اگر كسي او را بـا   با يارانش چگونه حركت مي

او را توانسـت   شناخت، از جاي نشستن و حركت كردنش نمـي  سيما نمي
 بشناسد. يكي بود از همه.

اين است آن جلوة زيباي امامت كه بايد بـه وجـود آوريـم. بـرادران و     
 و سـال  زديم، نسيه بود. از يـك  هايي كه تا دو سال قبل مي ! حرف واهرانخ

گفتـيم: بايـد چنـين     نيم به اين طرف بايد از نقد سخن بگوييم. آن روز مـي 
گـوييم چنـين شـده اسـت،      اي به دست آيد. امروز مي بشود، تا چنين نتيجه

 نتايج مطلوب تا چه حد به دسـت آمـده اسـت؟ امـروز، روزي اسـت كـه      
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كنيم بايد تحقّق آن آرمان باشد.  گوييم و مي ن ما و عمل ما و آنچه ميسخ
روزه و  يـك  ،شما هم بپذيريد كه اين آرمـان متعـالي   و پذيرم من ميالبته 
تـوانيم   كند. زمان الزم دارد. مـا نمـي   ساله تحقق پيدا نمي ماهه و يك يك

 ،يك جريان سازنده را در يك آن به وجـود آوريـم. جريـان اگـر هسـت     
تر و حركت  خواهد. ولي اين زمان بايد هر قدر كوتاه خود زمان مي خودبه

تر باشد. سرعت و شتاب در حركت سازندة  بايد هر قدر نافذتر و سازنده
 گويم در كار ايـن شـانزده   نظام اسالمي ضرورت دارد. من با صراحت مي

خـواهم   اال داريم، نقص بسيار است. هيچ هم نمـي حماهه و در كاري كه 
گونه كوتاهي و تقصـير نداشـته اسـت. ولـي بـا       يك از ما هيچ بگويم هيچ

گـويم كـه جهـت حركـت را گـم       صداقت و شـجاعت و صـراحت مـي   
طلبيـديم، تـالش و حركـت     طلبيديـد و مـي   ايم. به سوي آنچه مـي  نكرده
ايم. آيا حركت شتاب مطلوب را داشته يا نه؟ جاي سؤال است. بايد  كرده

هـاي   بندي هاي شما و جمع بندي هاي نه ما، جمع بندي اين جواب را جمع
هـا و   غـرض و مـرض، امـا آگـاه و تيـزبين و آشـنا بـه سـختي         نقادان بي
هاي حركت نشان دهد. اما آنچه در آن ترديد ندارم اين است كه  دشواري

خـواهيم   ! از تو مي ايم. بارالها خط اصلي حركت را گم نكرده مجموع،در 
منـد داري كـه ايـن     ي و از توفيق هدايت بهرهكه ما را همچنان هدايت كن

هـاي انحرافـي گـم     ها و راه ها و سبيل صراط مستقيمت را در ميان صراط
 نكنيم.  

كننـد و هـم در    انبيا اماماني هستند كه هم پيشاپيش جمع حركت مـي 
ميان جمع. و همة كساني كه در نظـام جمهـوري اسـالمي بـه شـكلي از      

وند بايـد در جمـع بماننـد و در جمـع     ش اشكال در نقش امامت ظاهر مي
 كس حق ندارد در هيچ مقام، در هيچ سمت، و به هـيچ  حركت كنند. هيچ
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هـاي   عنوان از جامعه جدا شود. يك اصل در امامت هست كه از آن اصل
ها وقتـي صـحبت    كنم. بعضي عالي در رهبري است. آن را برايتان بيان مي

كشند و مواضـعي را مطـرح    ميشود، مسائلي را پيش  امامت و رهبري مي
كنند كه گـويي آن امـام در    كنند و امامت و امامي را ترسيم و آرزو مي مي

بسيار جلوتر از امت قـرار گرفتـه و بـا سـرعت و      اي زياد و بسيار فاصله
كند. چنين امامي و چنين امتـي وقتـي    شتابي بيش از امت هم حركت مي

شود، تا جايي  و امت بيشتر ميروز فاصلة امام  به با هم حركت كنند، روز
منـد شـود.    بيند تا از امامت او بهره امامش را اصالً نمي ،كه يك روز امت

 ،توانــد صــدها برابــر از امــت امــام از نظــر بيــنش و مــنش و رفتــار مــي
گيـرد، حـق    تر باشد ولي از نظر جايي كه قرار مي تر و متكامل خودساخته

جلوتر باشد كه ميان او و امـت  قدر از امت  ندارد موضع و قرارگاهش آن
 بـه  اي پرنشدني وجود داشته باشد زيرا چنين امـامي خـود   همواره فاصله

خود نقشي در راهبري امت نخواهد داشت. فاصلة پيشتازي امام در مقـام   
ها ببيند  قدر باشد كه امت بتواند او را با تمام ويژگي عينيت با امت بايد آن

بايد امام در حـالي   1»انَّ لكُلِّ مأْمومٍ اماماً يقْتَدي بِهاَال و «و به او اقتدا كند. 
باشد كه مأموم بتواند به او اقتدا كند و به او برسد. اين است كه موال (ع) 

دانم شـما   فرمايد: امام شما چنين و چنان است، من مي در همان سخن مي
كساني كه فكر  2».جتهادفَاَعينُوا بِورعٍ و ا«توانيد باشيد و لكن  جور نمي اين
توانند در نقش امامت جامعه قـرار بگيرنـد    هايي مي كنند افراد يا گروه مي

رو باشند كه اصالً ملت موضع آنهـا را   گام و پيش قدر پيشتاز و پيش كه آن
 شود اگر واقعاً هم پيشـتاز و  مي نتواند بشناسد و بيابد و درك كند، معلوم 

 

                                                            
 .474: ص33، جبحاراالنوار. مجلسي،  1
 .187: ص2، جالكافي. كليني،  2
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انـد.   طور كه بايد درك نكرده صالً امامت را آنرو هستند، ا گام و پيش پيش
ترين مقام و منزلت به كمال مطلق هستي  كه در نزديك پيامبران در عين آن

قدر در برابـر مـردم    قدر مردمي هستند و آن و خداي متعال قرار دارند، آن
بيشتر يكي از خودشان و بـا   ،روز جلوة عادي دارند كه مردم آنها را روزبه

هـا و تصوراتشـان،    يابند. زبانشان زبان مـردم اسـت. انديشـه    خودشان مي
فهم است. عمل و رفتارشان چنان است كه بـا   ها و تصوراتي مردم انديشه

شـود او   بيننـد كـه مـي    يابند و مي مردم است و مردم آن را به خوبي درمي
انبيـا در بعـد    1».اُسـوةٌ حسـنَه   اهللاِ لَقَد كانَ لَكُم في رسولِ« :الگو و اسوه باشد

دهند، و هـم امـام و راهبرنـد و     هدايت، هم هادي هستند و راه را نشان مي
شود  برند. با زور و تحميل كه نمي كشانند و مي مردم را به دنبال خويش مي

اي دارنـد   كسي را هدايت كرد و مردم را امامت كرد؛ بلكه كشش و جاذبـه 
كشانند. پيغمبر اسوه است، امـا اسـوة يـك     مراه خود ميها را به ه كه انسان

ها را به همراه خود بكشاند و حتـي بـه    تواند براده مغناطيس نيرومند كه مي
آنها خاصيت مغناطيسي بدهد. اين در مقام هدايت و امامـت. البتـه طبيعـي    

ها جاي گسترش و تفسير دارد، ولي قـرار اسـت بحثـي     است كه اين بحث
   .داشته باشم بندي روشن جمعكوتاه با يك 

كُونُوا قَوامينَ « :آوران عدل و قسط هستند انبيا پيام ،و اما در مقام عدالت
خواهند كه بايد كساني باشـيد كـه قسـط و عـدل را      مياز مردم  2»بِالْقسط

عـدل  و نـوع عـدل: عـدل اخالقـي       به وجـود آوريـد. همـه   و رپا داريد ـب
 لبم بايد معتدل باشـد تـا بتـوانيم مـدعي    فرهنگي كه زيربناست. قلبت و ق

 

                                                            
البته شما را به رسول خدا (چه در صبر و مقاومـت بـا دشـمن و    : «21، آية . سورة احزاب 1

 ».ل نيكو) اقتدايي نيكوستچه ديگر اوصاف و افعا
 ».نگهدار عدالت باشيد: «135، آية . سورة نساء 2
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باشيم كه در راه انبيا هستيم. اخالق و معيارهايم بايـد صـحيح و سـالم و    
الهي و انساني باشد تا بتوانم بگويم در راه انبيا هسـتم. آنهـايي كـه دائمـاً     

هـا و   زننـد ـــ دروغ بسـتن    بندند و تهمت مـي  دروغ مي، گويند دروغ مي
جعـل و   ــ و دائمـاً جعـل و تزويـر دارنـد ـــ      هاي تاكتيكي تهمت زدن

دارنـدگان   انـد. انبيـا برپـا    تزويرهاي تاكتيكي ــ از راه عدل انبيا منحـرف 
اند و عدل در درجة اول، عدل خود انسان است؛ عدل اخالق، عـدل   عدل

سـازند؛   فرهنگ، عدل معرفت، عـدل ايمـان، عـدل در عمـل. انبيـا عـادل      
ه دنبال و در طي و به عنوان نتيجة آن، و به سازند. و ب هاي عادل مي انسان

العمـل و   عنوان عاملي كه با اين عدل اخالقي تأثير و تأثر و عمل و عكس
سازندگي و خودسـاختگي و كـاردهي و كارپـذيري متقابـل دارد، عـدل      
اجتماعي و عدل سياسي و عـدل اقتصـادي اسـت در همـة ابعـادش. در      

قي و معنـوي از عـدل اقتصـادي و    سازند، عدل اخال اي كه انبيا مي جامعه
جمهـوري  مـادام كـه   تواند جدا باشد و بالعكس.  اجتماعي و سياسي نمي

اسالمي ما موفق به ايجاد عدل اقتصادي و سياسي و اجتماعي نشود، اين 
بعد از رسالت انبيا را تحقق نداده است. ما بايد به سوي عدل اقتصادي و 

ه جايي نرسيم كه در جامعه ضعيفي اجتماعي و سياسي جلو برويم. ما تا ب
اي قرار نگيـرد و اگـر خـداي نكـرده قـرار گرفـت بـه         در زير فشار قوي

مان جامعة اسالمي نشده است.  سرعت از زير فشار رهانيده نشود، جامعه
مسئوليت همة ما در ايجاد عدل، عدل اجتماعي و اقتصادي، بسيار سنگين 

اما شدني اسـت. اگـر تـالش     ،و تحقق بخشيدن به آن بسيار دشوار است
 كنيم، تحقق پيدا خواهد كرد. 
، و با آنها كتاب و ميزان و معيارها و »بينات«ما پيامبران را فرستاديم با 

 كنندة حق از باطل، زشت از زيبـا فرسـتاديم تـا مـردم در     هاي جدا ارزش
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وجـود آورنـد. انبيـا     پرتو اين روشنگري و هدايت بتواننـد عـدالت را بـه   
وران عدل هستند. امروز در جامعة فعلـي مـا آثـار عـدل اجتمـاعي و      آ پيام

مان نيست. حـاال كـه نيسـت چـه     اقتصادي و اخالقي در حد مطلوب همه
هـا   عـدالتي  هـا و بـي   ها و تبعيض كنيد نابساماني كنيم؟ حاال كه احساس مي

كنيد فقط نق زدن  شود بفرماييد چه كار خواهيد كرد؟ شروع مي هست، مي
ما خون داديم كه به عدالت برسيم، پس كو عدالت؟ غُر زدن؟ ايـن   كه بابا

اي شد؟ خدايي نكرده دلسرد شدن و بـه نوميـدي و    چه جمهوري اسالمي
كرديم بـا ايـن    ! آرزوها داشتيم كه فكر مي اـابـضعف روي آوردن كه اي ب

كنيـد بـا    جمهوري اسالمي تحقق پيدا كند؛ اين هم كه نشد. يا شـروع مـي  
ديشة بازتر به همة جوانب كار نگريستن و با هم همكاري بيشتر چشم و ان

تر بستن كمربندها و آمـاده كـردن بيشـتر خـود، ايـن راه       كردن و با محكم
فـراِز انقـالب را بـا قاطعيـت هـر چـه بيشـتر         و طوالنيِ سنگالخِ پرنشيب

اند؛ هستند كساني كه  هايي كه تنبل نارنجي يك؟ هستند نازك پيمودن؟ كدام
انديش و  كنند و مزد فراوان انتظار دارند؛ هستند كساني كه ساده كار ميكم 

مبـارزة   57بهمـن   22ردند در ـك ر ميـنگرند؛ هستند كساني كه فك سطحي
منـد   د و حاال زمان ميـوه چيـدن و بهـره   ـام شـد و تمـروزي رسيـما به پي

ن ها كشتيم، حاال موقع درو است. آري جـانم! حـاال زمـا    شدن است. سال
هـاي كشـت طـول     چنـدين برابـر سـال    ،درو هست، اما ممكن است درو

كنــيم، درو شــروع شـده، ولــي طــوالني اســت، زحمــت   بكشـد. درو مــي 
خواهـد؛ نـه دروي    خواهد، حركت و فداكاري مي خواهد، خالقيت مي مي

زحمت. براي اين كشاورزهاي عزيز ما، آنهايي كه بايد بـا دسـت    آسان بي
كوبي هست و آنجـا   ايي ببرند كه خرمنـه جـكنند و بدرو كنند و بعد بافه 

 هـا را بـه   بكوبند و باد دهنـد و گنـدم را از كـاه جـدا كننـد و بعـد گنـدم       
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منزل ببرند و در آنجا آسياب و آرد كننـد و خـود، نـان بپزنـد و بخورنـد،      
انـد، از مـدت كشـتن چنـدان      مند شدن از آنچه كشته مدت الزم براي بهره

برداري و برداشت محصول، از زحمت  حمت در ايام بهرهتر نيست. ز كوتاه
در ايام كشتن، اگر بيشتر نباشد، چندان هم كمتر نيست. زحمت كشـيديد،  

درو آغـاز   57بهمـن   22تالشتان به ثمر رسيد، كاشتيد و درو آغاز شد. از 
شده است؛ اما زمان دروي شما ده سال يا بيشتر طول خواهـد كشـيد. آيـا    

ايد؟ آن هم درو كردنـي كـه    سالة پركار پرزحمت آماده براي يك دروي ده
سـوز، از چـپ و راسـت، از زمـين و آسـمان، در كمـين        دشمنان خـرمن 

 تـر اسـت. آن   وقـت ديگـر درو مشـكل     اند. آن برداشت محصولمان نشسته

وقت بايد براي درو كردن حضور و آمادگي بيشتري در صحنه داشت. باز 
كنم تا اين لحظه كـه   به شما عرض مي در اين زمينه با صداقت و صراحت

در خدمت شما هستم، حركت به سوي عـدالت و در خـط عـدالت قـرار     
از خط منحرف نشده است. اما مواظـب باشـيد، نيروهـاي زيـادي      و دارد

كننـد   خواهند آن را از خط منحرف كنند. بعضـي سـؤال مـي    هستند كه مي
روز  ن، و بازرگانـان روزبـه  ورا داران، پيشه يعني همين حاال كه هنوز سرمايه
هاي مردم و گـران كـردنْ سـود بيشـتري      از طريق باال بردن نرخ نيازمندي

! در خط عدالت قرار  برند، باز هم در خط عدالت قرار داريم؟ بله جانم مي
عدالت يك خط مستقيم نيست؛ يك خط منكسر اسـت. خـط    داريم. خط

ه است. اگر مـا  پيشرفت انقالب، يك خط مستقيم نيست، يك خط شكست
در سمت پيشرفت قرار گرفته باشيم، ولو خط شكسـته باشـد، بايـد آن را    

اي؟ جايي كه هنوز نرفته باشـي، از آن دامنـه كـه     پيمايي رفته بپيماييم. كوه
روي، دامنـه پيداسـت و چنـدان ناپيـدايي نـدارد. امـا        روشن است باال مي

 رود بـاالتر بـه   مـي  بيند. كسـي  آيد كه آدم نمي جا هم گاهي پيش مي همان
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كند كه به آنجا كه برسـد، فقـط    ها هستند، از اينجا خيال مي آنجا كه صخره
چند قدم تا آنجا و يك صعود ديگر و آن هم قله است. ولي وقتي حركـت  

!  بيني عجـب  روي باالي صخره، مي رسي به آن صخرة اول، مي كني، مي مي
شش متر رفت پايين و  پشت اين صخره گودالي هست كه از آن بايد پنج ـ 

! بـه آنجـا كـه رسـيدي پشـيمان       دوباره آمد باال. كوهنورد پرتوان و مصمم
طور تا قله دائم رفـت پـايين و آمـد     گويي اگر قرار باشد همين شوي مي مي

كنـي؟ يـا مصـمم     طور عمـل مـي   باال، ما اين كوهنوردي را نخواستيم؟ اين
حركت بكنم، بـروم پـايين    گويي عيبي ندارد؛ من به سمت باال هستي و مي

آيـم بـاال. ايـن     آيم باال؛ از آنجا پنج متر بروم پايين، باز مي ده متر، دوباره مي
يافتـه در تـاريخ. و    هاي كمال است طبيعت خط تصاعدي و تكاملي حركت

تواند اسـتثنايي در ايـن جهـت     ياب انقالب اسالمي مردم ما نمي خط كمال
طور كه در آن دوران تاريك تـن   ا همانباشد. حركت كنيم، مصمم بمانيم. م

فرازها داديم اما خسته و دلسرد و مأيوس نشديم تـا بـه صـخرة     و به نشيب
باالي نخستين اين صعود رسيديم و توانستيم بـا نيـروي ايمـان و عمـل و     

مان طاغوت و طاغوتيان را سركوب كنـيم، در ادامـة    هماهنگي و همبستگي
شـويم و نـه دلسـرد     . مـا نـه خسـته مـي    اين راه هم همان روحيه را داريـم 

شويم. ما همچنان  ترسيم و نگران مي خيزها مي و شويم و نه از اين افت مي
دوان، به ياري خدا با همديگر به سوي موفقيـت   خيزان، كُند يا دوان و افتان

 نهايي به جلو خواهيم رفت.
كننده اسـت. مـا    آيد، واقعاً خيلي ناراحت گاهي چيزهايي كه پيش مي

نظر وسيع و گسترده و با صـرف وقـت فـراوان      در طي چند جلسه تبادل
 اي بـه  نظرهاي مسئوالن فعلي را هماهنگ كنيم و زمينه موفق شديم نقطه

 اساس مكتب، نه سـازش، و فقـط بـر    وجود آوريم كه بر طبق اتحاد و بر
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نظرهـاي    اساس روشن كردن و هدايت و يافتن و تنظـيم كـردن نقطـه   
هاي طوالني، مواضع تداوم حركت را با مسئوليت  حثمشترك در پي ب

ـ ـاين مسئ م و ـويسيم، امضـا كنيـ  ـوالن نزديك كنيم، هماهنگ كنيم، بن
اشيم كه دشمن حتـي تحـت عنـوان اخـتالف در ديـد و      ـوشحال بـخ

تواند در صف مـا رخنـه كنـد و جـدايي بيفكنـد. مـا        سليقه ديگر نمي
بايد بـه سـوي عـدالت و     مصمم و قاطع هستيم. آخر مگر نه جامعة ما

باشـد؟ آخـر مگـر نـه      عدل و قسط انبيا و قرآن و اسالم شـتابان روان  
هاي  هاي اين دوره ها و مشكالت و سختي مردم بايد براي تحمل تلخي

 پنهـان از  چيزِ اول سازندگي تاب و توان و توشي داشته باشند؟ ما هيچ
ــي گفــت  ــداريم. مــن حت ــردم ن  وگوهــاي سياســي را هــم در شــما م

وزيـري،   اي سـفيري، نخسـت   كنم. اگر در جلسه مطرح مي ها سخنراني
 بيايد و با مـن صـحبتي بكنـد، معمـوالً در      صدراعظمي، رجلي سياسي

كنم. مـا چيـزي از مـردم پنهـان نـداريم.       همان جلسة بعدي مطرح مي
ه همـين دليـل كـه مـا     ـكنيم. اصالً ب مان را هم پنهان نمي مسائل داخلي

كنـيم، دشـمنان    صراحت در جامعه مطرح مـي  را با اختالف ديدهايمان
ها را به راحتي به عنـوان جنـگ قـدرت بـراي      ن اختالفـتوانند اي مي

بازاني بوديم كه  ران كنند. اگر ما سياستـمردم قالب بزنند و آنها را نگ
ردم پنهان نگـه داريـم كـه مـردم دچـار ايـن       ـتوانستيم اينها را از م مي

هـاي   هـا، راديـو و تلويزيـون، و رسـانه     مهاروزن شدند. اما ها نمي دلهره
ن كنند كه مـردم آن  متعهد باشند كه مسائل را طوري بيا گروهي عموماً

 اي نمـايي نكننـد و اگـر مسـأله     طور كه هست بفهمنـد. بـزرگ   را همان
وجود  هاي نابجا به است دلهره هست كه حتي گفتن خود آن هم ممكن

 مردم ما به توضيح و روشـنگري  آورد، دربارة آن توضيح بدهند. چون
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قدر خوشحالم كه امروز كه دارم بـا شـما   خواهند. چه و بينات مي نيازمندند
گويم، در آستانة فعال شـدن نهادهـاي مـديريت جامعـه هسـتيم.       مي سخن

نهادهايي كه قانون اساسيِ مصوب شما ملت، آنها را تصويب كـرده و رأي  
ها و  . ملت ما در كنار همة اين دلهرهشما ملت، آنها را به وجود آورده است

تواند آرامش داشته باشد. خوشحاليم كه جمهوري اسالمي، بـا   ها مي نگراني
 جمهور منتخب، و با مسئوالن ديگري كه مستقيم يا غيـر  نمايندگان و رئيس

و روي خـط و مـرزي     اساس قانون اساسي مستقيم منتخب ملت هستند، بر
 كرده، حركت خواهند كرد و ما ملت نيـز، بـر  كه اين قانون اسالمي ترسيم 

شـان   اساس دعوت قرآن كريم، ناظر بر اعمال همه اساس قانون اساسي و بر
ناظر بر همه خواهد  ،خواهيم بود و بعد خداي متعال در ورا و فوق همة ما

اساس همين معيارهاي مقرر در  ما بايد بر 1».واهللاُ منْ ورآئهِم محيط«بود كه 
  اساسي و با هدايت و توفيق الهي ايـن كـار را بكنـيم. مـا در جلسـة     قانون 

اي گرفتيم. تصميم گرفتيم كه حتي خودمان مراقبـت   ديشب تصميمات تازه
ر مراقبـت كننـد،   صد مان مراقبت كنيم. ما مراقبت كنيم، آقاي بني كنيم، همه

ايمـانِ بـا طمأنينـه     با دوستان نزديك به ما مراقبت كنند و نگذاريم اين ملت
آفـرين را   كه خداوند سكينة ايمان را بر آنها ارزانـي داشـته و امـام اطمينـان    

هاي جديد شوند و اميدوارم  جهت دچار دلهره برايشان نگه داشته است، بي
 به ياري خداوند در اين راه موفق باشيم.  

ما وقتي عدالت مكتبي داريـم، وقتـي معيارهـاي مكتبـي بـراي عـدل       
ريم، وقتي اين مكتب همة خطـوط و مرزهـا را برايمـان روشـن كـرده      دا

 توانيم تالش كنيم كه يا اتحاد يا وحدت يا الاقل همـاهنگي بـر   است، مي

 و  مكتـب  وجود آوريم. آنهـا كـه بـي    مكتب را در ميان خودمان به اساس
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هـم   معيارند بايد هر روز بترسند و بلرزند كه گيرم امروز نشستيم و بـا  بي
ن ميثاقي بستيم، ضامن آن چيست؟ كسي كه مكتب دارد، وقتي ميثاق چني
بندد، ميثاقش، ميثاقي است مكتبـي و ضـامن او ايمـان و التـزام خـود       مي

اوست به مكتب. و دور باد از جمهوري اسالمي ما كه عناصري كه چنين 
انگيزة دروني و معنوي بر آنها قوت نداشته باشد، يا منتخب مردم گردند، 

نتخب امام. و اگر خداي ناكرده ملت ما يا امام ديدند در يك انتخـاب  يا م
راه و راهنمـا و   كنيم ــ باز هم مكتـب فـرا   اند ــ اشتباه كه مي اشتباه كرده

گويـد. مـا رودربايسـتي     گشاي ماست. مكتب به مـا مـي   رهگشا و مشكل
نداريم. ما با همة مسائل ساده يـا پيچيـده، صـريح و بـدون رودربايسـتي      

كنيم و اين اخالق اسالمي ماست. حتماً تلخ است كه به يـك   رخورد ميب
سال با او آشنا هستم، پرخاش كنم كه بـرادر   يار ديرين كه پانزده ـ بيست 
شـيرين   ،كني؟ اما اين پرخاش در عين تلخي اينجا منحرف شدي؛ چه مي
هـا و   هـا هرگـز نتوانـد صـداقت     هـا و رابطـه   هم هست. بگذاريد رفاقـت 

ا را به خطر بيندازد كـه زنـدگي عادالنـه و عـدالت اجتمـاعي و      ه ضابطه
اسـاس   اخالقي و اقتصادي و سياسي و معنوي در جامعة ما تنها و تنها بر

ها و  اساس رفاقت آيد و نه بر وجود مي ها به ها و صداقت حاكميت ضابطه
هـا و   هـا كـه از معيـار صـداقت     ها و رودربايسـتي  ها. رفاقت رودربايستي

هاي پذيرفته شدة اسالم منحرف باشند، براي جمهوري  ا و ارزشه ضابطه
هاي جامعـة   اسالمي ما خطرناك و خطرآفرينند و بايد از صحنة مسئوليت

آلي  اي ارزنده از جامعة ايده ما كنار روند. اميدوارم جامعة ما الگو و نمونه
عليه)  اهللا عصر، امام دوازدهم، امام زمان (سالم  باشد كه مهدي موعود، ولي

اي كه زمانش بـراي مـا روشـن نيسـت، بـراي بشـريت خواهـد         در آينده
 ساخت. 
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هـايي   خصوص در سال اين هميشه در عالم تبليغ ورد زبان من بوده؛ به
كه به دعوت مراجع تقليـد در آلمـان مسـئوليت مسـجد و مركـز اسـالمي       

هـاي   بودم و با جـوان را بر عهده گرفته بودم. چند سالي كه آنجا  هامبورگ
كـرديم و   دهـي و سـاماندهي مـي     عزيزمان بوديم و نيروهايمـان را سـازمان  

كـرديم كـه ديگـر گرگـان آنجـا       مان را قوي مي حركت اسالميِ دانشجويي
و ديگر كشـورهاي   نتوانند در كمين دانشجويان پاكدلي بنشينند كه از ايران

مدنـد، در آنجـا مكـرر ايـن را مطـرح      آ اسالمي براي تحصيل به آنجـا مـي  
تواند به اندازة ساختن يك جامعـة   كردم كه هيچ تبليغي براي اسالم نمي مي

كوچك نمونة اسالمي نافذ و مؤثر و پرُبرد باشد. امروز هم تبليغ ما بايد در 
و   هـاي سـخنراني   خدمت ساختن جامعة نمونه قرار گيرد و جزئي از برنامه

ئاتر و همة ابزارهاي تبليغ باشـد. سـخن گفـتن بـس     نمايش فيلم و هنر و ت
است؛ عمل كنيم و تنها سخني بگوييم كه راهگشاي عمل باشد. ديروز هـم  

طـور   طور بود، پنج سال پـيش هـم همـين    طور بود، پارسال هم همين همين
آيـد در يـك زمسـتان سـرد و برفـي، بـراي شـركت در يـك          بود. يادم مي

رفـتم. وقـت اذان    كشورها به جايي مي گردهمايي دانشجويان مسلمان همة
صبح بود كه به آنجـا رسـيدم. بـا يكـي از دوسـتان كـه همـراه بـود، وارد         
ساختماني شديم كه اين دانشجويان عزيز آنجا دور هم جمع بودنـد. گفـتم   

روم وضو بگيرم، نماز بخوانم. وقتـي رسـيدم، آنهـا پـس از اذان صـبح       مي
و نماز پايان يافتـه بـود. بعـد از نمـاز     نمازشان را به جماعت خوانده بودند 

ربع ساعت بعد از اذان صبح بود كه رسـيدم.   رسيدم. شايد حدود نيم يا سه
، ايـن   پله ها بروم پايين. در راه مرا هدايت كردند كه براي وضو گرفتن از پله
كاغـذ ريختـه بـود. در ايـن       طرف و آن طرف، ته سيگار و آشغال و خرده

 جــوان عزيــزي كــه راهنمــايم بــود گفــتم:     اولــين برخــورد بــه آن   
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انـد و صـبح    برادر اينها چيست؟ گفت: اينها را ديروز و ديشب ريخته
كنند به پاكيزه كردن. گفـتم: عزيـزم،    اول وقت، بعد از نماز شروع مي

اَلنَّظافَـةُ مـنَ   «مبادا جلوتر كه بروم، يك نوشته ببيـنم روي ديـوار كـه    
هـا بـه آن برسـم،     دنبال ديدن اين آشغال كه اگر به براي اين 1».الْايمان

طـور   تر است. يادم نيست كه همين كننده وقت خيلي برايم ناراحت آن
يـا نـه.   رسـيديم  اي  هم شد يا نه و وقتي جلوتر رفتيم به چنين نوشته

! اين اجتماع ما حتي در اينجا هم بايد يك الگـو و   بعد گفتم: عزيزان
توانيــد يــك تحقــق عينــي از  نمونــة عملــي باشــد. در اينجــا كــه مــي

اسالميت، از عدل اخالقي و عدل اجتماعي اسالمي را در يـك نمونـة   
ها. سـخن هـم    كوچك نشان بدهيد. اين خيلي بيشتر اثر دارد تا سخن

اثر دارد، سخن و نوشتن الزم اسـت، ايـن ابزارهـاي روشـنگري الزم     
ه، ايـن  هستند، اما نه مجرد از عينيت. اين سخن، اين كالم، اين نوشـت 

فيلم و اين نمايش بايد همراه با عينيـت محتـواي سـخن و نوشـته و     
نمايش و فيلم باشد. اين يك واقعيت است. ايـن فرمـولي اسـت كـه     

نْفُسكُم بِغَيرِ اَلْسنَتكُم«اسالم پيش پاي ما گذاشته:   2».و كُونُوا دعاةً الي اَ
ه بــا مــردم را بــه ســوي خويشــتن و راه خويشــتن دعــوت كنيــد نــ«

همة دلهره و ». بخشيدنتان با عمل و با عينيت«پس با چه؟ » هايتان زبان
ها كه در طول اين مدت پيش آمده، كه  نگراني ما در مورد اين جريان

نظـر داشـتيم،     حتي اگر جايي ما با دوستانمان اختالف ديد و اختالف
غلـط  باز، فـوراً آن را تفسـير    آگاه يا دشمنان مكار و نيرنگ دوستان نا

 زدنـد، ايـن بـود كـه مـردم      كردند و به عنوان جنگ قدرت جا مي مي
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! اينها آنهايي بودند كه ما به آنها دل بسـته بـوديم؟ ببينيـد     به گويند: به مي
قدر فرق هست؟ و اگر چنين باشد، حق با شما  و عملشان چه  ميان سخن

د كس چنين باشد، باي ملت است. هر جا چنين باشد، حق با شماست. هر
توانيم با شعار و حتي با شعور  او را دقيقاً شناسايي و محكوم كنيد. ما نمي

پيش برويم. شعار و شعورمان بايد به شعار راسـتين اسـالم، يعنـي عمـل     
صالح سازندة اسالمي، مزين و آراسته باشد تا بتواند ما را جلو ببرد. ايـن  

و رفتار و  يك حقيقت است؛ اين يك اصل اسالمي است. اميدوارم اعمال
چيز ما به يـاري خـدا و    كارهاي ما، برخورد ما، جنگ ما، صلح ما و همه

هدايت او و با همت شما بندگان خدا بتواند در جهت هماهنگي انديشـه  
خصـوص   مـان، و بـه   مان، يا الاقـل اكثريـت جامعـه    و سخن و عمل همه

 .مان باشد مسئوالن جامعه
 



 گفتار هفتم





 اي دينمسئوليت پيامبران و علم





منِ الرَّحيممِ اهللاِ الرَّحبِس 
»    كُمجـآء ةٍ ثُـم كْمـح تَابٍ ونْ كم تُكُمنَ لَمآ ءاتَيذْ أخَذَ اهللاُ ميثاقَ النَّبيا و

رسولٌ مصدقٌ لما معكُم لَتُؤْمنُنَّ بِه و لَتَنْصرُنَّه قالَ ءاَقْرَرتُم و اَخَذْتُم علَي 
كُمـنْ     ذلدينَ. فَمنَ الشّـاه كُم مـعاَنَا م وا ودنا قالَ فَاشْهري قالُوا اَقْرَرصا

اهللاِ يبغُونَ و لَه اَسلَم مـنْ  تَولّي بعد ذَلك فَأُولئك هم الْفاسقُونَ. اَفَغَيرَ دينِ
رْجي هلَيا ا وكَرْه ا وعضِ طَوالْاَر و مواتي السمـآ  ف نّا بِاهللاِ وونَ. قُلْ ءامع

ـ      حاقَ و يعقُ سـا معيلَ و سـا و راهيم بـلـي امآ أُنْزِلَ ع نَا ولَياُنْزِلَ ع و وب
  ـدنَ اَحيال نُفَرِّقُ ب هِمبنْ رونَ مالنَّبي عيسي و وسي وم يمآ اُوت و باطاالَس

ه مسلمونَ. و من يبتَغِ غَيرَ الْاسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه و هو منْهم و نَخْنُ لَ
في الْآخرَةِ منَ الْخاسرينَ. كَيف يهدي اهللاُ قَوماً كَفَرُوا بعد ايمانهِم و شَهِدوا 

الْقَوم الظّـالمينَ. اولئـك    اَنَّ الرَّسولَ حقٌّ و جآءهم الْبينات و اهللاُ اليهدي
جزَآؤُهم اَنَّ علَيهِم لَعنَةَ اهللاِ و الْمالئكَةِ و النّاسِ اَجمعـينَ. خالـدينَ فيهـا    
    و ـكذل ـدعنْ ب وا مـنظَرُونَ. إِلَّا الَّذينَ تابي ماله و ذَابالْع منْهع خَفَّفالَي

فُور رحيم. إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بعد ايمانهِم ثُم ازدادوا كُفْراً اَصلَحوا فَانَّ اهللاَ غَ
 كُفّار مه ماتُوا و نَّ الَّذينَ كَفَرُوا والضّآلُّونَ. ا مه كاولَئ و متُهبلَ تَولَنْ تُقْب

 تَدي بِه اولَئك لَهم عـذاب فَلَنْ يقْبلَ منْ اَحدهم ملْء الْاَرضِ ذَهباً و لَوِ افْ
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اَليم و ما لَهم منْ ناصرينَ. لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حتّي تُنْفقُـوا ممـا تُحبـونَ و مـا     
يملع نَّ اهللاَ بِهفَا ءنْ شَيقُوا م1».تُنْف 

گاه كه ما از پيامبران پيمان گرفتيم كه كتاب و حكمتي كه بـه شـما    آن
 ام و به دنبال آن پيامبري برايتان آمده كه آنچـه را بـا شماسـت مـورد     داده

 

                                                            
ــورة آل1 ــران . س ــات عم ــن) آن : «92-81، آي ــاد ك ــران (و    و (ي ــدا از پيغمب ــه خ ــاه ك گ

هاشان) پيمان گرفت كه چون به شما كتاب و حكمت بخشـيدم سـپس بـر شـما (اهـل       امت
داد بـه او   كتاب) رسولي از جانب خدا آمد كه گواهي به راستي كتاب و شريعت شما مـي 

ر داشته و پيمان مرا بر اين امر پذيرفتيد؟ آيا اقرا«ايمان آورده و ياري او كنيد؛ خدا فرمود: 
همه گفتند: اقرار داريم. خدا فرمود: گواه باشيد، من هم با شما گواهم. پس كساني كه بعد 
از آمدن آن رسوالن روي (از حق) بگردانند، محققاً آنان گروه فاسـقان خواهنـد بـود. آيـا     

ها و زمين است،  هر كه در آسمان كه طلبند؟ و حال آن كافرانْ ديني غير از دين خدا را مي
ناخواه مطيع امر خداست و همه به سوي او رجوع خواهند كرد. بگـو: مـا بـه خـداي       خواه

عالم و شريعت و كتابي كه به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسـماعيل و اسـحاق و   
مبـران ديگـر از جانـب    و فرزنـدانش نـازل شـده و آنچـه بـه موسـي و عيسـي و پيغ        يعقوب

يك از پيغمبران نگذاريم  ايم) فرقي ميان هيچ پروردگارشان داده شده (به همه ايمان آورده
و ما مطيع فرمان خداييم. هر كس غير از اسـالم دينـي اختيـار كنـد هرگـز از وي پذيرفتـه       

بـه  كاران است. چگونه خداوند گروهي را كه بعد از ايمـان   نيست، و او در آخرت از زيان
خدا و گواهي دادن به راستي رسول او و بعد از ادلة روشن باز كافر شـدند، بـه راه راسـت    
هدايت كند؟ و خدا هرگز گروه ستمكاران را رهبري نخواهد كرد. كيفر آن گـروه كـافر   
اين است كه خدا و فرشتگان و همة مردمان بر آنان لعنت كنند. جاويـد در جايگـاه لعنـت    

و بر آنها عذاب خدا تخفيف نيابـد و هرگـز نظـر رحمـت بـه آنهـا        (كه جهنم است) بمانند
اند) اصالح  نكنند. مگر آنهايي كه بعد از عصيان و بدكاري توبه كنند و (هر بدي كه كرده

كنند، كه البته خدا بر آنها آمرزنده و مهربان است. همانا آنان كه بعد از ايمان كافر شـدند  
نشود، و همانا گمراهان هـم آنـان خواهنـد     آنها پذيرفتهو بر كفر خود افزودند، هرگز توبة 

بود. البته آنان كه كافر شدند و بر كفر خويش مردند، اگر هر يـك بـراي آزادي خـويش    
(از عذاب خدا) برابر تمام زمين طال به فـدا آرنـد هرگـز از ايشـان پذيرفتـه نشـود، آنهـا را        

ما هرگـز بـه مقـام نيكوكـاران و     عذاب دردناك مهيا باشـد و يـاراني نخواهنـد داشـت. شـ     
داريد و محبوب شماست در راه خـدا   خاصان خدا نخواهيد رسيد مگر از آنچه دوست مي
 ».انفاق كنيد، و آنچه انفاق كنيد خدا بر آن آگاه است
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دهد، بايد بـه او ايمـان آوريـد و او را يـاري كنيـد. خـداي        تأييد قرار مي
گفت: آيا اقرار و اعتراف كرديد و بر اين كار پيمان مرا بر عهده گرفتيـد؟  

اه؛ مـن هـم   اين، شاهد باشيد و گو بر گفتند: اقرار كرديم. خداي گفت: بنا
كه هر كـس پـس از ايـن رو     با شما از شاهدان و گواهان هستم. نتيجه آن

كه هر كه   طلبند؟ با اين بگرداند، از تبهكاران است. آيا جز دين خدا را مي
دلخواه، در برابر او تسليم است  دلخواه يا نابهها و زمين است، به در آسمان

ايم. بـه   ما به خدا ايمان آوردهشوند. بگو  و همه به سوي او بازگردانده مي
آنچه بر ما فرستاده شده، بـه آنچـه بـر ابـراهيم و اسـماعيل و اسـحاق و       

و نوادگان او فرستاده شده. به آنچه به موسي و عيسي و پيـامبران   يعقوب
يــك از آنهــا  از جانــب خدايشــان داده شــده. هــيچ تفــاوتي ميــان هــيچ 

هستيم. هر كس غير از تسليم خدا بودن، غير گذاريم و ما تسليم خدا  نمي
شـود و در سـراي    از اسالم، ديني بخواهد و بجويـد، از او پذيرفتـه نمـي   

كنـد   كاران خواهد بود. چطور خدا مردمي را هدايت مـي  جاوداني از زيان
كه شهادت دادنـد كـه    اند؟ با آن آوردنشان به راه كفر رفته كه پس از ايمان

هاي آشكار برايشان آمد. خدا مردم ستمكار را  شانهپيامبر بر حق است و ن
كند. كيفر آنها اين است كه لعنـت خـدا و فرشـتگان و همـة      هدايت نمي

مردم بر آنها باد. جاودانه در آن لعنت خواهند بـود و عـذاب آنهـا سـبك     
نخواهد شد و به آنها مهلتي داده نخواهد شد. مگر كساني كـه بازگردنـد.   

از راه انحراف بازگردند و به اصالح بپردازند كـه در   به دنبال اين انحراف
اين صورت خدا درگذرنده و مهربان است. اما آنها كـه بعـد از ايمانشـان    
به راه كفر رفتند و كفري روزافزون داشتند، بازگشت آنها پذيرفته نخواهد 
شد. اينها گمراهان هستند. آنها كه كافر بودند و مردند در حال كفـر، اگـر   

 دازة همة روي زمين طال بدهند، تاوان اين كفرشـان از آنهـا پذيرفتـه   به ان
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اي دردناك دارند و ياوري ندارند. شـما هرگـز بـه     شود. اينها شكنجه نمي
رسيد تا وقتي از آن چيزي كه دوستش داريد ــ و جانتان به آن  نيكي نمي

ان را من به عنـو » جانتان به آن بسته است«بسته است ــ خرج كنيد (اين 
توضيح گفتم). از آنچه دوست داريد، خرج كنيد و هـر چـه شـما انفـاق     

 كنيد، خدا از آن خبر دارد.
خوانيم چون يك مطلب است، ولـي در   اين آيات را به هم پيوسته مي

اين يك مطلب چندين مطلب اساسي آمده اسـت. خواسـتيم پيونـدش را    
نـات ايـن   در عين حال، حق هر مطلب را در حـدود امكا  و رعايت كنيم

برنامة خودمـان ادا كنـيم. هفتـة گذشـته، بـه دنبـال سـؤال يـك عـده از          
دوستانمان بحثي داشتيم كه بيشتر به بخش آخـر آيـات نـاظر بـود. حـاال      

هـا از اول. آيـات چنـين     يك آيـه  برگرديم به تفسير و توجه به نكات يك
يتُكُم منْ كتَابٍ و حكْمةٍ و اذْ أخَذَ اهللاُ ميثاقَ النَّبينَ لَمآ ءاتَ«كه  شود  شروع مي

 اَخَذْتُم و تُماَقْرَرقالَ ء رُنَّهلَتَنْص و نُنَّ بِهلَتُؤْم كُمعما مقٌ لدصولٌ مسر كُمجآء ثُم
خـدا  ». علَي ذلكُم اصري قالُوا اَقْرَرنا قالَ فَاشْهدوا و اَنَا معكُم منَ الشّـاهدين 

پـس  ام،  يامبران را گرفت كه كتـاب و حكمتـي كـه بـه شـما داده     پيمان پ
كنـد.   تصـديق و تأييـد مـي   آنچه با شماست را پيامبري براي شما آمد كه 

بايد به او ايمان بياوريد و او را ياري كنيد. خدا پيمان پيامبران را گرفـت.  
آنچه به شما دادم از كتاب و حكمت، بعد پيامبري براي شما آمـد. يعنـي   

كنند آنچه را با شماست، بايد ايمان بياوريد. چه  پيامبران كه تصديق ميبه 
بايد او را ياري كنيـد. چـه كسـاني يـاري      .كساني ايمان بياورند؟ پيامبران

بعد هم به آنها گفت: آيا اقرار و اعتـراف كرديـد بـه ايـن      .كنند؟ پيامبران
يم. گفت: حـاال  پيمان و اين پيمان را بر عهده گرفتيد؟ گفتند: اعتراف كرد

 خودتان شاهد اين پيمان باشيد، من هم شاهد اين پيمـان هسـتم. خـوب   
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خـدا پيمـان    آمـده  اول آيـه  درآيه همه روشن است. فقـط   هاي بخشاين 
پيامبران را گرفت. طرف اين پيمان چه كساني هستند؟ پيماني اسـت ميـان   

ه محتواي پيمان چيسـت؟ محتـواي پيمـان ايـن اسـت كـ       .خدا و پيامبران
كنـد، ايمـان    آيد و تصـديق آنهـا را مـي    پيامبران بايد به آن پيامبري كه مي

وقـت ايـن چـه     بياورند و او را كمك كنند؟ اين است محتواي پيمـان؟ آن 
زند؟ يعني آيات دارد  ارتباطي دارد با مردمي كه اين آيات با آنها حرف مي

غمبـران  گويد كه ارتبـاطي بـا آن مـردم نـدارد؟ خـوب پي      يك واقعه را مي
كنـد و تأييـد    آيـد و تصـديق مـي    موظف بودند به آن پيامبري كه بعد مـي 

كند آييني را كه آنها قبالً آورده بودند، ايمان بياورنـد و كمكـش كننـد.     مي
خوب بيايند و كمك كنند، به ما چه مربوط است؟ مفاد اين آيه چيسـت؟  

با پيروان كه بلبگوييم روي سخن با پيامبران نيست.  ديگر اين است كه راه
گويـد: خـدا از    پيامبران پيشين است. قرآن به پيروان پيـامبران پيشـين مـي   

دهم، بعد پيامبري  پيامبران پيمان گرفت كه من به شما كتاب و حكمتي مي
آيد به سوي پيروان شما. بايد ترتيبي داده شود كـه پيـروان شـما در آن     مي

 ،اين، طـرف پيمـان   بر ورند. بنازمان اين پيامبر را ياري كنند و به او ايمان آ
پيامبران هستند. از آنها پيمان گرفته كه بايد پيامبر بعدي مـورد حمايـت و   
تأييد و ايمان پيروان پيامبران قبلي قرار گيرد. ارتباط اين پيمان با پيـامبران  
از اين جهت است كه اين رهبران بايد در ساختن امت خـود و سـازندگي   

اي انتخـاب كننـد كـه محصـول كـار آنهـا        رويـه فكر و بينش و منش آنها 
متعصب نسبت به اين پيـامبر و آن پيـامبر و تسـليم در     د غيرنمؤمناني شو

فرِست. چه كسي ايمان بيـاورد؟ پيروانشـان. چـه كسـي     برابر خدايِ پيامبر
كـه اينهـا    ياري كند؟ پيروانشان. چرا اينها طرف پيمان هستند؟ بـراي ايـن  

 خـدا ». و اذْ أخَذَ اهللاُ ميثاقَ النَّبـينَ «اين، دقت بفرماييد:  بر سازنده هستند. بنا
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دهم، شما بـا   از پيغمبرها پيمان گرفت كه من به شما كتاب و حكمت مي
رويـد دسـتگاه    نمي كه رويد، اما يادتان باشد اين سرمايه در ميان خلق مي

ـ  مانند مريد و مرادي درست كنيد. مي بستة متحجرِ محدود قفس د آدم روي
روشن، آدمي داراي بينش وسيع، آدمي پيوسته به خدا بسازيد، نـه آدمـي   

دهم، اين سرماية بزرگ  پيوسته به خودتان. كتاب و حكمتي كه به شما مي
براي اين نيست كه شما خودتان ميان خلق خدا بت بشويد. پيغمبـر هـم   

 نبايد بت بشود؛ هيچ پيغمبري. 
به آن آيات قبلي كه دو هفته پيش  چسبد حاال ببينيد چطور اين آيه مي

و ال ياْمرَكُم اَنْ تَتَّخذُوا الْمآلئكَةَ و النَّبيينَ اَرباباً اَياْمرُكُم بِالْكُفْرِ «معني كرديم. 
ايـم بـه ايـن مقطـع      ها نخواسـته  متأسفانه ما مسلمان 1».بعد اذْ اَنْتُم مسلمون

و لذا توحيـدمان نـاقص اسـت. مـا بـه      ارزندة توحيد درست توجه كنيم 
 هـا و جانشـينان آنهـا و امامـان و      پيامبر و پيامبران، انبيا و اوصيا و وصـي

پيشوايان بعد از آنها ايمان داريم. اما ايمان داريم كـه اينهـا چـه هسـتند؟     
»هصيو و هدبع ،هماما و هدبولُه، عسر و هدبـ ». ع م، آنهـا را  به آنها ايمان داري

امـا در هـر    ،گـذاريم  ايم، به آنها احترام مي دوست داريم، به آنها دل بسته
هـا و   هـا و عالقـه   هـا و عشـق   هـا و محبـت   حال همة اين دوست داشتن

كه پيوند ما با خداي يكتـا محكـم شـود.     ها براي چيست؟ براي آن احترام
و معلمـاني  نظـر كـه مربيـاني بـزرگ      اينخود آنها مطرح نيستند. آنها از 

اند، مورد عالقه و احترام ما هستند. راهنمـا بـه    ارزنده و راهنماياني پرارج
 وي چه كسي؟ به سوي خـدا و راه كنند به س سوي چه كسي؟ دعوت مي

 

                                                            
و هرگز خدا به شـما امـر نكنـد كـه فرشـتگان و پيـامبران را       : «80، آية . سورة آل عمران 1

كـه (بـه خـداي     خود گيريد؛ چگونه ممكن است شما را به كفر خواند پـس از آن  خدايان
 ». يگانه) اسالم آورده باشيد؟
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وقت ما در برابر آنها موضعي داشتيم كه گويي خود آنها مقدم بر  . هرخدا
آن وقتي كـه سـر   ايم. مثالً چه موقع؟  ، منحرف شدهمطرح هستند هر چيز

اين پيغمبر و آن پيغمبر با يكديگر دعوا كرديم. خيال كرديم ايـن پيغمبـر   
كـه   گويد. غافل از ايـن  گويد، آن پيغمبر يك چيز ديگر مي يك چيزي مي

هر دو پيغمبر، هر ده پيغمبر، هر صد پيغمبر، هر چنـدهزار پيغمبـر، همـه    
خودپرستي و رو  ها به درآمدن از حامل يك رسالت هستند: دعوت انسان

 جا يكي بود.  همه ،آوردن به خداپرستي. روح دعوت
ارتباط اين آيه با آية قبل خيلي روشن است. خدا از پيغمبرهـا پيمـان   

دهم تا در ميان  گرفته كه حكمت و آيين درست زندگي كردن به شما مي
. اين براي اين است كه اگر بعد از شما يك پيغمبر ديگر برويد خلق خدا

پيروانتان را طوري بسـازيد كـه در برابـر دعـوت آن پيغمبـر بعـدي       آمد، 
و قالُوا كُونُوا هـوداً  «مقاومت متعصبانة پيغمبرپرستانه نشان ندهند. نگويند 

گويـد   خواهيد واقعا بندة خدا باشيد، يهودي مـي باگر  1».ي تَهتَدواٰاَو نَصار
ز پيامبران پيمان گويد مسيحي باشيد؟ نه. خدا ا يهودي باشيد؟ مسيحي مي

طور دعوت كنند كه وقتي به دنبال ايفاء رسالتشـان   گرفت كه مردم را اين
آيد ــ يعني براي پيروان آنهـا، چـون بـين پيـامبر و      پيامبري براي آنها مي

كند همين كتاب و حكمت شما را،  امتش جدايي نيست ــ كه تصديق مي
كالم خداست، انجيل راستين هم كالم راستين هم  گويد بله، تورات و مي

راستين هم كالم خداست، همه از يك سرچشمه اسـت و   خداست، زبور
براي يك هدف، همه به او ايمان بياوريد و بگوييد همة ما اين رهبر تـازة  
 الهي را بايد كمك كنيم تا بتواند بـا توفيـق بيشـتري گمراهـان را بـه راه     

 

                                                            
يهود و نصاري گفتند كه به آيين ما درآييد تا راه راست يافتـه و  : «135، آية . سورة بقره 1
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پناه دهد، محرومانِ از عـدل و داد را بـه عـدل و داد    بياورد، محرومان را 
برساند، محرومانِ از معرفت صحيح دربارة انسان و جهان را بـه معرفـت   

وقـت خـدا بـه     صحيح نايل سازد. به او ايمان بياوريد، كمكش كنيـد. آن 
كـه مسـئوليت و مأموريـت شـما ايـن       پيامبران فرمود: اقرار كرديد به اين

ر بار اين عهد و پيمان رفتيد؟ گفتند: بله. خدا فرمـود:  است؟ آيا به جِد زي
بسيار خوب، حاال شاهد اين قرارداد كيست؟ خود ما. شما شاهد باشـيد،  

كـه   من هم شاهد. هم طرف قرارداد هستيم و هم شاهد قرارداد. براي اين
خود او از همة شاهدها بهتر است. شما هم كه پيغمبر خدا هستيد، از هـر  

و اذْ أخَذَ اهللاُ ميثاقَ «فرماييد كه  هتر هستيد. پس مالحظه ميشاهد ديگري ب
يعني بـراي  » جآءكُم رسول«، يعني خدا از پيامبران پيمان گرفت. اما »النَّبينَ

. و كنـد  تصديق مـي  امت آنها پيامبر بعدي آمد كه كتاب و حكمت آنها را
ه كسـاني؟ امـت   بعد ياري كنند. چه كساني؟ امت آنها. ايمان بياورند. چـ 

آنها. ارتباط ايمان و ياري امت آنها با اين پيمان از چه راه است؟ پيمان با 
گيرنـد؟   انبيا. با انبيا از چه راه است؟ چرا پيمان رفتار امت را از انبيـا مـي  

 اينها هستند.  ،كه سازندة امت براي اين
ينيم حاال بحث را كمي از هم باز كنيم و بياوريم به زندگي خودمان، بب

خيلي روشن است. اصالً آيه بـا ايـن ديـد نـه      گيريم. اين اي مي چه نتيجه
ابهامي دارد و نه اشكالي. فقط با آن صنعت خاص بيان قـرآن كـه گـاهي    

كند، فشرده شده و بايد كمي توجه كـرد تـا    مطالب را فشرده و موجز مي
ـ     ز مطلب به دست بيايد. با توجه به اين مطلب، ببينيد ايـن نظيـر چـه چي

گيري كنيم. اين نظير  است؟ اول مثال كوچكي براي آن بزنيم تا بعد نتيجه
شـود و كارهـاي    اي دارد. اين بچـه منحـرف مـي    اين است كه پدري بچه

 برَند به مدرسه يا دانشگاه يا مؤسسه يا هر جـاي  كند. پدر را مي ناجور مي
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گيرند  ان ميگويند: بچة تو كارهاي خطا كرده. از پدر پيم ديگر و به او مي
كـه مسـئول    كه بايد بچة تو از اين به بعد سر به راه باشد. چرا؟ براي اين

اَنَـا و علـي اَبـوا هـذه     «گويـد:   سازندگي بچه، پدر است. وقتي پيغمبر مي
اين، پيغمبر نسبت به امت چه كسي است؟ پدر امـت اسـت.    بر بنا 1،»الْاُمه

رابر انحراف امـت چـه كسـي    امام چه كسي است؟ پدر امت. مسئول در ب
پيمـان   است؟ پيغمبر و امام. خدا از پيغمبر و امام در برابر انحراف امتشان

گيـرد،   وقتي خدا از پيغمبر و امام پيمان مسئوليت مـي  .گيرد مسئوليت مي
؟ آيا عـالم ديـن   طوروقت از آنهايي كه مدعي جانشيني امام هستند، چ آن

مكن است به ذهن بيايد يعنـي آنهـايي   گويم عالم دين م ــ البته من تا مي
گويم. عـالم ديـن    كه يك مشت اصطالحات قلمبه بلد هستند. آنها را نمي

يعني كسي كه آيين راستين زندگي را بر طبـق خواسـت و رضـاي خـدا     
شناسد ــ به حكم اين آيه، حامل اين بار مسـئوليت سـنگين نيسـت؟     مي

گويد. روايات  علما آمده، چه ميببينيم رواياتي كه از پيغمبر و ائمه دربارة 
هسـتند؟ يعنـي   » امنا«. يعني چه هستند» اُمنا« گويد: علما در ميان امت مي

چه امين هستند؟ مگر چه امانتي به آنها داده شده؟ امانتي كه به آنهـا داده  
شده اين است كه بايد در سازندگي امـت بـا معيارهـاي راسـتين اسـالم      

حـامالنِ علـم اهـل بيـت را بـه       ،واياتكوش باشند. در برخي از ر سخت
را زيـر سرپرسـتي و سـاية     محمـد  كند كه ايتام آل عنوان كساني تعبير مي

آورند. از كساني كه به سـوي خانـدان پيغمبـر     هدايت و حمايت خود مي
محمـد تعبيـر    اند تا از طريق آنها راهنمايي بشوند به ايتام آل چشم دوخته

 كند بـه كسـاني كـه بـر ايـن      محمد. و از علما تعبير مي كند؛ يتيمان آل مي
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. خوب چه قيمي؟ قيم هستند يتيمان از جانب پدر از دست رفتة خودشان
قيمي كه مال يتيمان را باال بكشد، حقوق آنها را پايمال كند؟ يا قيمي كـه  

  ؟آورد نظر كند تا يتيمان را درست بار  چيز صرف بكوشد و از همه
كنيد، بيشتر اين رواياتي كه در اين زمينه آمده، به راحتـي   مالحظه مي

با روح اين آيه سازگار است. ولي بيشتر اين روايات و خـود ايـن آيـه و    
رواياتي كه با روح اين آيه سازگار است، تا چه حد با اعمال مـا سـازگار   

ما رابطة بين عالم و مردم تـا چـه حـد     است؟ چه عرض كنم؟ در جامعة 
اسالمي است؟ خودتان بگوييد. مـن مكـرر و بـا صـراحت      رابطة صحيح

فكرمان، برادران و خـواهراني   ام اين روشنايي را براي دوستان هم خواسته
خواهند بينش صحيحي از اسالم و نظام اسالمي داشته باشند، ايجاد  كه مي

كنم كه همة شما بياييد همكاري كنيد تا رابطة بين عالم دينـي و مـردم از   
آورِ مريد و مرادي خارج و تبديل شود به رابطة  رف منحط ذلترابطة منح

تان در برابر كساني كـه آنهـا    گيري عالم و متعلّم. بايد همت كنيد و موضع
شناسيد، از صدر تا ذيل، كوچك يا بزرگ، رابطة متعلّم و  را عالم دين مي

يرد و بگ خواهد از معلم فرا معلم شود ــ متعلّمي چشم و گوش باز كه مي
روشنايي بگيرد. احترام و محبت بين مـتعلّم و معلـم طبيعـي اسـت؛ امـا      

بازي است. آنچه مـا االن داريـم چيـز     مراد و احترام و محبت غير از مريد
عجيبي است. همان چيزي است كه قرآن با آن مبـارزه كـرده اسـت. مـن     

شـد. معلـم و   ام بايد ميان معلم و متعلّم رابطة نقادانه برقـرار با  مكرر گفته
كنند، چه نـوع   هاي پيشرفتة تعليم و تربيت زندگي مي متعلّمي كه در نظام

شـود   اي دارند؟ حضرت استاد در كالس همچون بتي است كه نمي رابطه
ما فقط  گفت باالي چشمش ابروست. خيال نكنيد اين انحراف در جامعة 

 محصـل و  در رابطة بين مردم با عالمان دين به وجود آمـده. رابطـة بـين   
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معلم در دبستان و دبيرستان و دانشگاه هم چيزي از همـين قبيـل اسـت.    
ها. عالمان  اند تا به معلم ها خيلي بيشتر شبيه استادهاي دانشگاه به طاغوت

هاي نمونـة روشـنگر    ترند تا به انسان ها خيلي نزديك دين هم به طاغوت
مـردم را بيـدار    پرور هستند. ما بايـد  سازنده. چرا؟ چون مردم ما طاغوت

كـنم   پروري بـر حـذر بـداريم. مـن گمـان نمـي       كنيم. مردم را از طاغوت
كنيد كـه مـا بيـاييم خودمـان را      عالجي جز اين داشته باشد. اگر فكر مي

كه شما بخواهيد ما را به راه راست بياوريد، اين  نصحيت بكنيم بدون اين
هبـران و  محال است. تا شما مردمـي نشـويد كـه مراقـبِ بـه اصـطالح ر      

راهنمايانتان باشيد، تا شما در مورد مراقبت از گفتار و رفتار كساني كه بر 
، تـا شـما   احساس وظيفه نكنيد اند كرسي هدايت و رهبري جامعه نشسته

چيز ننگريد و با انصاف به هر كار چشم ندوزيد و بـا   با چشم باز به همه
ش اسـت و همـين   فكر باز هر كار و هر گفتار را ارزيابي نكنيد، همـين آ 

كاسه. تا خر هست، يـك خرسـوار را پـايين بياوريـد، ديگـري سـوارش       
كنندة آن جامعـه   شود. كاري كنيد كه رابطة جامعة ما با كساني كه اداره مي

اي انساني شود و ايـن رابطـة انسـاني     هاي مختلف هستند رابطه در سطح
رج تنها وقتي ميسر است كه همة ما در حـد خودمـان هوشـياري بـه خـ     

كه اصالً مثل است دانم اين چه انحرافي در مزاج جامعة ما  دهيم. من نمي
آيد مرادي داشته باشد كه به او ارادت بورزد؟ و خيلي  كه خوشش مي اين

اي داشته باشـد كـه روي او اثـر     آيد كه معلم و مربي سازنده خوشش نمي
سازندگي داشته باشد؟ چون ساخته شدن هم كار مشـكلي اسـت. بـراي    

كه اگر بخواهند چيزي را بسازند، باالخره اگر آهن هم باشد، گاهي به  ينا
گذارند تا گـرم و نـرم شـود،     زنند، گاهي آن را در كوره مي آن چكش مي

 زنند تا ساخته شود. اما اگر بخواهند با آهـن تعـارف   بعد رويش پتك مي
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 تعـارف كه مردم ما هم عـالمِ   ها را ندارد. مثل اين كنند، ديگر اين زحمت

خواهند. او دروغي بگويد اينها را خوش آيـد، اينهـا هـم دروغـي      كن مي
 بگويند او را خوش آيد و عمري چنين به سر آيد.

آنها مسئول ساختن شما هستند. رابطة عبوديت نباشد. رابطة تعلم و 
گيـرد   تعليم، ساخته شدن و سازندگي باشد. از پيامبران خدا پيمان مـي 

رويد و با اين سمت پراحتـرام و   ه ميان مردم ميكه از همين حاال كه ب
انّـي عبـداهللاِ   «شويد، از همـان اول بگوييـد:    پرارجِ پيامبري شناخته مي

دائماً اول بگوييد من بنـدة خـدا هسـتم.     1».تني الْكتاب و جعلَني نَبياًٰءا
مبادا ديگران شما را از حد بندگي خدا يك ذره باالتر ببرند. به محض 

شوند بندة شما و از بندگي  وقت آنها مي كه شما را باالتر بردند، آن اين
شوند. من مدام بايـد ايـن    ها و آثار عجيب آن محروم مي خدا و ارزش

جمله را تكرار كنم كه اين معنيش اين نيسـت كـه پيغمبـر را دوسـت     
داريد. اين معنايش ايـن نيسـت كـه بـه پيغمبـر       دوست مي ،داريد نمي

گذاريد. اين معنايش اين نيسـت كـه    احترام مي ،گذاريد نمياحترام هم 
گذاريـد. ايـن    داريد و احترام مـي  دوست مي ،داريد امام را دوست نمي

دوسـت   ،داريـد  معنايش اين نيست كه حتي عالم ديني را دوست نمـي 
 اما دوست داشتن و احترامـي در چهـار   ،گذاريد داريد و احترام مي مي

شـده و نـه فراتـر از ايـن.      كننده و هدايت تچوب تعليم و تعلم، هداي
اي كـه در   اسـت. عينـاً نظيـر رابطـه     »فراتـر از ايـن  «اشكال بر سـر آن  

شان است. چگونـه   داران سياسي هاي رشديافته ميان مردم و زمام جامعه
ــد دار انتقــاد مــي اي اســت كــه از زمــام اي اســت؟ رابطــه رابطــه  و كن
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هاي رشدنيافته چيسـت؟   ين رابطه در جامعهكند. اما ا دار را محاكمه مي زمام
پرستند. نه حقّ بازخواست از او را دارند، نـه   دار بتي است كه او را مي زمام

حقّ محاكمه او را. حساب، حساب رشد يافتن و رشد داشـتن اسـت. اگـر    
اي رشد دارد، روابط اين جامعه بـا همـة كسـاني كـه در آن زنـدگي       جامعه

اساس حقـوق و حـدود متقابـل. و وقتـي      اني بركنند، روابطي است انس مي
باالها قرار  توانند آن باال جامعه رشد و روشنايي ندارد، با همة كساني كه مي

مند شوند و بعد هـم   باالها قرار گرفتن بهره بگيرند و از تمام مواهب آن باال
كند، با منـت   باالها بودن را در حدي كه عنايتشان ايجاب مي وظايف آن باال

بيش انجام دهند، وضعش همـين اسـت. عـالج يـك چيـز       و ديگران كمبر 
رسد: روشن شدن خلق آن جامعه، تودة آن جامعه، مـردم   بيشتر به نظر نمي

ها از طريق روشن كردنِ به اصطالح آنهـايي كـه    آن جامعه؛ اصالح باالتري
 تر قرار دارند. پايين و بااليي كه در كار نيسـت، ولـي مـن ايـن را بـر      پايين

هـا از   كـنم. اصـالح بـاالتري    شود تعبير مـي  حسب آنچه در محيط گفته مي
 طريق روشن شدن و ساخته شدن مردم است.  

ــي   ــار را م ــن ك ــاء نقششــان اي ــامبران در ايف ــذا پي ــم  و ل ــد. ه كردن
 وكوشيدند كه آنهايي را كه در سطح باالي جامعه قـرار دارنـد نـرم     مي

ومت خودخواهانـه در برابـر   كه از مقا دعوت كنند به اين و خاضع كنند
حق و حقيقت دست بردارند، و هم به روشن كردن خلق و آنهـايي كـه   

پرداختند. و سرانجام تجربة تـاريخ   زير بار آنها قدشان خم شده بود، مي
ها به دلخواه خودشان به حق تن  بااليي وقت آن باال انبيا اين شد كه هيچ

 مانده بود كـه توانسـتند بـاال    درندادند و تنها با قدرت همين خلقِ پايين

اقل از آن جايگاه سخت و محكـم پـايين   ها را به راه بياورند يا ال بااليي
 گيرد؟ از انبيا. و بياورند. اين است كه خدا اين پيمان را از چه كسي مي
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رسد بـه   رسد به اوصيا و ائمه و از اوصيا و ائمه مي اين پيمان از انبيا مي
شـود و ديـن خـدا را     يعني چيزي سرشـان مـي  اند؛  همة مردمي كه فقيه

گوييم فقيه در  دانيد كه هر وقت ما مي اند در دين. و مي شناسند. فقيه مي
هـايي كـه چهـرة راسـتين      دين، منظورمان چه كسي است؟ يعني انسـان 

اسالم را شناخته باشند و نسبت به اين چهرة راستين قلباً عشق بورزنـد  
ه اين اسالم پايبندنـد. مـا بـه اينهـا     و عمل شخصي آنها نشان دهد كه ب

. لبـاس  نباشدخواهد  خواهد در لباس بنده باشند، مي گوييم فقيه. مي مي
معيار فقاهت نيست. عناوين هم معيار فقاهـت نيسـت. معيـار فقاهـت،     
آگاهي، هشياري، معرفت، شناخت، و پايبندي عملي است. علم و عدل. 

بايـد بـروم سـراغ اولـين      رسـم  و باز هم من هميشه وقتي به اينجا مـي 
جا كه بحـث از   هاي عمليه، همان هاي عمليه. در رساله هاي رساله مسأله

گويد از چه كسي تقليد كن؟ شـرايط اصـلي مقلَّـد     تقليد هم هست، مي
 بيني.  چيز ديگر آنجا نمي چيست؟ علم. و هيچ

فَمـنْ  «گويد:  خوب، اين راجع به آية اول. به دنبالة مطلب آية اول مي
 قرآن روي حفظ اين حالـت اسـالم  ». ولّي بعد ذَلك فَأُولئك هم الْفاسقُونتَ

كنم همة  . اسالم يعني در برابر حق خاضع بودن. گمان ميحساسيت دارد
هايي در اين زمينـه داريـد. امـا ايـن تجربـه شـايد در        شما دوستان تجربه

حـث و صـحبت   زندگي ما بيشتر مورد ابتال باشد كه وقتي بـا يـك نفـر ب   
جوياي شناخت و پذيرش حق باشـيم. حـق     راستي كنيم، هر دومان به مي

تر از خودمان باشد. وقتـي انسـان دارد دربـارة حـق بحـث       برايمان وسيع
كه هر چـه بـر خـود او     تر از خودش باشد؛ نه اين كند، بايد حق وسيع مي

 منطبق شود حق است، هر چه بر ديگري منطبق شود باطل است. ايـن را 
 پرستي كجاست؟ قـدري   گوييم حق؛ اين همان خودپرستي است. حق نمي
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 ايـن، بايـد   بر نهايت است، بنا پايان و بي از خودت فراتر. و چون حقْ بي
هيچ مرزي از اين مرزهاي خصوصـي و سـاختگي بـه حـق نزنـي. اگـر       

جـا   يك مرز ساختگي و يك مرز خصوصي نابجا به حق زدي، همـان آمدي
ام كـه   اي. حقّ مطلق. من مكرر از دوستان خواهش كرده حق تجاوز كرده به

آيد به اين فكر بيفتند كه قدري روي خودشان  ها به ميان مي وقتي اين بحث
رفتار خودشان را مـورد دقـت قـرار بدهنـد       يك هفتهيا كار كنند. يك روز 

زنيم، من بـا   قدر داريم با شور و حرارت از حق دم مي ببينند ما كه حاال اين
دهيد، پاي عمل كه به ميـان   گويم، شما هم با حرارت گوش مي ارت ميحر
پرستيم؟ تا چه حـد از خودپرسـتي آزاد    قدر حق آيد چگونه هستيم؟ چه مي

اي زنـده باشـد، بـه هـر      ايم؟ چون اگر اين روحيه در انسـان و جامعـه   شده
ي اندازه كه زنده باشد، به همان اندازه آن انسان و آن جامعه زنـدگي انسـان  

خواهد داشت. هميشه انحراف انسـان و جامعـة انسـاني از مسـير زنـدگي      
هاست. از آنجا به زندگي جامعه و فرد نفـوذ و   انساني، از مسير خودپرستي

كند. اين است كه اسالم و قرآن روي اين موضوع حساسيت دارد.  رخنه مي
گويد هر كس از اسالم و تسليم بـدون قيـد و شـرط در برابـر حـق رو       مي
فَمنْ تَـولّي بعـد ذَلـك فَأُولئـك هـم      . «است اش تباه و گناه رداند، زندگيبگ

اينهايي كه از تسليم مطلق بودن در برابر حـق  ». اهللاِ يبغُونالْفاسقُونَ. اَفَغَيرَ دينِ
خواهند؟ چون دين خدا كـه يـك    گردانند، آيا ديني جز دين خدا مي رو مي

و لَه اَسلَم منْ فـي السـموات و   . «بودن برابر حق چيز بيشتر نيست: تسليم در
همـة چيزهـا و همـة كسـاني كـه در      ». الْاَرضِ طَوعا و كَرْها و الَيه يرْجعـون 

دلخواه و خواه از روي به ها و زمين هستند تسليم خدا هستند؛ خواه  آسمان
بـه خـدا   گـوييم مـا    ها مگر نمـي  ناما ما مسلما». قُلْ ءامنّا بِاهللا«اجبار. نتيجه: 

 قرآني كه بر ما نازل شد. ايمان آورديم به». و مآ اُنْزِلَ علَينَا«ايم؟  ايمان آورده
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در عين حال ايمان داريـم بـه آنچـه بـر ابـراهيم و      ». و مآ أُنْزِلَ علي ابراهيم«
. من از ايـن جنـگ ميـان اسـماعيل و اسـحق      نازل شده اسماعيل و اسحق

آور اســت كــه گــاهي در  آور اســت. شــرم كــنم و واقعــاً شــرم مــيتعجــب 
شود كه براي ايجـاد يـك    هاي به اصطالح علماي اسالمي ما ديده مي نوشته

افكـن بـين دو خانـدان اسـماعيل و      نوع مسابقه در افتخار و مسابقة جدايي
، بـر  . بر ابراهيم، بر اسماعيل، بر اسحق، بـر يعقـوب  كنند كوشش مي اسحق

اَسباط (فرزندان يعقوب و نوادگان او)، هر چه از جانب خدا بر اينهـا نـازل   
و مآ اُوتي موسي و «اش ايمان داريم.  شده، همه از يك جا آمده و ما به همه

، »و النَّبيـونَ «آنچه به موسي نازل شد، آنچه به عيسـي نـازل شـده،    ». عيسي
، مـا  »ال نُفَرِّقُ بينَ اَحـد مـنْهم  «ه شد، به همة پيامبران داداز جانب خدا آنچه 

دانيم. اينها يكي هسـتند. راهنمايـان خـدا يـك      اينها را از يكديگر جدا نمي
چـون مـا تسـليم در    ». و نَخْنُ لَه مسـلمون «كـه   گروه هستند. چرا؟ براي اين

برابر خدا هستيم. عيسي كيست؟ پيامبر خدا. موسي كيسـت؟ پيـامبر خـدا.    
ق كيست؟ پيامبر خدا. اسماعيل كيست؟ پيامبر خدا. همه يكي هسـتند.  اسح

و ». و من يبتَغِ غَيرَ الْاسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه و هو في الْآخرَةِ مـنَ الْخاسـرين  «
رنـگ، دينـي را    هر كه فكر كند كه دين خدا رنگ دارد و غير از اسـالمِ بـي  

شـود   دين خدا، او منحرف است. از او قبول نمي بجويد و بگويد اين است
ثمر است؛ عمرش بـدون بـازده    و كارهايش در آخرت و زندگي جاويد بي

 كار است.   گذشته؛ خاسر است؛ زيان
» و من يبتَغِ غَيرَ الْاسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْـه «كنيد كه اين آية  مالحظه مي

 ر آيـات ديگـر نـدارد. چـون بـا كمـال      هيچ معني ديگري غير از اسالم د
 اي كـه قـرآن را تفسـير و بررسـي     اي از افراد برجسـته  تأسف حتي عده 
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شوند: يك معني  كنند براي اسالم در قرآن دو معني قائل مي اند و مي كرده
اي كه تـا كنـون بـر روي     عام و يك معني خاص. من كه نتوانستم با تكيه

ا درك كنم. از جمله اين آيـه را از آن  ام، اين دوگانگي ر اين مطلب داشته
و مـن يبتَـغِ   «دانند كه اسالم در آن به معناي خاص به كار رفتـه   آياتي مي

تواند ايـن معنـي    كه به دنبال آيات قبلي مي» غَيرَ الْاسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه
جز  را داشته باشد. اصالً اين همان اسالم عام است و اسالم خاص چيزي

گويـد: بياييـد برايتـان     اسالم عام نيست. قرآن اگر به يهود و نصارا هم مي
خواهـد بگويـد    بگويم آيين خدا چيست، نه از آن جهـت اسـت كـه مـي    

گويد شـما بـه تـورات و انجيـل      ارزش است. مي و انجيل شما كم تورات
جيـل اسـت   اصلي دسترس نداريد. بياييد، اين قرآن هم همان تورات و ان

مستقيم از جانب خدا آمـده. از تحريفـات و    و اند منتها در آن دست نبرده
كننـد.   است. روحانيونِ شما آيين خدا را براي شما بيان ميپاك انحرافات 

پس در حقيقت دعوت يهود و نصارا به قرآن يعني دعوت آنها بـه همـان   
همين اسـت.  تورات و انجيل. اتفاقاً اين لحن قرآن است. آهنگ قرآن هم 

روي  خود دنباله روي تورات و انجيل باشيد خودبه گويد اگر شما دنباله مي
واهد به يهود و نصارا و ديگران بگويد بخكه  قرآن هم خواهيد بود. نه اين

 وگرنه. بياييد به راه منپس از بيخ و بن راه انحرافي است،  راه شما اصالً
كـه   يعنـي   . ايـن شـود  مي »ي تَهتَدواٰنَصار و قالُوا كُونُوا هوداً اَو«نظير همان 

خـودش مرتكـب    و شود كه قرآن از آن انتقاد كرده است همان چيزي مي
دعوت يهود و نصـارا و پيـروان   ». اَياْمرُكُم بِالْكُفْرِ بعد اذْ اَنْتُم مسلمون«شود 

گويـد.   اديان ديگر به قرآن با اين ديد است. اين ديد را هم منصـفانه مـي  
 كنــيم رابطــة شــما بــا ي يهــود! منصــفانه از شــما ســؤال مــياگويــد  مــي
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اي اسـت روشـن و    تورات پيامبرانتان از نظر ديد و تحقيق تاريخي، رابطه
هـايي از ترديـد و شـك و ابهـام بـر آن       اي است كه پـرده  محكم يا رابطه

را توراتتـان   ،يك؟ اگر واقعاً با ديد و تحقيـق تـاريخي   افكنده شده؟ كدام
شـود   مـي آيـا  اما منصفانه ببينيـد.  حرفي نيست. دانيد،  كالم كامل خدا مي

كالم خدا باشد؟ ببينيد تحقيقِ محققين خودتان تـورات كنـوني و انجيـل    
شناسـد؟ اگـر تحقيـق شـما      كنوني را، تورات خالص و انجيل خالص مي

گويد اينهـا خـالص نيسـتند و بعـد انسـاني برگزيـدة خـدا بـا همـان           مي
كنـد، چـرا از او    كه پيامبران خدا دارند در ميان شما ظهور مي مشخصاتي

كَيف يهـدي اهللاُ قَومـاً كَفَـرُوا بعـد ايمـانهِم و شَـهِدوا اَنَّ       «گردانيد؟  روي مي
اشـكال ايـن   ». الرَّسولَ حقٌّ و جآءهم الْبينات و اهللاُ اليهدي الْقَـوم الظّـالمين  

نه هدايت كند مردمي را كه اول كه ايمان آوردند، گفتنـد  است: خدا چگو
آوريم به راه خدا، بعد هم آمدنـد در زنـدگي پيغمبـر اسـالم      ما ايمان مي

دقت كردند، ديدند راستي اين پيامبر هم همان خصوصـياتي را كـه اينهـا    
 گفتند اين هـم بـه   و دانستند به نحو اكمل دارد براي پيامبران خودشان مي

اما بعد ديدند اگر بگويند ما پيرو اين پيامبريم، قدري  ،امبر استپي  راستي
كـه پـاي از دسـت دادن     دهند. به محض اين از امتيازاتشان را از دست مي

بحث همان قسمتي از امتيازات به ميان آمد، از پذيرش حق سر باز زدند. 
هفتة گذشته كه انسان گاهي در موقعي كه توجه ندارد كـه پـذيرش يـك    

 شـود حـق را در مقـام بحـث قبـول      به زيان شخصي او تمام مي حقيقت
بيند بايـد از فـالن منفعـتش     آيد و مي كند. وقتي موقع اجرا و عمل مي مي

. چنـين انسـاني بـا خودپرسـتي بـزرگ      كند شك مي نظر كند، واقعاً صرف
 گوييـد  شده. نفوذ هدايت خدا در چنين آدمي آسان است يا مشكل؟ مـي 

 پيدا كنيد كه دچار اين حالت روحي باشد، يـك عمـر   نه؟ بياييد فردي را
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توانيد او  مي كه اين دردش را عالج كنيد وقت صرفش كنيد، ببينيد قبل از اين
توانيـد   مـي  را در برابر حق خاضـع كنيـد؟ تـا او را از خودپرسـتي نرهانيـد،     

و شَهِدوا اَنَّ الرَّسـولَ  كَيف يهدي اهللاُ قَوماً كَفَرُوا بعد ايمانهِم «پرستش كنيـد؟   حق
داليل روشنگر برايشان آمد، با اين حال كفر ورزيدند. ». حقٌّ و جآءهم الْبينات

آدم متجاوز به حق كه عمـالً بـه حـق تجـاوز     ». و اهللاُ اليهدي الْقَوم الظّالمين«
، نفـوذ هـدايت خـدا در او    خو گرفته است كند و به تجاوز عملي به حق مي

. كنـد  نفوذ نمـي  پيشة متجاوز ميسر نيست. هدايت خدا در مردم ستمگر ستم
پذيري را در درونش تقويت كند تا وقتي با چهرة  آدم بايد اول آن حالت حق

رو شد، واقعاً حق را بپذيرد. ايـن مردمـي كـه تحـت تـأثير عامـل        حق روبه
يـر پـا   ز حـق را  آيـد  نيرومند خودپرستي، وقتي پاي منافعشان بـه ميـان مـي   

؛ محروميت »اَنَّ علَيهِم لَعنَةَ اهللا«اين است:  و گذارند، يك كيفر بيشتر ندارند مي
و «؛ و فرشتگان و مهر و محبت و حمايت آنهـا.  »و الْمالئكَةِ«از رحمت خدا. 

كه خودش ظالم اسـت، از ظـالم بـدش     ؛ حتي خود مردم. آن»النّاسِ اَجمعين
ظالمي است كه از ظالم بدش نيايد؟ بگوييد. هـر  آيد. چنين نيست؟ كدام  مي

ظالمي از ظالم ديگر كه بخواهد به خـودش ظلـم كنـد، قلبـاً متنفـر و بيـزار       
و مادام » اولئك جزَآؤُهم اَنَّ علَيهِم لَعنَةَ اهللاِ و الْمالئكَةِ و النّاسِ اَجمعين«نيست؟ 

؛ در ايـن لعنـت و   »دينَ فيهاخال«كه اين حالت انحراف مزاج در آنها هست، 
؛ »الَيخَفَّف عنْهم الْعـذَاب و الهـم ينظَـرُونَ   «برند.  به سر ميجاودانه محروميت 

دارد،  كاسـت برنمـي   و اي كه بايد به اينها برسـد هـيچ كـم    عذاب و شكنجه
 شود.  شود و به آنها مهلتي داده نمي گير آنها مي دارد، فوراً دامن تخفيف برنمي

گـذارم بـراي    توبه. اين آيات را ميموضوع آيد سراغ  آيات بعد مي
 جلسة بعد تااي را كه گفته بودم توضيح بدهم،  بحث بعدي. فقط كلمه
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و لَه اَسلَم منْ في «بتوانيم آيات بعدي را تكميل كنيم. در آن باال داشتيم 
هـا و زمـين اسـت     مان؛ هر كه در آس»السموات و الْاَرضِ طَوعاً و كَرْهاً

تسليم خداست؛ خواه از سر طوع و اطاعت و دلخواه، خواه به صورت 
كره و اجبار. ما دو كلمة عربي داريم: يكي كَره و يكي هـم كُـره. كَـره    

رود. هر دو از يك ريشه است ولي كَره بيشتر در مورد  بيشتر به كار مي
دخالت انتخـاب   رود كه كاري را از روي اجبار بدون انساني به كار مي

رود كـه انسـان كـاري را     . كُره در جايي به كار ميانجام بدهد خودش
تر با انتخـاب   برخالف ميل قلبي، اما به دليل رعايت يك مصلحت مهم

كند، ولي انتخابي كـه قـدري مخـالف     خودش انجام بدهد. انتخاب مي
كند كه با ميل  وقت انسان چيزي را انتخاب مي اش است. يك ميل قلبي

دواي تلخـي را  ناراحت است كه اش هم سازگار است. مثالً بيمار  قلبي
بـا نـاراحتي دوا را   اش نيست، امـا بـاالخره    خورد. مطابق ميل قلبي مي

شود چه؟ كُره. اما بيماري كه دوا  خورد. اين مي دارد و مي خودش برمي
شود چه؟ كَره. حاال در  خورد و بايد آن را به حلقش بريزند، مي را نمي

تسليم  ها و زمين موجوداتي هستند كه از روي رغبت موجودات آسمان
چنـان كـه بايـد و شـايد      هـايي كـه خـود را آن    . مثل انسانخدا هستند

اند. آنهايي كه بندگان خدايند، بندگيشان بندگي عشاق و اَحـرار   ساخته
شان خيلي  است. عبادتشان، عبادت احرار و عاشقان است كه اينها عده

كنند كُرهـاً. يعنـي پـاي     اني هستند كه خدا را اطاعت ميكم است. كس
 گويـد نكـن.   آسـايي بـه او مـي    آيد، تنبلي و تن يك وظيفه كه پيش مي

 

اش كيفـر و   بيند فرمان خداسـت؛ بـه دنبالـه    خواهد نكند، اما مي دلش مي
 مجازات دارد. از روي ترس از كيفر خدا، اين كار را با انتخـاب خـودش  
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شود اما كُرهاً. موجـودات و كسـاني    تسليم خدا ميمالً عكند. اين هم  مي
هم هستند كه حتي اين مقدار از رشد و حسابگري را هـم ندارنـد. اينهـا    

كساني كه روحشان بـا  به شوند،  تسليم راه خدا ميكَرهاً و از روي اجبار 
بايد در برابر راه خـدا  كه گوييم  مي طاغوتطغيان و سركشي عجين شده 

شوند و نه از روي  و الّا نه از روي ميل و عالقه تسليم مي تسليمشان كرد،
محاسبة شخصي كه خودشان انتخاب كنند. بايد با زور و قـدرت آنهـا را   
به تن در دادن به حق واداشت. و هميشه در جامعة انساني و بشري ايـن  

كردنـد نـه بـا     سه گروه وجود داشته: كساني كه حق و عدل را قبول مـي 
در برابـر خـدا   طوعاً يريني. اينها چه كساني هستند؟ اينها تلخي بلكه با ش

 كنند امـا نـه بـا شـيريني     تسليم هستند. كساني كه حق و عدل را قبول مي
با قدري تلخي و ناراحتي دروني، ولي باالخره با انتخـاب و ميـل و    بلكه

پذيرند. و كساني هم هستند  ميكُرهاً ترجيح نهاييِ خودشان، اينها حق را 
به صورت اول و نه به صورت دوم تسليم حق نيسـتند. اينهـا خـار     كه نه

 راه مردم هستند. خار راه زندگي جامعه هستند. اينها يك راه بيشتر ندارند
با زور شمشير آنها را وادار كرد كه به حق تن در بدهند. اينهـا   و آن اينكه

ظام داخلي طور كه در ن شوند در برابر حق. همين تسليم ميكَرهاً و اجباراً 
ها اين سه گروه هستند، در نظام بزرگ عـالم هـم ايـن سـه      زندگي انسان

شود او را به شكلي  كند چون مي گروه هستند. قرآن از گروه كُرهاً ياد نمي
نگراني، با كمـي   كه آن كسي كه باالخره با دل برگردانيم به طوعاً. براي آن

كند را هم  ا انتخاب ميآيد و راه حق ر ناراحتي، اما با انتخاب خودش مي
كنـد. بـراي    كرد. اما از آن كَرهاًها يـاد مـي  محسوب شود داخل طوعاً  مي
 كه بايد هميشه يادمان باشد در ميان موجودات آسمان و زمين كسـاني  اين
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بـه چـه صـورت؟ كَرهـاً. شـيطان و      اما هستند كه بايد تسليم خدا بشوند 
كه شـيطان سـرانجام بايـد    داستانش كه در قرآن آمده از همين قبيل است 

اين هم ». و الَيه يرْجعون«تسليم آن نظام عالي الهي شود، اما چطور؟ كَرهاً. 
 توضيحي بود دربارة كلمات طوعاً و كرهاً كه در اين آيه آمده بود. 

توانـد رابطـة    اش بحث كـرديم، مـي   بخش اول آياتي كه امشب درباره
هـا، و   ها، انسـان  دار را با توده ، و زمامصحيح پيامبر، رهبر، امام، عالم دين

توانـد مسـئوليت    مـي  و خواهد اي كه قرآن مي مردم روشن كند؛ آن رابطه
تواند حـدود اثـر رهبـران و     اين گروه را در ساختن مردم روشن كند. مي

پذير و سـعادتمند   اي حق ها و جامعه سازندگان صالح را در ساختن انسان
هـا را در ايـن زمينـه در برابـر      ة انسـان تواند نقـش همـ   مشخص كند. مي

تواند روشن كند كه در قرآن اسالم يك معني بـيش   ديدگان ما بياورد. مي
كـه قـرآن و    در برابـر حـق بـودن. و ايـن    بدون قيد و شرط ندارد: تسليم 

خواند، نه براي ايـن   پيغمبر بزرگوار اسالم، اگر ديگران را به راه قرآن مي
ا مقدم بر پيامبر ديگر قرار دهند، بلكه براي ايـن  است كه بيايند پيامبري ر

است كه بيايند هر آنچه آن پيامبران آورده بودند و در گردونة تاريخ دچار 
ها را به صورت صحيح،  ها شده بود، بار ديگر همان ها و انحراف ساييدگي

راه زنـدگي خـويش قـرار دهنـد. و      از طريق پيغمبر تـازه بگيرنـد و فـرا   
مطلب را روشن كند كه انسان اگر بخواهد به سعادت اسالم تواند اين  مي

دوستي  راستين و تسليم در برابر حق بودن نايل آيد، بايد ستمگري و ستم
را در درون خود بكشد. بايد تجاوزگري را در درون خـود بكشـد. قـدم    
نخستين و قدم واپسين در راه خودسازي و اصالح يكـي بـيش نيسـت و    
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