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  ) خاتميت(
  
  مقدمه" 

 عنوان  هري تحت كتاب حاضر مشتمل برده جلسه سخنراني متفكر شهيد استاد مرتضي مط
 نوارهاي اين . در حسينيه ارشاد ايراد شده است1347 است كه در حدود سال »خاتميت«

سخنرانيها اكنون درست نيست ولي اين سخنرانيها در زمان حيات استاد از نوار استخراج 
 شده و استاد شهيد اصالحات و اضافاتي بر آن معمول  شده و در اختيار ايشان قرار داده

غير از ( در حواشي متن اين گفتارها.گردد  همان صورت منتشر مي  و اينك به،اند داشته
   مجموعه اين.اند هايي از مطالب را نگاشته استاد شهيد عناوين و گاهي خالصه )جلسه اول

 از   ضمنا عناوين هر يك.ها را فهرست مشروح كتاب قرار داديم عناوين و خالصه
و نيز تيترهاي فرعي كتاب از  )جم كه از خود استاد استبه جز عنوان جلسه پن(سخنرانيها

  .ها استخراج گرديد همين عناوين و خالصه
 »ختم نبوت«  اي تحت عنوان  استاد شهيد مقاله، همان طور كه خواننده محترم مطلع است

اي   درج گرديد و سپس به صورت رساله»محمد خاتم پيامبران«دارند كه اول بار در كتاب 
   آن. به چاپ رسيده است»شش مقاله«ر شد و اكنون در كتاب كوچك منتش
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 ، و به عبارت ديگر اين ده جلسه، مذكور است  مقاله در واقع چكيده ده جلسه سخنراني
 و با اين تفاوت كه ،شود  اضافه مطالبي كه در آن مقاله يافت نمي مشروح آن مقاله است به

 برخوردار  تري اد شده است از بيان ساده اينها سخنراني است و در جمع عمومي اير چون
 روز نيز به تناسب  است و گاهي مطالب با مثالهاي متعدد تشريح شده است كه مسائل

 اميد است اين . مقاله مكمل يكديگرند  اين كتاب و آن، و به بيان ديگر،مطرح گرديده است
 و تقويت بنيه  حقايق اسالمي كتاب نيز همچون ديگر آثار آن شهيد گرانقدر در كشف

  .فرهنگي انقالب اسالمي مفيد و مؤثر افتد
ن كتاب از يخ تاكنون اياز آن تار. منتشر شده است1366ت در سال يچاپ اول كتاب خاتم

 از يني بازبكيم كه پس از ي آن شدن جهت بريبه هم. رخوردار بوده است بياستقبال خوب
ن كتاب از نو ي شود، ايم صفحات ييبايكه مربوط به ز  و آنچهينظر عالمت گذار

 و م مورد قبوليدواري ام شود؛ي عرضه ميت بهتريفين چاپ با كي الذا. گردد ينيحروفچ
ق خدمت مسئلت يمتعال توف ياز خدا. رديد قرار گيپسند عالقه مندان آثار آن متفكر شه

  .مي كنيم
  

  1380ور ي شهر17
   شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مرتضي مطهري
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  يت در قرآن و حديث خاتم
  

ما كان « : اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين
  .)1(»اهللا و خاتم النبيين محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول

  
 كه خود قرآن   عنوان ختم نبوت بر پيغمبر خاتم صلي اهللا عليه و آله و سلم عنواني است

 و در اين مطلب بحثي براي   قرآن كريم او را خاتم النبيين خوانده است. استكريم داده
اي مطرح باشد كه آيا   نيست چنين مسأله  براي يك مسلمان ممكن.يك نفر مسلمان نيست

 تصور اينكه بعد از پيغمبر ما پيغمبر ؟ هست يا نيست بعد از پيامبر ما پيامبر ديگري هم
   شما اگر بخواهيد اين.مان به پيغمبري اين پيغمبر منافات دارد با اي،ديگري در دنيا بيايد

  جور پيش 
  

  :پاورقي
   40 سوره احزاب، آيه 1 .
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 در عين حال ، دارم  بگوئيد كه من به نبوت رسول اكرم اسالم ايمان،ودتان تصور كنيدخ
ري حتي اگر به طور احتمال هم بگوئيد شايد پس از او هم پيغمبري آمده است يا پيغمب

 معنايش اين ، شما با ايمان به پيغمبري پيغمبر اسالم منافات دارد»شايد« اين ،خواهد آمد
 به   همان طوري كه اگر كسي بگويد من. شما به پيغمبر اسالم و قرآن ايمان نداريد است كه

 تناقض است زيرا قرآن  گويند اين  مي،قرآن ايمان دارم ولي به توحيد و به خدا ايمان ندارم
 يا اگر كسي بگويد ،اب توحيد است و ايمان به آن برابر است با ايمان به وحدانيت خداكت

 تناقض است زيرا قرآن كتابي است كه ، معاد ايمان ندارم من به قرآن ايمان دارم ولي به
 عالوه . همينطور هم هست موضوع ختم نبوت به خاتم االنبياء،مملو است از اعتقاد به معاد

 جزء ضروريات دين ، اگر فرضا اين نص قرآني هم نبود،آن مجيد استبر اينكه نص قر
 مسأله مطرح نيست كه آيا   بنابراين براي يكنفر مسلمان هرگز اين.مقدس اسالم است

  .پيغمبري بعد از پيغمبر ما خواهد آمد يا نه
 ولي در عين حال براي يكنفر مسلمان از نظر اينكه بخواهد فهم عميقي پيدا بكند و 

 جاي اين هست كه در اطراف اين مسأله فكر ،مانش بر مبناي يك دالئل محكمي باشداي
 بعد ،بكند و درباره اين فلسفه قرآني بيانديشد كه چرا انبيائي در دنيا ظهور كردند و آمدند

 قرآن اين را بر روي چه مبنا و اساسي بيان .به يك نقطه معين كه رسيد نبوت ختم شد
 در  ه جزء معارف قرآني است و اگر انسان به نكاتي كه در قرآن كريم اينها البت؟كرده است
  .شود ها ذكر شده است واقف بشود بر معارف او افزوده مي اين زمينه

كنم و   مي  حاال يك يك آياتي كه در اين زمينه است براي شما ترجمه و مختصر تفسيري
   .نمايم همين مطالبي كه عرض كردم تدريجا براي شما بيان مي
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  خاتميت در قرآن 
 محمد ابا احد من  ما كان« :فرمايد  مي،اي كه خواندم در سوره مباركه احزاب است آيه

 يعني ، محمد پدر هيچكدام از مردان شما نيست.»اهللا و خاتم النبيين رجالكم و لكن رسول
 صفت  صفتي كه بايد شما او را با آن، صفت نخوانيد  او را با اين،پدر خوانده كسي نيست

   .بخوانيد و بشناسيد اينست كه او فرستاده خدا و پايان دهنده پيغمبران است
 ، شما نيست  محمد پدر هيچيك از مردان؟ممكن است بپرسيد كه آن جمله اول يعني چه

  ؟ اين نهي از چيست.پدر خوانده كسي نيست
ن غير اعراب  اين آيه در واقع نسخ يك سنت كهن است كه هم در ميان اعراب و هم در ميا

 رسم اين بود كه يك كسي يك .از دنياي آن روز حتي در ايران خودمان وجود داشته است
كرد و طبق عادات و   پسر خود حساب مي خواند و به منزله كس ديگر را پسر خوانده مي

 از لحاظ احكام و ،داد  نفر ديگر را پسر خود قرار مي رسوم آن زمان پس از آنكه كسي يك
 يعني همان طوري كه اگر بميرد پسر خودش از او ارث ، مثل پسر خودش بودآثار عينا

 عروس او   همانطوري كه مثال زن پسر خودش،برد  اين پسر خوانده هم از او ارث مي،برد مي
تواند   پسرش نمي  و حتي بعد از طالق دادن،شود  محرم او شمرده مي،شود شمرده مي

 در عربستان اين .ين پسر خوانده نيز چنين است زن ا،عروسش را براي خود عقد ببندد
تر و   و در غير عربستان مخصوصا در ايران به يك شكل بسيار پيچيده،رسم شايع بود

 پسر خواندگي منشأ هيچ اثري : اسالم اين قانون را نسخ كرد و فرمود.وسيعتري رايج بود
 نه آن پسر .برد پسر ارث ميبرد و نه اين پدر از آن   پدر ارث مي  نه آن پسر از اين،نيست

شود و نه زن او در حالي كه زن اوست به اين  مثال به زن اين پدر و دخترهاي او محرم مي
  . حرفها در كار نيست  اين.شود پدر محرم مي

 او را بخشيد به   خديجه. مردي است به نام زيد بن حارثه كه قبل از اسالم غالم خديجه بود
     زيد بن حارثه.و را آزاد كرد و رسول اكرم ا،رسول اكرم
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 در دوره اسالم هم اين مرد شرافتها و فضيلتها كسب كرد و در .مرد بسيار بزرگواري بود
  .طالب شهيد شد جنگ مؤته همراه جناب جعفر بن ابي

 اولين مردي كه   يعني بعد از علي، اين مرد مسلمان شد و ظاهرا دومين مرد مسلمان باشد
 اين مرد ايمان و . رسول اكرم بود ان آورد همين زيد بن حارثه آزاد شدهبه پيغمبر اكرم ايم

 طوري كه پدر و مادرش بعدها كه فهميدند پسرشان   به،عالقه عجيبي به رسول اكرم داشت
 رسول اكرم هم او را مرخص كرد و فرمود اختيار با ، نزد خود ببرند آزاد شده آمدند او را به

 كردند كه   اما اين پدر و مادر هر كاري.در و مادرت بروي بروخواهي پيش پ  اگر مي،خودت
 را مردم پسر خوانده   اين جوان.كنم گردم و اين خانه را رها نمي برگردد گفت من بر نمي

 خودشان زينب بنت جحش را به عقد   پيغمبر اكرم مخصوصا دختر عمه.خواندند پيغمبر مي
 پيغمبر اكرم فرستاد دنبال زينب بنت .روفي دارد مع او در آوردند كه اين هم داستان خيلي

 ، او اول خيال كرد كه خود رسول اكرم خواستگار او است. خواستگاري جحش به عنوان
 ولي ، و برادرش عبداهللا بن جحش با كمال خوشحالي و سرور جواب مثبت دادند خودش

خواهد ناراحت و  بعد كه اطالع پيدا كرد پيغمبر او را براي غالم آزاد شده خودش مي
 من .اند  خواستگاري كرده  گفت من خيال كردم كه پيغمبر مرا براي خودشان،عصباني شد

 شؤون و   اين خالف،؟ يك زن قرشيه بيايم و زن يك غالم آزاد شده شوم،نوه عبدالمطلب
 ، نخوتها را از بين برده است  پيغمبر اكرم به او پيغام داد كه اسالم اين.حيثيات من است

 از نظر من ، كفو مسلم و مؤمن كفو مؤمن است  مسلم،يد مؤمن و مسلمان و با ايمان استز
 گفت كه اگر شما واقعا معتقد هستيد كه من با زيد ازدواج   زينب.تو نبايد امتناع بكني

  . و چون پيغمبر موافق بود با زيد ازدواج كرد، بسيار خوب: حضرت فرمودند. موافقم،كنم
 ناراحتي و كج   تا آخر هم به او عالقمند نشد و مرتب،خواست د را نمي و چون از اول زي

  كرد كه آمد نزد رسول اكرم و شكايت مي  زيد مي.كرد خلقي مي
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 مانع  خواست كه طالق بدهد و رسول اكرم  اجازه مي، وضع اخالقي زينب اينطور است
  .دواج كردشد تا باألخره زيد او را طالق داد و پيغمبر اكرم با او از مي

 

اند كه بله   انداخته  اين همان داستاني است كه كشيشهاي مسيحي روي آن داد و فرياد راه
پيغمبر اسالم يك روزي داخل خانه يكي از اصحاب خود شد و او اتفاقا زني بسيار زيبا و 

 داخل شد آن زن را در نهايت زيبائي مشاهده  قشنگ در خانه داشت و پيغمبر چون سرزده
 وقتي كه بيرون آمد محبت آن زن در دلش جا گرفته بود و بعد   ولي،بعد بيرون آمدكرد و 

   !چون فهميدند كه پيغمبر به آن زن عالقمند است شوهرش او را طالق داد
 يك زن غريبه نبود كه پيغمبر او را ، زينب دختر عمه پيغمبر بود.اينها ديگر افسانه است
 در زمان جاهليت هم حجابي . يا يك قصبه بوده است مكه يك ده و.نديده و نشناخته باشد

قل « : را در سوره نور در مدينه نازل كرد  قرآن بود كه آيه حجاب.اساسا وجود نداشته است
 از زمان كودكي زينب تا وقتي كه به زمان بلوغ رسيد .)1(...للمؤمنين يغضوا من ابصارهم

 عادتا در ،اش خواستگاري كرد شدهيعني وقتي كه پيغمبر خودش او را براي غالم آزاد 
   آنوقت.محيط آن روز عرب كمتر روزي بوده است كه پيغمبر اين دختر عمه را نديده باشد

پيغمبر عاشق دلفريفته اين زن نشد مگر در وقتي كه او را شوهر داد و چند سال هم در 
  !دخانه شوهر بود و از او فرزند هم آورد و بعد ناگهان او را ديد و عاشق ش
 بسيار ريشه دوانيده   ازدواج پيغمبر با زينب براي نسخ عملي همين عادت و رسم بود كه

 اين كار مستنكر بود كه پيغمبر با زن   خيلي براي اعراب جاهليت.بود در تمام جوامع بشري
 ازدواج پيغمبر در آن زمان با زينب در نظر مردم مستنكر .پسر خوانده خودش ازدواج كرد

 بلكه روي اين حساب كه مگر ،اند  حسابي كه اخيرا كشيشها درست كرده  رويبود اما نه
  شود كسي با  مي
  

  :پاورقي
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 كرد و جمله اول آيه   قرآن اين رسم را نسخ!؟عروس خود پس از طالق پسرش ازدواج كند
چيك از محمد پدر هي. » رجالكم ما كان محمد ابا احد من« :ناظر به اين حقيقت است

 او فقط پدر فرزندان خودش است نه پدر يك مرد !؟ اين حرفها يعني چه،مردان شما نيست
 او را ابو زيد نخوانيد و زيد ، صفات نشناسيد و با اين صفات خطاب نكنيد  او را با اين،اجنبي

لبته  ا، النبيين بشناسيد اهللا و صفت خاتم اهللا نخوانيد بلكه او را با صفت رسول را ابن رسول
 او خاتم ،اي دارد  صفت خاص و جداگانه اند ا ما او يك همه پيغمبران پيغمبر خدا بوده

  ؟ يعني چه»خاتم« . خاتم همه انبياء است،النبيين است
  

   )خاتم(معني لغوي  
در لغت عربي فقط چند لغت هموزن دارد مثل طابع و حاتم و چند لغت ) خاتم(كلمه 
 طابع يعني ما يطبع ، خاتم يعني ما يختم به.بخشد  آلت را مي همه اينها معني ابزار و.ديگر

 اين آيه را قراء سبعه از .شود  چيزي كه به وسيله آن پايان داده مي  يعني»ما يختم به« .به
 النبيين خوانده   خاتم»عاصم« تنها .اند و هم خاتم النبيين  هم خاتم النبيين خوانده،قديم

 اشكالي ندارد كه در قرآن يك   و اين هم،اند يين خواندهاست و غير عاصم همه خاتم النب
 اگر خاتم النبيين بخوانيم معنايش . باشد كلمه را دو جور بخوانيم و هر دو جور هم صحيح

 اسم فاعل است كه معني كنندگي »خاتم« . پيغمبران  ختم كننده:واضح و ساده است
 را   همين معني و مفهوم»خاتم« اما . النبيين يعني پايان دهنده پيغمبران  خاتم.دهد مي
اي كه آن مفهوم اضافه اينست كه در اينجا موضوع  بخشد به عالوه يك مفهوم اضافه مي

يابد و نويسنده آن نامه نقش و   مي اي كه پايان رسالت و نبوت تشبيه شده است به يك نامه
 پس ،كند هر معرفي ميزند و در پايان خودش را به وسيله آن م مهر خود را در پايان آن مي

 اما اين مفهوم اضافه را هم دارد كه اين مهري است كه ، دادن است باز هم مفهومش پايان
  . اين طومار بسته شد با آن

   مثال صفحه يك   وقتي كه.بينيد كه معمول جور ديگري است  امروز مي
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كنند براي  ميخواهند ببندند زير آن را به طرز مخصوصي خط كشي و امضاء  دفتري را مي
 اين ،زدند  وقتي كه مهر مي. نكند اينكه به غلط كسي قلم نبرد و بعد چيزي به آن اضافه

 و دوم اينكه ديگر ، معرف كامل نويسنده نامه بود  يكي اين بود كه،مهر دو خاصيت داشت
االنبياء  اينجا كه اين تعبير را درباره خاتم . پايان دادن به نامه بود بست و عالمت نامه را مي

 درس ، كتاب نبوت، نامه نبوت،خواهد بفرمايد كه اين ديگر نقشي است كه با آن  مي،دارد
 به طوري كه هر كه به هر نام كه ،نبوت به پايان رسيد و اين عالمت بسته شدن آن است

 چه كلمه را ما خاتم بخوانيم . مجعول و دروغ است بعد از او بيابد و ادعا كند معلوم است كه
 اين يك .كند  هيچ فرقي نمي  از نظر اينكه پيغمبر اسالم آخرين پيغمبران است،ه خاتمو چ

  .كند بر ختم نبوت خاتم االنبياء آيه از آيات قرآني است كه داللت مي
 اين عبارت نيست   آياتي كه البته به، آيات ديگري هم در قرآن راجع به ختم نبوت داريم

كند بر اينكه امت   داللت مي  مثال آياتي كه،ن معنيكند از اي ولي خود مطلب حكايت مي
و كذلك جعلناكم امة « : باالترين امتها است، امت معتدل است،اين پيغمبر امت وسط است

تواند در دنيا وجود   امتي كه ديگر امتي باالتر از آن نمي، كامل و معتدل امت )1(»...وسطا
 ، اگر پيغمبري بعد از اين پيغمبر بيايد.ارساند ختم نبوت ر  اين هم خودش مي.داشته باشد

 اگر بعد بخواهد امتي بيايد بايد .تر از اين باشد تواند ناقص آن پيغمبر و آن امت كه نمي
فرمايد ديگر امتي باالتر از امت اسالم كه تربيت شده به تعاليم   ولي قرآن مي،كاملتر باشد

 خود قرآن مجيد است كه همچنين آياتي كه راجع به. شود اسالم باشد فرض نمي
انا نحن نزلنا الذكر و « :كنيم  كتاب را براي هميشه حفظ و نگهداري مي  ما اين:فرمايد مي

  انا له 
  

  :پاورقي
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 . هميشه حافظ آن هستيم ايم و براي  اين قرآن را نازل كرده،ما اين ذكر را )1(»لحافظون
اش   نسخه؟كنيم ها نگهداري مي آيا يعني مثال در كتابخانه ؟ يعني چه»كنيم نگهداري مي«

 ،كنيم  طوري كه هست در ميان مردم نگهداري مي  يا اين را همين؟كنيم را نگهداري مي
 يعني قرآن براي هميشه در ميان مردم ، اين دوم است  مسلم.كنيم زنده نگهداري مي

  . كتاب منسوخ شدني نيست  بنابراين،خواهد بود
 مبشر اين  كند بر اينكه پيغمبران گذشته همه يگري در قرآن هست كه داللت ميآيات د

و اذ اخذ اهللا ميثاق « : است  يكي اين آيه.اند اند و همه مقدمه اين پيغمبر بوده پيغمبر بوده
النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و 

ايم كه هر زماني كه براي شما   بدون استثناء پيمان گرفته غمبران ما از همه پي.»لتنصرنه
 و پيغمبري در ،)يعني در آينده( بيايد و ما به شما كتاب و حكمت بدهيم كتاب و حكمت

 بايد و البته بايد شما از حاال به آن ،ها را كند گذشته آينده خواهد آمد كه او تصديق مي
بته بايد كه شما از حاال او را ياري بكنيد به اينكه بشارت  و بايد و ال،پيغمبر ايمان بياوريد

آيا شما »قال أأقررتم« :به او را پخش كنيد و ايمان به او در ميان امت خودتان القاء كنيد
  يعني(و پيمان مرا بر اين مطلب گرفتيد»و اخذتم علي ذلكم اصري« . اين اقرار كرديد به

 . ما پيمان بستيم  بلي»قالوا اقررنا« )؟ن ببنديدحاضر شديد كه بر اين قضيه با من پيما
 پس همه شاهد باشيد و من  خدا فرمود كه) 2(» فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين:قال«

  .خودم هم از شاهدها خواهم بود
 »مجمع البيان« اين آيه كريمه از نظر تركيب نحوي و دستوري همان طوري كه صاحب 

 مثال ماي آن »لما« از نظر دستور زبان عربي :ن استگويد از مشكلترين آيات قرآ مي
   .موصوله است يا ماي زمانيه است يا اينكه ماي مصدريه است

  
  :پاورقي
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 منظور و مقصود كلي   ولي به هر حال، يكنفر لما خوانده است؟آيا لما بخوانيم يا لما يا لما
 است كه در روايات ما هم زياد وارد  ين همان مضموني و ا،كه در اين آيه هست همين است

  .شده است
 خداوند از همه پيغمبران براي :فرمايد السالم مي  از جمله در نهج البالغه است كه علي عليه

 مقدمه و پيش در آمد ، نبوتها و شرايع سابقه  يعني تمام.اين پيغمبر پيمان گرفته است
 و اين نبوت ذي ،اي است براي اين نبوت دمه نبوتها مق  تمام،شريعت ختميه است

 هر پيغمبري كه آمده است همانطور كه مردم را به خدا . براي تمام نبوتها اي است المقدمه
 است موظف  و قيامت دعوت كرده است و ايمان به خدا و قيامت را در مردم ايجاد كرده

است مربوط به آينده در مردم   بوده است كه ايمان به نبوت خاتم االنبياء را هم كه مطلبي
 نظير اينكه ما االن جزء ايمانهاي كه داريم ايمان به ظهور حضرت حجة بن .ايجاد بكند

 غير از ايمان به قيامت يا ايمان به ، ظهور آن حضرت در آينده  اين ايمان به.الحسن است
 خواهد  صورت ما از حاال بايد به مطلبي كه در زمان آينده . حضرت رسول اكرم است نبوت

 درباره خصوص .اند به ظهور پيغمبر خاتم  تمام پيغمبران مبشر بوده.گرفت ايمان بياوريم
اسرائيل اني   بن مريم يا بني و اذ قال عيسي« :كند حضرت عيسي قرآن كريم نقل مي

اهللا اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراش و مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه  رسول
 بني اسرائيل فرمود كه من خودم از ناحيه خدا به  حضرت عيسي بن مريم به .)1(.»احمد

 ،كنم كنم و تصديق مي  گذشته را كه تورات است تأييد مي  و كتاب،سوي شما پيغمبرم
 و من مبشر و نويد دهنده هستم پيغمبري راكه ،كنم  او را تصديق مي نبوت موسي و كتاب

   . است خواهد آمد كه نام او احمد در آينده
  

  :پاورقي
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  السالم  بيان علي عليه 
 يك پيوستگي ميان همه انبياء بوده است كه انبياء :فرمايد اميرالمؤمنين درنهج البالغه مي

 و انبياء الحق بايد از معرفيهاي ، سابق بايد مبشر انبياء الحق باشند بالخصوص نبي ختمي
ودند كه مردم را دعوت كنند به اينكه به آنها هم  ب كردند و موظف انبياء سابق استفاده مي

گويد شما  بينيد كه يكي از اصول قرآن كريم اينست كه به ما مي  شما مي.ايمان بياوريد
و « : باشيد  به نبوت عامه ايمان داشته، كتب و پيغمبران گذشته هم ايمان بياوريد بايد به

 ، اساسا اين پيوستگي بوده است.)1(»المؤمنون كل آمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله
 الحق و مخصوصا ايمان به نبوت ختميه را  پيغمبران سابق در مردم ايمان به پيغمبران

 .كردند نبوت پيغمبران سابق را  تصديق و تأييد مي  و پيغمبران الحق،كردند ايجاد مي
   :ست ا است اين عبارتي كه در نهج البالغه

  
 رسل ،نبي مرسل او كتاب منزل او حجة الزمه او محجة قائمةو لم يخل سبحانه خلقه من «

 له من بعده او غابر   من سابق سمي،ال تقصر بهم قلة عددهم و ال كثرش المكذبين لهم
  .)2(»... علي ذلك نسلت القرون و مضت الدهور و سلفت االباء و خلقت االبناء،عرفه من قبله

  
 يا ، نگذاشته است لوقات و زمين و بشر را خاليفرمايد خداي تبارك و تعالي هيچگاه مخ  مي

 آسماني بدون تحريف در ميان آنها  يك پيغمبر مرسل در ميان آنها بوده است يا يك كتاب
 يا يك حجت ،) مانعة الجمع نيست،اينها به قول ابن ميثم مانعه الخلو است(بوده است

  الزمي در ميان مردم بوده 
  

  :پاورقي
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 ، در جلو مردم بوده است  و يا راه راستي، حجتي كه بر مردم تمام شده باشد،است
 يعني كه ،پيغمبراني كه كمي عده آنها سبب نشد كه آنها در كار خودشان كوتاهي بكنند

 ، خودشان خيلي كم بود ولي در عين كم بودن عدد آنها هميشه نسبت به مبعوث عليهم
 با همه سختيها و مصائب و متاعب وظيفه خودشان را ، نكردند در انجام وظيفه كوتاهيآنها 

 . كثرت مكذبين و دشمنان سبب نشد كه آنها در كار خودشان كوتاهي بكنند.انجام دادند
مثال به نوح و .(اينها بعضي سابق و متقدم بودند كه متأخرين آنها به آنها معرفي شده بودند

بعضي  ).آيد  شريعت ختميه مي،آيند ند كه پس از شما موسي و عيسي ميابراهيم گفته بود
 بدين .شناخت و به مردم معرفي كرده بود متأخر بودند و آنكه قبل از او آمده بود او را مي

 پدران آمدند و رفتند و پسران ،نحو نسلها پشت سر يكديگر پيدا شد و روزگاران گذشت
 تا آنكه ،»اهللا صلي اهللا عليه و آله  سبحانه محمدا رسولالي ان بعث اهللا«جانشين آنها شدند 

 او را فرستاد تا به وسيله او »النجاز عدته و تمام نبوته«را مبعوث فرمود  )ص(خداوند محمد
 برساند و نبوت را با او تمام بكند و به نهايت  اي را كه به مردم داده است به پايان وعده

 در حالي كه بر همه پيغمبران پيمان او »النبيين ميثاقهمأخوذا علي «برساند و ختم نمايد 
از تمام .. .وإذ اخذ اهللا ميثاق النبين« :اين همان مضمون آيه است( شده بود گرفته

 داشته باشند و به او بشارت   خدا براي او عهد و پيمان گرفته بود كه به او ايمان،پيغمبران
 در كتابها و آثار و احاديث و سنن خودشان ،بدهند و او را به امتهاي خودشان معرفي كنند

 او را مبعوث كرد در حالي كه عالمات او در »مشهورش سماته« )نويد وجود او را بدهند
 يعني چون خدا اين پيمان را بر پيغمبران گرفته بود كه ، معروف و مشهور بود،ميان امم

 كتابهاي آسماني و آثاري  در،بايد عالمات و مشخصات او را براي مردم بگوئيد و بنويسيد
 بود عالئم اين پيغمبر همه ذكر شده بود و لهذا مشهور  كه از پيغمبران پيشين باقي مانده

اين يك امر شناخته شده (شود  پيغمبر از جزيرش العرب مبعوث مي  مثل اينكه اين،بود
  تي عالم )اين يك عالمت مشهور بود(مركب او به اقتضاي محيطي كه هست شتر است )بود
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 اسمش و خصوصيات پدر و فاميلش .)يكي از عالئم مشهور او بود(اش دارد در پشت شانه
 يعني درس ناخوانده و مكتب نرفته و استاد »امي« و همچنين .همه از عالئم مشهور او بود

 و پيغمبران سلف آنها را به امت خودشان تعليم . مشهور بود  اين نيز يك عالمت.نديده بود
   .داده بودند

كنند از   پيروي مي مردمي كه»الذين يتبعون الرسول النبي االمي« :فرمايد در آيه ديگر مي
 كتاب و ، درس ناخوانده،و پيغمبر امي ) بماند؟حاال فرق رسول و نبي چيست(رسول و نبي

او را و « )1(» يجدونه مكتوبا عندهم في التوراش و االنجيل الذي« ،مكتب و استاد ناديده
 به وجود   و بسياري از افرادي كه در آن زمان.»يابند ا در تورات و انجيل نوشته ميعالئم او ر

 ظهور ،مقدس پيغمبر اكرم ايمان آوردند افرادي بودند كه روي همان عالئم و مشخصات
  .زدند و يا خودشان به ديگران گفته بودند پيغمبري را در اين زمان با آن عالمات حدس مي

 آماده بود كه  صوص در مدينه اينهمه نفوذ پيدا كرد و ذهن مردم سر اينكه اسالم بالخ
 اجتماعي آنها جور ديگري بود و   با اينكه اوضاع،پيغمبري پيغمبر اكرم را قبول بكنند

 بيشتر از اين ناحيه بود ، سلطنت انتخاب بكنند خواستند عبداهللا بن ابي را براي خود به مي
علماي يهودي مكرر به يهوديها و غير يهوديها گفته  بود و  كه مدينه مركز يهودي نشين

بودند كه ما از كتابهاي آسماني اطالع داريم كه در اين سرزمين پيغمبري مبعوث خواهد 
 مبعوث شد   گواينكه بعد كه پيغمبر اكرم، و احيانا عالئم و نشانيها را هم گفته بودند،شد
 عبداهللا بن سالم يكي از .ئم ايمان آوردنداي هم روي همان عال اي ايمان نياوردند و عده عده

  .آنها بود كه ايمان آورد
 :فرمايد  كه مي السالم كه در اينجا آمده است  غرض اين جهت است كه اين جمله علي عليه

  ، مشهورش سماته،النجاز عدته و تمام نبوته ماخوذا علي النبيين ميثاقه«
  

  :پاورقي
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 وجود مقدس خاتم االنبياء تمام  شته از اينكه تصريح دارد كه نبوت به گذ» كريما ميالده
 نكته دوم كه همه انبياء موظف بودند كه مبشر و   تصريح دارد به آن،شد و به نهايت رسيد

 احتياجي نيست كه ما از براي اين مطالب بخواهيم راجع .مبلغ رسالت خاتم االنبياء باشند
 اينها را كه ذكر .االنبياء است شواهد و دالئلي ذكر كنيم پيغمبر اكرم خاتم  به اينكه

 مسائل خيلي  كنيم براي اين است كه اجماال افراد بدانند كه در نصوص اسالمي هم اين مي
 ،گوئيم ضروري دين اسالم است  و اينكه ما مي، يكي و دوتا و پنج تا نيست،زياد آمده است

 باز در كلمات اميرالمؤمنين است كه .ست ني  تنها واضح بودن مطلب،اين ضروري بودن
  :فرستد بر وجود مقدس خاتم االنبياء به اين عبارت صلوات مي

 خدايا آن »اجعل شرائف صلواتك و نوامي بركاتك علي محمد عبدك و رسولك «
 بركاتي كه رو به   آن،شريفترين رحمتهاي خودت را و آن پرخيرترين بركات خودت را

 آن رحمتها و بركات را بفرست بر محمد بنده و پيغمبر ،ستندافزايش و رشد و نامي ه
 نبوت را ختم كرد ، او كه به پايان رساند هر چه كه در پيش بود»الخاتم لما سبق«خودت 

  و المعلن الحق« آنكه گشود هر دري را كه تا آن زمان بسته بود »و الفاتح لما انغلق«
 دارد كه ان شاء  ين مطلب هنوز تتمه زيادي ا.و آنكه حق را با حق آشكار كرد )1(»بالحق

   .هاي آينده بايد عرض بكنم اهللا در هفته
  

  :پاورقي
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   جانشين نبوت تبليغي ،علم و عقل
  

ما كان « : اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين
  .»اهللا و خاتم النبيين و لكن رسولمحمد ابا احد من رجالكم 

  
 قرآن بحثي   هر چند در نظر نداشتيم كه راجع به موضوع ختم نبوت از نظر آيات كريمه

 قرآن كه در آنها تصريحي   يعني در نظر نداشتيم در اطراف آن سلسله از آيات،كرده باشيم
هاي   كه به جنبهخواستيم  و بيشتر مي،اي به ختم نبوت است بحث زيادي بشود يا اشاره

خاتم « ما در هفته گذشته مختصري راجع به كلمه   ولي نظر به اينكه،ديگر مطلب بپردازيم
  .كنيم  تتمه آن بحث را امشب عرض مي  بحث كرديم»النبيين

 و اين كلمه   حتي يكنفر هم نبوده كه در مفهوم اين آيه، از صدر اسالم تا يك قرن اخير
 اهواء و بدع كه معموال  ولي نظر به اينكه بعضي از اهل ،اي داشته باشد شك و شبهه

    اي براي تحريف و رسيدن به كتابهاي الهي را وسيله
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 حرفهايي در ،كنند دهند و از هر گونه دخل و تصرفي ابا نمي مقاصد پليد خودشان قرار مي
  .كنيم  راجع به اين كلمه بحث مي  از اين جهت مختصري،اند اين زمينه گفته

 يعني چيزي كه با آن ، يعني ما يختم به»خاتم«نطور كه در هفته پيش عرض كردم  هما
 ماده اين كلمه در هر . در لغت عرب يك معني دارد»طابع« و »خاتم« .شود پايان داده مي

 نه تنها در كلمه خاتم مفهومش .جا از قرآن كريم كه وارد شده است همين مفهوم را دارد
 .تم در قرآن آمده است همين مفهوم مهر زدن را داشته و دارد هر جا كه ماده خ،اين است

 ام لم تنذرهم ال  ء انذرتهم ان الذين كفروا سواء عليهم« :فرمايد مثال قرآن درباره كفار مي
 اين كساني كه .)1(»ه غشاو  ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم،يؤمنون

ي هستند كه تو چه آنها را چه بيم بدهي و چه بيم ورزند در حالت كفر و عناد و جحود مي
 اينها در حالتي هستند كه خداوند بر دلهاي اينها و بر گوشهايشان .آورند ندهي ايمان نمي

  .مهر زده است
 و اينكه اعضاء ]گويد  مي سخن[ راجع به وضع مردم در روز قيامت »يس« در سوره مباركه 

 و ،دهند بر اعمال شخص  مي دشان شهادتو جوارح مردم هستند كه روز قيامت خو
 مثال دست .زنند  خود اعضاء و جوارح حرف مي  بلكه،احتياجي كه او زبانش اقرار كند نيست

 در واقع اين گناه در اين دست .كند  شده است بيان مي انسان هر گناهي را كه مرتكب
 خود اين گناه به .كند  انسان هر گناهي را كه مرتكب شده است بيان مي  پاي.ضبط است

 كنايه است از  در روايت است كه اين( پوست بدن انسان. شكلي در اين پا ثبت است يك
 چشم و گوش انسان .هر گناهي كه مرتكب شده است در آن ثبت است )اعضاء تناسلي

 تمام اعضاء به صورت زنده در آنجا ، آن دنيا دنياي حيات و زندگي است  و چون.همين جور
  وند و خود شهادت ش محشور مي

  
  :پاورقي
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 مثل دستگاه ضبط صوت است كه در موقع   در مقام تشبيه.اند دهند بر اعمالي كه كرده مي
بيند يك   مي،بيند كند و فقط يك نوار را روي دستگاهي مي  انسان احساس نمي،ضبط

داند كه وقتي آن نوار را   نمي ولي،چرخد زند و آن نوار هم براي خود مي كسي حرف مي
شود به   اين نوار ساكت و جامد تبديل مي، ديگري به آن دستگاه بدهند برگردانند و وضع

اليوم نختم علي افواههم و تكلمنا ايديهم و  «: در آنجا اينجور دارد كه. دستگاه ناطق يك
بر دهانهاي زنيم  مهر مي )قيامت(در اين روز) 1(.»تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون

 ،بنديم اين دهان را كه سخن نگويد مي )نختم علي افواههم هيچ معنايي جز اين ندارد(آنها
 زدن نداري و لزومي ندارد كه تو اقرار بكني يا نكني كه آيا من  گوئيم تو ديگر حق حرف مي

 كار را  ن با چشم فال، با پا فالن گناه را كردم يا نكردم، گناه را كردم يا نكردم با دست فالن
و تشهد ارجلهم بما «گويند   مي  دستهاي آنها با ما سخن»و تكلمنا ايديهم« .كردم يا نكردم
  .دهند اند خود شهادت مي  مرتكب شده پاهاي آنها به اعمالي كه»كانوا يكسبون

  :گويد  مولوي در شعر معروف خود مي
  مهر كردند و دهانش دوختند       هر كه را اسرار حق آموختند

 بستن . است مهر زدنها هميشه عالمت پايان يافتن يك نامه و يا بستن يك نامه بوده
نوشتند  هايي را كه مي دانم كه نامه دانم ولي اينقدر مي پاكتهاي قديم چه جور بوده من نمي

 مثل الك و مهر امروز كه ،دانم  چه بوده است نمي بستند و بعد يك ماده حاال آن ماده مي
چسباندند روي آن كاغذ و روي آن را مهر   را هم مي)2( الك مانند  اين مادهنبوده است ولي

 يك مفهوم ثانوي است كه از اين »پايان دادن« مفهوم . بايد بسته بماند كردند كه اين مي
 كم كم ، چون مهر كردن مالزم بوده است با پايان دادن.مفهوم مهر كردن پيدا شده است

 را »ختم«ايان بدهند و لو آنكه مهر زدن در كار نباشد كلمه هر كاري را هم كه بخواهند پ
  به
  

  :پاورقي
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  .برند  كار مي
  شما گشود و به  خدا به وسيله»بكم فتح اهللا و بكم يختم« :خوانيم  در زيارت جامعه مي
اند چون انگشتر دوكاره بوده  گفته  به انگشتر هم كه خاتم مي.دهد وسيله شما پايان مي

 وقتي كه شمايل ، اخبار و احاديث  در اصطالحات.است يعني ضمنا مهر هم بوده است
گويند خاتمش فالن چيز   مي،كنند السالم يا يكي از ائمه را ذكر مي پيغمبر اكرم يا علي عليه

 يعني همان ، كه اين مهر حتما همان انگشتر هم بوده است،اين بود يعني مهرش ،بود
   يعني كسي كه به»خاتم النبيين« پس در اينكه . كه مهر بوده است، انگشتر بوده است

 تمام شد و الك و مهر شد و ديگر بعد از او نبي ،وسيله او دستگاه نبوت ختم و بسته شد
  . بحثي نيست،نخواهد آمد

 ياوه هاي  اينجا هست كه بايد توضيحي در اطراف آن بدهم و ضمنا به مطلب ديگري در 
 بحث ما بيشتر : اينست  آن.اند پاسخ داده شود ها گفته كه اين بدعتگذاران در اين زمينه

 بحث در اطراف اين پرسش بود كه اگر ؟ ناظر به اين جهت بود كه چرا شريعتها پايان يافت
 پس از اول تا آخر ، يكي است،آيد ه از ناحيه او مي ك  يعني قانوني،دين و شريعت خدا

   پس چرا شرايع متعدده آمده، يك شريعت بيشتر نبايد وجود داشته باشد  پيغمبران]ظهور[
 و اگر شرايع و قوانين الهي ناسخ و ؟ عيسي و اسالم، موسي، ابراهيم، شريعت نوح:است

 دليل ديگري ،قتضاي زمان است اين تغيير كردن به ا كند پس منسوخ دارد و تغيير مي
 ، شرايط اجتماعي،شود  زمان و شرائط زندگي بشر عوض مي  البد چون اوضاع،ندارد

 از اين جهت خدا قانوني را ،شود  علمي و فرهنگي زندگي بشر عوض مي، سياسي،اقتصادي
   چون؟ اگر اين جهت است پس ختم شرايع چرا.كند  بشر آورده است عوض مي كه براي

 و سياسي زندگي ، فرهنگي، اقتصادي، شرايط اجتماعي،كه از سير خود نمي ايستدزمان 
 وجود داشته باشد كه آن   پس هيچگاه نبايد شريعتي در جهان،بشر هميشه در تغيير است
  . جهت است  بحث ما ناظر به اين.شريعت آخرين شرايع باشد
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 كنيم و  وچكتر را عنوان ولي يك سؤال كوچكتر از اين هست كه اول بايد اين سؤال ك
 : ممكن است كسي بگويد: و آن اينست،جواب بدهيم و بعد برويم سراغ آن سؤال بزرگتر

 بيايد كه آخرين شريعت باشد و بعد از او   قانون و شريعتي، شرايع پايان بپذيرد،بسيار خوب
زم نيست  همه انبياء كه ال؟ ولي چرا نبوت پايان بپذيرد،شريعتي وجود نداشته پيدا نكند

 همانهائي كه ، صاحبان شريعت و قانون يك عده معدودي هستند. باشند صاحب شريعت
 اينهمه پيغمبراني كه در دنيا .خوانده است»اولي العزم من الرسل« آنها را  قرآن
اينها كه يك عده بسيار معدودي  )اند  هر چه بوده، هزار نفر يا بيشتر يا كمتر124(اند آمده

 در ،اند اند ولي صاحب شريعت نبوده  باقي ديگر پيغمبر بوده،اند ريعت بودهاز آنها صاحب ش
شدند هر شريعت و قانوني كه در ميان مردم بود اينها مبلغ همان   مي هر زماني كه مبعوث

   پيغمبري كه شريعت او خاتم، چرا پس از پيغمبر آخر الزمان،شريعت و قانون بودند
شوند كه   نمي  انبياي كوچكي مبعوث،و آخرين كتب استالشرايع و كتاب او خاتم الكتب 

 پيغمبر باشند ولي كارشان اين باشد كه مبلغ و ؟كارشان دعوت به شريعت اسالم باشد
   همان جوري كه بعد از ابراهيم صدها پيامبر آمد و همه اينها مروج، باشند مروج دين اسالم

 و يوسف و يعقوب   شعيب.ريعت ابراهيم لوط پيغمبر بود ولي مروج ش.شريعت ابراهيم بودند
 هارون و يوشع پيغمبر بودند ولي به .كردند پيغمبر بودند ولي به شريعت ابراهيم دعوت مي

 چرا نبوتها خاتمه پيدا كند و چرا ، خاتمه پيدا كرد  شرايع.كردند شريعت موسي دعوت مي
  ؟فلسفه اين چيست»و خاتم النبيين؟« :قرآن فرمود

 ما روشن   موضوع را درست متوجه شويم جواب آن سؤال بزرگتر هم براي اگر جواب اين
 از طرف خدا براي مردم   كسي كه، نبي يعني پيامبر؟ چيست»نبي« اوال معني .شود مي

 كه به او از جانب خدا وحي »پيامبر«گويند   به كسي مي. منبي عن اهللا،آورد پيامي مي
 به وسيله رؤيا ،نب خداوند مطالبي به او القاء شود يعني از جا، هر كدام از انحاء وحي،بشود

   از،يا هر وسيله ديگري
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 مثال بگويند شريعت ، باطن روح و قلبش به او دستور بدهند كه برو مردم را ارشاد كن
  . و ياد بده كه به دين ابراهيم عمل كنند  برو مردم را تعليم بده،ابراهيم اين است

 ديگري براي اينكه  شود از اين جهت است كه راه ي پيدا مي نيازي كه به وجود چنين انبيائ
 عده از افراد بشر از طريق الهام   جز اينكه يك،شريعت ابراهيمي را به مردم تعليم بدهند

داشتند و پايه   زماني بود كه مردم علم و تمدن مي  يعني اگر زمان،مبعوث بشوند نيست
 انواع ضبط ،اش  ضبط شده و چاپ شده،اش ته نوش، كتاب ابراهيم تمدن باال رفته بود كه

بود و در ميان مردم يك عده علماء و   موجود مي، كاغذها و غير كاغذها شده روي
 ديگر نيازي به ،دعوت بكنندبودند مردم را به شريعت ابراهيم بودند كه قادر  دانشمندان مي

   .افرادي كه از طريق الهام اين مأموريت را پيدا بكنند نبود
  

  بطه معكوس ميان هدايت غريزي و هدايت عقليرا
 به .اي ميان هدايت غريزي و الهامي و هدايت عقلي و عقالني موجود است  هميشه رابطه

 ضعيف است خداوند از طريق  هر اندازه كه موجود زنده از لحاظ رشد و بلوغ علمي و عقالني
كه در اين ناحيه نيرو و قدرت  و به هر اندازه ،كند الهامات فطري و غريزي او را هدايت مي

 هر اندازه ، در حيوانات.گردد شود زيرا نيازش سلب مي  مي كند در آن ناحيه ضعيف پيدا مي
 تر است يعني شعور حسي و وهمي و خيالي تا برسد به شعور فكري در او  كه حيوان پست

 هستند  ي مثال حشرات كه در يك درجه پست تر.كمتر است الهامات غريزي او بيشتر است
 يك مگس يا يك مورچه يا يك .الهامات غريزي آنها از هر حيوان ديگر بيشتر است

 عالي مانند فيل يا اسب يا ميمون   حيوانات، الهامات غريزي كه دارد،عنكبوت يا زنبور
توانند  اند و از راه حس و وهم و خيال و هوش خود مي  يافته  زيرا اين حيوانات تكامل،ندارند

 كم   و غريزه الهامي در آنها خيلي،اند  مستغني از الهام و غريزه،د را اداره كنندزندگي خو
  .است
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تر است از نظر غريزه و الهامات  تر و قوي  انسان كه از همه حيوانات از لحاظ هوش غني
  .تر است غريزي از همه ضعيف

 بشر قادر نبوده   علماند كه عقل و  در ادواري بوده،اند  پيغمبراني كه در ادوار گذشته بوده
 يعني واقعا بشرهاي چند هزار سال پيش قدرتشان به اينجا ،است كه مبلغ شريعت باشد

اي بيايند دور هم جمع شوند و بنشينند و در مسائل مربوط به شريعت  نرسيده بود كه عده
  بشر.خودشان فكر كنند و تجزيه و تحليل و اجتهاد نمايند و بروند دنبال پيدا كردن آن

 كلي شريعتش را   و همانطور كه اصل قانون،تر بود وحشي بود و به حيوانات پست نزديك
 بايد از طريق وحي ، تبليغاتي او هم بايد از طريق وحي به او الهام و تعليم كنند دستگاه

رسد   همين قدر كه بشر مي. قادر به انجام اين كار نبود  عقل و علم در آن زمان.اداره شود
 علم االنسان ما لم ،علم بالقلم«اي كه واقعا مصداق   و درجه و مرتبهبه آن مقام

تواند وارث تاريخ گذشته خودش   مي،تواند ضبط كند  تاريخ خودش را مي،شود مي»يعلم
 و  تواند احاديث  مي، حفظ كند،دهند تواند كتاب آسمانيي كه به دستش مي  مي،باشد

 الاقل اصولش را نگهداري بكند تا بعد بيايند كند جوامع الكلمي را كه پيغمبرش القاء مي
تواند اينها را حفظ و ضبط كند و در امر دين تفقه   مي،علم درست كنند در اطراف اينها

 نبودن انبياء در دوره . شريعت وجود ندارد  ديگر نيازي به انبياء براي تبليغ آن،نمايد
 ، حكيم و فيلسوف،فقيه و متفقه يعني علم و عالم ، است اسالميه خود دليل تكامل بشريت

بينيد هر يك  شود و لهذا شما مي  كه كارشان تبليغ شرايع ديگران بود مي جانشين انبيائي
 بشر چون بالغ و .از پيغمبران گذشته با هر كتابي در هر زماني كه آمد كتابش از ميان رفت

 كو تورات ؟يم صحف ابراه  كجاست.رشيد نبود نتوانست كتاب آسماني خود را حفظ كند
 كو اوستاي اصلي و تعليمات واقعي ؟ نازل شد  كو آنچه كه بر نوح؟ كو انجيل واقعي؟واقعي

 شما براي بچه مكتبي .ها عين حالت بچه مكتبي بوده  دوره  حالت بشر در آن؟زردشت
  اي گذرد تكه تكه شده و هر تكه آن به يك گوشه  شش ماه كه مي،خريد كتاب مي
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 به او  كفايه  شما يك مكاسب يا، يك طلبه سي ساله،ا يك آدم بزرگ ام. افتاده است
 و ،كند از درس خواندن و مباحثه و تدريس  بيست سال روي اين كتاب كار مي،دهيد مي

 تنها در زمان ظهور خاتم االنبياء . است بينيد كه پاكيزه مانده بعد از بيست سال كتاب را مي
توانست ارث دوره گذشته خودش را براي دوره   مي بود كه بشر رسيد به اين مرحله كه

 قرآن همان قرآني است كه بر پيغمبر . آسماني خودش را حفظ كرد  كتاب.آينده حفظ كند
   دوره به دوره علماء پيدا شدند و به انحاء مختلف در حفظ ظاهر و معني آن.نازل شده
 كار نشده  ديگري اين براي هيچ كتاب آسماني . اين نمونه رشد بشريت است.كوشيدند

  .است
  

  بلوغ يا نشانه ختم نبوت  
 جزء اولين كارهايي كه صورت گرفت اين بود كه گفتند بايد يك علمي ،قرآن كه نازل شد

 كتاب آسماني ما به زبان عربي   براي اينكه اين،براي دستور زبان عربي به وجود بياوريم
 در .نند بايد قاعده زبان عربي را بدانندخواهند اين كتاب را تالوت بك است و مردمي كه مي

 علم لغت تأسيس شد و چه ، دستور زبان عرب درست شد همان قرن اول اسالمي علم
   همه براي، علم معاني و بيان و بديع ابتكار و اختراع شد،كتابهاي نفيس در لغت نوشته شد

 . نمايد داريخواست كتاب آسماني خود را در آغوش بگيرد و نگه اين بود كه بشر مي
مخصوصا اين نكته جالب است كه اكثريت كوشندگان و فداكاران در راه احياء زبان قرآن از 

 اينها است كه نمونه رشد و بلوغ بشريت در دوره ختميه اسالميه .مردم غير عرب بودند
 هيچ شريعت و هيچ كتاب آسماني چنين اقداماتي از   براي.است و نشانه ختم نبوت است

 از همان قرن ، از همان قرن اول علم تفسير به وجود آمد. است  صورت نگرفتهطرف بشر
 مقالتي  نصر اهللا عبدا سمع« : پيغمبر مردم را تشويق كرد. حديث به وجود آمد اول علم
و بلغها من «شنود ضبط كند   خدا خرم كند آن آدمي را كه آنچه را كه از من مي»فوعاها

 »اكتبوا عني« :پيغمبر اكرم دستور داد(.اند كساني كه نشنيده برساند آن را به »لم يسمعها
  هر چه كه از من
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 .)1(»إلي من هو افقه منه  و رب حامل فقه رب حامل فقه غير فقيه« )شنويد بنويسيد  مي
 اي بسا آن ،شنويد ضبط كنيد و به طبقه بعد از من منتقل كنيد فرمود آنچه كه از من مي

 بعد تحويل ،كند  درك نمي،معني سخن مرا آنجور كه بايد ،شنود  مي كسي كه از من
 اي بسا كسي كه معني سخن مرا .كنند  كساني كه آنها معني سخن مرا درك مي دهد به مي
تر  تر و تكامل يافته  چون آنها رشد يافته،كند به طبقات بعدي فهمد ولي بعد كه نقل مي مي

 و اين خود ، و همين كار را كردند.كنند  مي از اين كه نقل كرده بهتر درك.و عالمتر هستند
  .اي بود از رشد بشريت نمونه

 ختميه تنها از   يعني بشريت در دوره، حتي علوم را شما اگر در نظر بگيريد همينطور است
 علم و فلسفه كه . از نظر علم و فلسفه نيز ثابت كرد،نظر دين رشد و بلوغ خود را ثابت نكرد

كنند و   امروز يك تقسيمي مي. اسالم باقي ماند ماند از زماندر دنيا باقي و محفوظ 
 مقصودشان از دوره ما قبل تاريخ ادواري است . ما قبل تاريخ گويند دوره تاريخ و دوره مي

 اگر ما   ولي. چيزي،اي  سنگ نوشته، خطي، ادوار هيچ يادگاري از بشر وجود ندارد كه در آن
اي باشد كه بشر تاريخ خودش را متسلسل حفظ كرده  مقصودمان از دوره تاريخي آن دوره

 و آثار هنديان را هم هر اندازه كه   حتي آثار يونانيان. از زمان اسالم است فقط و فقط،است
 آثار ايرانيان را هم هر چه كه تا آن زمان باقي .موجود بود مسلمين حفظ و نگهداري كردند

 فاتحين جهان مواريث گذشته را  ه اسالم قبل از دور.مانده بود مسلمين نگهداري كردند
 كشيشهاي مسيحي چندي شهرت داده .كردند ولي مسلمين حفظ كردند محو و نابود مي

 و حتي خود مسلمين نسنجيده اين ،بودند كه مسلمانان كتابخانه اسكندريه را سوختند
اند كه   خوشبختانه محققين امروز ثابت كرده.كردند سخن را در كتابهاي خود بازگو مي

  ها بودند كه قبال آتش   اين خود مسيحي، است مطلب از ريشه دروغ
  

  :پاورقي
   403، ص 1 اصول كافي، ج .1 
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   .زده بودند
 قبل از اسالم از   اين جاهليت.خواند اسالم دوره قبل از خودش را به نام دوره جاهليت مي

 نقطه مقابل . است جاهليت نظر قرآن منحصر به عرب نيست بلكه جاهليت غير عرب هم
   :شو د شود به اين صورت شروع مي  وحي قرآني كه شروع مي. علم است،جاهليت

  
 علم ، اقرأ و ربك االكرم الذي علم بالقلم، علق  خلق االنسان من،اقرا باسم ربك الذي خلق«

   .)1(»االنسان ما لم يعلم
  

هر خواندني را (ن استيعني وحي اسالمي و وحي ختميه از قرائت كه به معني خواندن متو
 و نوشتن و قلم شروع  و علم )گويند  فقط خواندن متن را قرائت مي،گويند قرائت نمي

 . و نوشتن و علم و عقل است رساند كه دوره قرآن دوره خواندن  اين خودش مي.شود مي
  شرايع سابقه را به وسيله يك عده مردمي كه  دوره اينكه بشر تبليغ،يعني ديگر دوره نبوت

موحي اليهم وملهم هستند و بايد به آنها الهام بشود كه دين چيست تا بيايند و تبليغ 
 دانش جانشين نبوت تبليغي ،شوند  علماء جانشين انبياء مي، گذشت بكنند، ديگر اين دوره

 سلسله   يعني كاري كه آن،شود  دانش جانشين نبوت تبليغي مي:كنم  تصحيح مي،شود مي
 آن ،دادند بلغ شرايع ديگر و دعوت كننده به شرايع ديگر بودند انجام مياز انبياء كه فقط م

 دوره جهالت و ظلمت ،ها  چون آن دوره.كنند  علم و علماء مي،كند كار را امروز دانش مي
 در دوره نوشتن و خواندن و علم و شاگردي و مدرسي و .بود احتياج به آن جور نبوتها بود

   .احتياجي به اين نبوتهاي تبليغي و نبوتهاي دعوتي نيست ديگر ، استادي و تدوين علوم
  

  :پاورقي
   5 تا1 سوره علق، آيات .1 
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  باب الهام مسدود نشده است
 حضرت رسول   و آن اينكه آيا بعد از زمان، ممكن است اينجا يك سؤال ديگري بكنيد

 باب نبوت  پاسخ اينست كه؟اساسا به كلي باب الهام مسدود شد يا باب نبوت مسدود شد
 ممكن است . اما باب كشف و شهود و الهام مسدود نشد،يعني باب پيامبري مسدود شد

 برسد به مقامي كه به قول عرفا يك سلسله  بشري از لحاظ صفا و كمال و معنويت
 ،شود دهد و حقايقي كه از طريق علم الهامي به او ارائه داده مي مكاشفات براي او رخ مي

  ان اهللا تعالي« :فرمايد  حضرت امير در نهج البالغه مي.عوت مردم نيست د ولي او مأمور به
 و تنقاد به بعد ه و تبصر به بعد العشوهجعل الذكر جالء للقلوب تسمع به بعد الوقر

 البرهة بعد البرهة و في ازمان  و ما برح هللا عزت آالؤه في« :فرمايد  و بعد مي.»هالمعاند
هميشه در دنيا « يعني .)1(» ذات عقولهم م و كلمهم فيالفترات عباد ناجاهم في فكره

 حضرت زهرا اينجور .»زند افرادي هستند كه خداوند در باطن ضميرشان با آنها حرف مي
. نبودامبر ي پين جور بود ولي ا حضرت مريم به نص قرآن مجيد. پيامبر هم نبود بود با آنكه
  :دي فرماير در وصف ائمه ميحضرت ام

  
المترفون و واستالنوا ما استوعره  نيقيروح الره و باشروا يقه البصي حقيلعلم علهجم بهم ا« 

  )2(».انسوا بما استوحش منه الجاهلون
  

 يچ بشريحضرت رسول هم كه پس از ييم بگويخواهيك وقت هست ما ميمطلب، خالصه 
ع ك نوي رسد به آنجا كه ي نم، الحقير اليبه اصطالح س و ياز لحاظ صعود و قوس صعود

  و ! نه، چرا نشود؟. الهامات به او بشود
  

  :پاورقي
   220 خطبه ، نهج البالغه.1 
  147حكمت نهج البالغه، . 2 
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دا خواهد شد كه او ي پيا كسيحضرت زسول آم كه پس از ييم بگوي خواهيك وقت مي 
غ ا مبلياورد و يب يعتينكه شريت بدهند به اي به او ماموريق وحي از طريعنيامبر بشود؟ يپ
ث يو احادنوع اول را در اصطالح اخبار د ي آي نمين كسيگر باشد؟ نه، چنيعت ديشرك ي

ت دارد مه در يك معنويك حالت و يكه  ي كسيعني» محدث«. نديگوي م»محدث «يگاه
ها يمنكم فقه يانا ال نعد الفق:  فرموديامام صادق م.  شودي به او ميك القائاتيرش يضم
 يه نميفق)  فرمودي از شما فقها را به اصحاب خود ميهي فقما: فرمود .كون محدثاي يحت

 )1(كون مفهما و المفهم محدثٌي يبل: م مگر آنكه محدث باشد؟ حضزت فرموديشمار
فرمايد كه   امام نمي.كند حقايق را و همينكه مفهم بود محدث است خداوند به او تفهيم مي

دهد كه  اوند شرح صدري به او مي فرمود خد.گويد شود و با او سخن مي جبرئيل ظاهر مي
   . شخصي محدث است فهمد و اينچنين مطالب را با روشن بيني بيشتري مي

 به طور كلي ختم   نبوت،پس يك مطلب ما در اينجا اين بود كه چرا بعد از شريعت ختميه
 بستگي دارد به ظهور علم و دانش و به قول امروز به ، جواب همين بود كه عرض كردم؟شد

 درباره آن تحقيق و مطالعه ، خودش را حفظ كند  تمدن به حدي كه بتواند ارث الهيظهور
 چهارده قرن است قرآن كريم پيدا شده است و در تمام اين چهارده . تفسير بنويسد،كند

 ،اند طبقاتي كه كارشان مطالعه روي اين كتاب مقدس بوده است  بوده قرن هميشه
  مجموعا تفاسيري كه راجع به قرآن مجيد نوشته شدهتواند احصاء بكند كه   نمي هيچكس

داند در همين زمان خودمان و در عصر حاضر چقدر تفسير است   خدا مي.است چقدر است
 انبياي گذشته در تبليغ  كنند كه  اينها همان كاري را مي.كه مشغول نوشتن آن هستند

  .كردند شرايع ديگر مي
  

  :پاورقي
  . آمده است )من الشيعة(م، منهم به جاي منك2ج رجال كشي، .1
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 يكي از .شود  مي اند روشن هايي كه بعضي از اهل بدع كرده  يكي از شبهه]پاسخ[ از اينجا 
 فرموده و نگفته كه » النبيين خاتم«گويند قرآن  زنند اينست كه مي حرفهاي مفتي كه مي

ر نبي نخواهد آمد  بعد از آن پيغمب، خاتم انبياء است نه خاتم رسل، است»خاتم الرسل«
  ؟ مانعي دارد كه رسول بيايد  چه؟ولي رسول چطور

گويند وقتي زني پيدا شد   مي.كنم  يك حكايتي برايتان عرض مي،قبل از اينكه اين را بگويم
 او را نزد خليفه وقت آوردند و گفتند چنانچه تو چنين ادعائي بكني .و ادعاي نبوت كرد
 گفت ؟كني  گفتند تو ادعاي نبوت مي؟ام  گفته في گفت مگر چه حر.مرتد و كافر هستي

 بله قبول دارم اما : گفت.»ال نبي بعدي« :داني كه پيغمبر فرمود  مگر تو نمي: گفتند.بلي
 نبي مذكر است و . ال نبية بعدي: ولي او كه نفرموده است»النبي بعدي« :پيغمبر فرموده

 پيغمبر اكرم راجع به پيغمبر .مدپيغمبر فرموده است بعد از من پيغمبر مذكر نخواهد آ
 ولي . اين هم ادعاي يك پيغمبر مؤنث. نبي  من نبيه هستم نه.مؤنث چيزي نفرموده است

 يك حرف مفت است زيرا در اينجا نبي اسم جنس است و  دانند كه اين متأسفانه همه مي
 جهت  اصال منظور اينست كه نبي از آن.خصوصيتي كه مذكر يا مؤنث باشد در آن نيست

   .ء عن اهللا باشد نخواهد آمد  منبي كه
  

  رسول و نبي 
 از ناحيه خدا   يعني كسي كه، همانطور كه گفتم نبي يعني پيامبر.اما مسأله رسول و نبي

 كسي كه خدا او را براي ، رسول يعني فرستاده خدا؟ رسول يعني چه.پيغامي داشته باشد
وريت از اين نوع باشد كه آن رسول از جانب  مأم  اعم از اينكه آن،مأموريتي فرستاده است

 فقط در . يا مأموريت و رسالت او از نوع ديگر باشد، باشد خدا چيزي براي مردم آورده
 درباره   هم، لهذا كلمه رسول در قرآن. نبي و پيامبر است، است كه آن رسول صورت اول

اي بود از   چون فرستاده رئيل مثال درباره جب.پيغمبران آمده است و هم درباره غير پيغمبران
  طرف خدا و مأموريتي 
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يا ) 1(»فقبضت قبضة من اثر الرسول« : در داستان سامري است كه.داشت اطالق شده است
اي   مالئكه. است  به او رسول گفته شده.)2(»انه لقول رسول كريم« :فرمايد  قرآن مي درباره

و لقد جاءت رسلنا « :نامند  مي م رسل آنها را ه،را كه خدا براي عذاب قوم لوط فرستاد
فرستد   حاال خدا كه مي. ابراهيم بشارت آوردند  فرستادگان ما براي.)3(»ابراهيم بالبشري

 و . البته نه؟ القاء كنند  براي اينكه قانون و شريعتي را به مردم؟فرستد براي چه مي
ي اذا جاء احدكم الموت حت« :اند  شده همچنين مالئكه مأمور قبض ارواح نيز رسل خوانده

 فرستاده و مبعوث از طرف خدا ،آيد براي عذاب  ملكي كه در اين دنيا مي.)4(»توفته رسلنا
 حتي كلمه . فرستاده خدا است،آيد براي دعوت مردم  و پيغمبري هم كه مي،است

اسرائيل و بخت   بني  در يك آيه قرآن در داستان. هم اختصاص به پيغمبران ندارد»مبعوث«
 اصطالح مبعوثيت درباره قومي كه خداوند آنها را مسلط كرد بر يهوديان به كار برده ،لنصرا

   :شده
  
 الكتاب لتفسدن في االرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا فاذا جاء  اسرائيل في و قضينا الي بني«

   .)5(»وعد اوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد
  

   آن باد مهلك را كه.)6(»اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم« :فرمايد راجع به قوم عاد مي
     آن باد مهلك هم رسول و فرستاده.كند  مي»ارسلنا« تعبير .فرستاديم

  
  :پاورقي

  96سوره طه، آيه  .1
 19سوره تكوير، آيه  .2
  69سوره هود، آيه  .3
 61. سوره انعام، آيه .4
 4. سوره اسراء، آيه .5
  41سوره ذاريات، آيه .6
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  .الهي بود
 . نبي است  هر پيغمبري،ن جور نيست كه بعضي از پيغمبران نبي باشند و بعضي رسول اي

منتها انبياء از آن جهت كه از ناحيه خدا فرستاده شده بودند به آنها رسول هم گفته شده 
 خاتم ،»خاتم النبيين« پس كلمه . است است همانگونه كه به غير آنها هم رسول گفته شده

 اگر ، بله. رسوالني باشد كه براي دعوت بشر آمده اند نيز هست خاتمالرسل بدين معني كه 
   خاتم يك چنين، نه،آيد  رسولي است كه براي هالكت مردم مي، از رسول مقصودتان

 يك و با هم كه خداوند براي ، عذاب الهي هم رسول و فرستاده خداست.رسولي نيست
اند و براي مردم   پس اينكه آمده.ت فرستاده او اس فرستد رسول خدا است يعني قومي مي

 و خاتم ،اند كه بعضي از پيغمبران نبي هستند و بعضي رسول  كرده صفت بندي درست
 خاتم . هستند  همه انبياء رسول هم. حرف مفتي است، خاتم انبياء بود نه خاتم رسل،انبياء

 قرآن .نيز هستكنند   مي انبياء خاتم بشرهائي كه رسولند به سوي مردم و مردم را دعوت
  . نگذاشته است كريم هم از اين جهت هيچ فرقي ميان رسول و نبي

 در قرآن عبارت است از پيغمبري كه »نبي«كنند كه   گاهي شبهه را چنين القاء مي
 كه صاحب قانون و شريعت   پيغمبري است»رسول«صاحب قانون و شريعت نيست و اما 

 را در مواردي به پيغمبران »نبي« كلمه   قرآن. اين يك ادعاي دروغ بيش نيست.است
 و در مواردي به پيغمبري كه صاحب شريعت نيستند ، صاحب شريعت اطالق كرده است

شود   يعني نبي و رسول هم به پيغمبر صاحب شريعت گفته مي. است  اطالق كرده»رسول«
  .شود  و هر دو كلمه به هر دو اطالق مي، پيغمبر غير صاحب شريعت و هم به

كنم و بحث آن را براي هفته آينده  لب ديگري در اين جا داريم كه عنوانش را عرض مي مط
   :گذاريم و آن موضوع اصلي ما است كه مي

چرا شرايع ختم شد و قوانيني كه از جانب خدا براي هدايت و ارشاد بشر آمد يكمرتبه به 
     آيا آن علل و موجباتي؟اي رسيد كه ديگر متوقف شد مرحله
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 ؟شد كه قوانين الهي هم عوض بشود بعدها ديگر پيدا نشد ال وجود داشت و سبب ميكه قب
 مگر آن علل و موجبات غير از تغيير ؟شود كه آن موجبات ديگر پيدا نشود آخر چطور مي

 ، آنها هميشه در تغيير و تبدل است؟شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي است
  ؟اشدپس چرا شريعتي آخرين شرايع ب

كنيم و عرض خواهيم كرد كه آن   مي  ان شاء اهللا هفته آينده در اطراف اين مطلب بحث
كند چيست و آن اصولي كه در اجتماع بشري  چيزهائي كه در اجتماع بشري تغيير مي

اند چه بوده و علت اينكه   شرايع سابقه تغيير كرده ماند چيست و علت اينكه ثابت مي
   ؟هد كرد چيستشريعت ختميه تغيير نخوا
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  فلسفه ختم نبوت تشريعي 
  

   : اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين
  .)1(» فبعث اهللا النبيين مبشرين و منذرينهكان الناس امة واحد«
  

 و  پس از آنكه از بحث در آيات كريمه قرآن راجع به خاتميت فارغ شديم و از جنبه عقلي
 يك قسمت راجع به . بحث خودمان را در دو قسمت قرار داديم،علمي وارد بحث شديم

 ؟اينكه چرا بعد از خاتم االنبياء پيغمبري و لو پيغمبري كه صاحب شريعت نباشد نيامد
قسمت دوم بحث ما اينكه چرا شرايع به يك مرحله كه رسيد ختم شد و شريعت ديگري 

   ؟واهد آمد نيامد و نخ غير از اين شريعت
   :به عبارت ديگر پيغمبران خدا به نص قرآن مجيد دو دسته هستند

  
  :پاورقي

   213.  سوره بقره، آيه.1 
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راي آنها شريعت و  بپيغمبراني كه صاحب شريعت و قانون و كتاب هستند و از طرف خدا
خاتم  عيسي و ، موسي، ابراهيم، نوح:كتابي نازل شده است و آنها پنج نفر بيشتر نيستند

اولي العزم من «ها هستند كه قرآن مجيد اينها را   و همين،االنبياء صلي اهللا عليه و آله
اند به اين شرايع و قوانين و يا  كرده  و پيغمبراني كه يا مردم را دعوت مي،خواند مي»الرسل

 ،شد قبل از اينكه براي بشر شريعت و كتابي آمده با،اند اند كه قبل از نوح بوده كساني بوده
   .دهم  بعد براي شما توضيح مي،شود كه اين چطور مي

 اين بحث ،به هر حال پس چون پيغمبران بعضي صاحب شريعت هستند و بعضي نيستند
 ، يكي اينكه درست است كه پيغمبر ما صاحب شريعت است،گيرد ما در دو قسمت قرار مي

از ابراهيم و هزاران پس از ولي چرا همانطور كه هزارها پيغمبر بعد از نوح و هزاران بعد 
 پس از ،كردند  مردم را به اين شرايع دعوت مي،موسي و صدها پس از عيسي آمدند و همه

  خاتم االنبياء پيغمبراني كه وظيفه آنها دعوت به اين شريعت باشد و در واقع مروج اين
 به اين  راجع؟ نيامدند، آمر به معروف و ناهي از منكر اين شريعت باشند،شريعت باشند

خواهم آن را تكرار كنم ولي چون بعد از  قسمت من در هفته گذشته بحث كردم و نمي
 لذا من بايد به آن سؤال جواب ،ختم آن جلسه بعضي از رفقا يك سؤال بسيار بجائي كردند

  .بدهم
آمدند كارشان دعوت و تبليغ به اين  كه ما گفتيم اين بود كه آن پيغمبراني كه مي  آن

اي براي تبليغ و ترويج شرايع جز اينكه پيغمبراني   و در آن اعصار و ازمنه وسيلهشرايع بود
 دوره ، دوره كودكي بشر بوده است، هنوز دوره؟ چرا.از طريق وحي ملهم بشوند نبوده است

ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة « از راه علم وظيفه  علم و كتاب و علمائي كه
 اين وسيله   امر به معروف و نهي از منكر بكنند و دين را به،درا انجام بدهن )1(»الحسنة

   خلفاي ،حافظ باشند
  

  :پاورقي
   125سوره نحل، آيه .1
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 اين وظيفه را . است در آن اعصار باشد  نبوده است و نمي توانسته،پيغمبران باشند
و عرض  ،اند داده  خواندن بلكه از طريق وحي انجام مي پيغمبران نه از طريق علم و درس

تر است راه هدايتش  كرديم كه حيوان به طور كلي و از آن جمله انسان هر چه كه ناقص
 الهامات  تر است راه هدايتش بيشتر به  الهامات بستگي دارد و هر چه كه ناقص بيشتر به

   .كند شود بستگي بيشتر به فكر پيدا مي بستگي دارد و هر چه كاملتر مي
  

  م در منطق شيعه شبهه درباره احتياج به اما
 كسي كه از  سؤال آقايان اينست كه اگر در دوره شريعت ختميه احتياجي به نبي يعني

طرف خدا ملهم و موحي اليه و مؤيد من عند اهللا باشد نيست و اين كار را فقها و حكما و 
 : همانها كه پيغمبر فرمود، كار هستند توانند انجام دهند و عهده دار اين علماي امت مي

 پس چه احتياجي به وجود امام است و از نظر منطق ،»اسرائيل علماء امتي كانبياء بني«
 اگر اين جور است پس همانطوري كه به ؟شود  توجيه مي شيعه اين مطلب چگونه

 آمر به معروف و ، داعي الي اهللا باشند، پيغمبران مروج و مبلغ دين باشند پيغمبراني كه آن
 سؤال ، اين سؤال. به امام معصوم هم احتياجي نيست،جي نيستناهي از منكر باشند احتيا

   .بجائي است
 امام و پيغمبر در   يكي اينكه فرق. در موضوع امام و پيغمبر دو مسأله است:اما جواب
 چون اكثر پيغمبران ، شريعت نيست توان گفت امام يعني آنكه صاحب  البته نمي؟چيست

 ، و اگر فرق نبود، كه بين پيغمبر و امام فرق است  مسلم است.اند هم صاحب شريعت نبوده
طالب پيغمبر نيست و امام است اما همه  اين به اسم گذاري نبود كه ما بگوئيم علي بن ابي

تر است و به رتبه  اش از پيغمبر پائين  آيا امام درجه.دهد كارهاي پيغمبران را انجام مي
 اينجور نيست و ، نه؟تر هستند بران پائين و آيا امامها يك درجه از همه پيغم؟بستگي دارد

حتي هيچ مانعي ندارد كه يكي از علماء اين امت بر پيغمبري از پيغمبران افضليت داشته 
   ؟ پس از چه ناحيه است.باشد

   يكي اينكه امام و پيغمبر هر دو .از دو ناحيه روي آن صحبت شده است
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 مالئكه را   مثال پيغمبران.كند ق ميبا دنياي غيب ارتباط دارند ولي كيفيت ارتباط فر
شود ولي امام   القاء مي  يا پيغمبران در عالم رؤيا بر بعضي شان،بيند بينند و امام نمي مي

 ؟ آيا فرق همين است.شود بيند و نه در خواب چيزي به او القاء مي  نه مي،شنود فقط مي
 حقيقت وحي و الهام  چون من در اطراف، باشد ممكن است كه يكي از جهات فرق همين

 اگر فرق امام و پيغمبر در كيفيت گرفتن حقايق از عالم ديگر باشد .خواهم صحبت كنم نمي
   چون بيان ما اين بود كه علما و دانشمندان امت.بياني كه ما كرديم بيان نادرستي است

را ببيند يا  مالئكه   حاال امام، ديگر چه احتياجي به امام هست،دهند اين وظايف را انجام مي
  .كند  فرقي نمي،صداي او را بشنود

 نيست بلكه از   ولي فرق پيغمبر و امام تنها در ناحيه كيفيت اقتباس علوم از عالم غيب
 وظيفه پيغمبران صاحب . و عمده اين است،لحاظ وظيفه هم با يكديگر اختالف دارند

اند كه مردم   موظف بودهگرفتند و بعد هم شريعت اين بود كه شريعتي را از طريق وحي مي
 وظيفه داشتند بروند در ، معروف و نهي از منكر بكنند  امر به، تبليغ بكنند،را دعوت بكنند

 و آنها هم كه صاحب شريعت نبودند باز وظيفه ، تبليغ و ترويج و دعوت ميان مردم براي
از آن جهت كه  امام نه آورنده شريعت و قانون است و نه . دعوت و تبليغ و ترويج بود شان

وظيفه دارد كه برود  )نه ازآن جهت كه مؤمني از مؤمنين يا عالمي از علماء است(امام است
   يعني، امر به معروف و نهي از منكر بنمايد،به سراغ مردم و آنها را دعوت و تبليغ بكند

 ،است جهت كه امام   ترويج و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه امام از آن، تبليغ،دعوت
 امام . است كه اين وظيفه را دارد  اين وظيفه عموم است و او هم يكي از كساني،نيست

 نه از آن جهت بود كه ، امر به معروف و نهي از منكر  قيام،السالم اگر قيام كرد حسين عليه
اي داشت كه آن   بلكه يك وظيفه،اي داشت امام وقت بود و امام وقت يك همچو وظيفه

 امامت   و لهذا خود آن حضرت هم هيچ اين وظيفه را به،مؤمن بصيري داشت را هر  وظيفه
  .» ال يتناهي عنه اال ترون ان الحق ال يعمل به و ان الباطل« :فرمود  مي.كرد معلق نمي
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ليرغب المؤمن « ،كنند  نمي شود و مردم از باطل خودداري بينيد كه به حق عمل نمي  نمي
 با ايمان بايد از اين زندگي بيزار باشد و طالب  ك نفر آدم پس ي.)1(»في لقاء اهللا محقا

  .شهادت
 براي حل   شاخصي است، امام مرجعي است براي حل اختالفات؟ پس وظيفه امام چيست

بينيد   شما در بسياري از روايات شيعه مي.اختالفاتي كه منشاء آن هم خود علماء هستند
 وظيفه ندارد برود به سراغ ديگران بلكه  عني امام ي»االمام يؤتي و ال يأتي« :فرمايند كه مي

 مثل امام »االمام كالكعبة« : و يا در يك روايت ديگر فرمود.ديگران بايد به سراغ او بروند
 .رود بلكه مردم وظيفه دارند به سراغ كعبه بروند  كعبه نزد مردم نمي، است مثل اين كعبه

 در احاديث دارد .)2(ن في الناس بالحج يأتوكو اذ« :فرمايد راجع به اين آيه كريمه كه مي
 . و همه ائمه مصداق اين آيه هستند،كه مقصود پيغمبر است از آن جهت كه امام است

  . بروندروند به سراغ امام  كه به حج مي مردم وظيفه دارند كه وقتي
 يعني يك سلسله اختالفات و تفرقها و ،دهد  اين موضوع در شريعت ختميه هم رخ مي

 بايد يك شاخص ،شود تتها و مذهبهاي مختلف و گوناگون در شريعت ختميه پيدا ميتش
 اينها را اهواء و آراء و تعصبها  وجود داشته باشد كه اگر مردم در اين مذاهب گوناگون كه

 شما وقتي كه در روش . چيست بروند به سراغ او ايجاد كرده است بخواهند بفهمند كه حق
اند جز  بينيد كه آنها از جهت اينكه داراي وظيفه امامت بوده د ميكني ائمه هم مطالعه مي

اند كه ما امام هستيم و شما وظيفه داريد كه بيائيد  گفته  مي،اند زده  نمي اين حرفي
 شريعت يا غير صاحب   پس فرق امام با پيغمبر اعم از صاحب.مشكالت خود را از ما بپرسيد

شنود يا   صداي او را مي،بيند  مي كه آيا ملكيشريعت تنها در كيفيت الهامات نيست 
   بلكه وظيفه او، در خواب است يا در بيداري،شنود نمي

  
  :پاورقي

  33ص لهوف، .1 
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 كه عرض كردم علماي امت  اي  و اين وظيفه با وظيفه،كند با وظيفه پيامبران  هم فرق مي
توانند در كار دعوت و تبليغ   علماي امت مي.شوند دو تا است در آن جانشين پيغمبران مي

  .توانند مرجع حل اختالفات باشند و ترويج جانشين پيغمبران باشند اما نمي
  

  فلسفه ارسال انبياء از نظر قرآن 
 213آيه ( خواندم  همان است كه در ابتداي سخن،اي است عجيب  آيه،اي است در قرآن  آيه

 .باشد  و نبوت و ارسال انبياء مي  كه در فلسفه بعثتترين آيات است از عجيب )سوره بقره
مردم همه يك »كان الناس امة واحدش« :فرمايد  مي.درست در مفهوم اين آيه دقت كنيد

 يعني هيچ اختالف و تشتت و تفرقي در ميان بشر ، يك جمعيت بودند،واحد جمعيت بودند
 افراد بشر اختالفاتي وجود  ان يعني زماني بر بشر گذشته است كه در آن زمان در مي.نبود

 امروز . آياتي است كه معجزه است در قرآن  و به عقيده من اين يكي از آن.نداشته است
اند به اين مرحله كه بشر اولين بار   تاريخ بشر تازه رسيده نويسندگان تاريخ تمدن و محققين

 .وع شده است با يك حالت بساطت و وحدتي شر،اش شروع شده است  اجتماعي كه زندگي
 بشر به   بلكه غير كمونيستها هم مدعي هستند كه در ابتدا زندگي،نه تنها كمونيستها

 همه مثل يك ، يعني افراد،شكلي بوده است كه حتي مالكيت هم وجود نداشته است
شدند   دوره دور هم جمع مي  علت اينكه بشرهاي آن.اند كرده خانواده برادر وار زندگي مي

 چيزي هم در اختيار نداشتند كه روي آن بخواهند با يكديگر جنگ و ، بودترس از دشمنها
كان الناس امة « . هنوز پاي مالكيت خصوصي در كار نبود،دعوا و اختالف داشته باشند

 هيچ نوع اختالف سليقه و ، ملت و يك واحد و يك امت بودند مردم همه يك»واحدش
 اهللا  فبعث« .ف زندگي در ميان مردم نبوداي و اختالف روش و حتي اختال  عقيده اختالف

 .» الناس فيما اختلفوا فيه النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين
   در ،وقت مبعوث كرد خدا پيغمبران را آن
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 بكنيد چنين و  دادند كه اگر اينطور عمل حالي كه مبشر و منذر بودند و به مردم نويد مي
 )مقصود از كتاب در اينجا شريعت و قانون است( و با آنها كتاب،مل بكنيد چناناگر آنطور ع
 اين قانون در ميان مردم حكم كند در آنچه كه در آن   براي اينكه؟ براي چه،نازل كرد

 قانون بيايد و حل كننده اختالف ، اختالفاتي در ميانشان پيدا شده  يعني.اختالف دارند
  :شود كه  اين شكل مي فهميد اينجا تقديري است و به ن مي از اينجا شما خودتا.باشد

 بعد در آنها اختالف پيدا ، هيچ اختالفي نبود، همه مردم در يك زماني امت واحد بودند
 براي آنها نازل كرد تا كتاب حل   و چون در آنها اختالف پيدا شده خدا قانون و كتاب،شد

ي از زمان بر بشر گذشته است كه كتاب و ا  برهه.كننده اختالفات مردم در زندگي باشد
 اختالف .شود  بعد اختالف پيدا مي.قانون نداشته است و احتياجي هم به قانون نداشته است

 زندگيش   بعد كه بشر كم كم، عرض كرديم كه در ابتدا موضوع اختالف در ميان نبود؟چرا
 طبيعتا ، بكند و بگيرد دهتوسعه پيدا كرد و بنا گذاشت از مزاياي زندگي براي خودش استفا

 قوي ترها بيشتر گرفتند و ضعيف ترها محروم ،تر تر بودند و برخي ضعيف بعضي قوي
 چون در روابط . اختالفات از اينجا پيدا شد.كردند  و قويها ضعيفها را استخدام مي،ماندند

 قانون ، شدكردند اين اختالفات و بيگانگيها پيدا  زندگي مي مردم كه قبال مثل يك خانواده
 ، قوي حقي دارد، قوي حق ندارد حق ضعيف را بخورد، و گفت خير، مردم عادالنه آمد ميان
   . كوچك چنين عدالت چنين، بزرگ چنين،ضعيف حقي دارد

 از اين آيه معلوم .)1(»شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا« :يك آيه ديگر در قرآن هست
 اگر دو آيه را .ي كه در دنيا نازل شده مال نوح بودهشود كه اولين شريعت و قانون و كتاب مي

 اختالف .اي كه از نظر تاريخ تمدن  است با آن دوره  بعثت حضرت نوح مقارن،جمع كنيد
   و به ،سطح در زندگي افراد بشر پيدا شد

  
  :پاورقي

   13 / سوره شوري .1
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 دوره بردگي شروع اي كه زمان اشتراكي مطلق به پايان رسيده است و عقيده امروزيها دوره
 از نظر قرآن اولين .كردند شده است كه بعضي از افراد بعضي ديگر را مثل برده استخدام مي

 كه اختالف در سطح زندگي ميان افراد بشر پيدا شد كه شروع كردند در بين خود  وقتي
  اگر گفته شود قبل از نوح چطور؟ آيا قبل از او. شريعت نوح نازل شد،يكديگر را خوردن

 پيغمبران كه . قبل از نوح پيغمبر بود ولي كتاب و قانون نبود؟ديگر پيغمبري نبود
 اولين وظيفه . براي مردم بياورند شان منحصر به اين نيست كه قانون اجتماعي وظيفه

 پيغمبراني بودند كه مردم را به خدا .پيغمبران اينست كه مردم را به خدا دعوت كنند
كردند و  زندگاني بسيط به عبادت و پرستش خدا دعوت مي   در همان،كردند دعوت مي

  كردند و يك  پيغمبراني كه مردم را به مبدأ و معاد دعوت مي، عبادات بود تكاليف از نوع
 حضرت ادريس از پيغمبران .دادند سلسله دستورهاي فردي و اخالقي و عبادي به مردم مي

 و قانون اجتماعي براي مردم ]كردهن[ يعني تشريع ، صاحب كتاب نيست،قبل از نوح است
 ، مردم را به معاد دعوت كرده است، است نياورده است ولي مردم را به خدا دعوت كرده

 تقوا و ، مردم را به تقوا و عبادت و اخالق دعوت كرده، است معاد را به مردم معرفي كرده
   .عبادت و اخالق را به مردم معرفي كرده است

 بدون اختالف و ،اي واحد و يكنواخت بودند مردم در يك دوره. »هكان الناس امة واحد«
 .بدون اينكه احتياج به قانوني داشته باشند كه در روابط اجتماعي آنها رفع اختالفات بكنند

 و خداوند پيغمبران صاحب كتاب را كه از نوح ،بعد اختالف و تفاوت در ميان آنها پيدا شد
 ليحكم  النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتابفبعث اهللا « :شوند فرستاد شروع مي

 پيغمبران را فرستاد و با آنها كتاب و قانون فرستاد تا آن ،»بين الناس فيما اختلفوا فيه
   .كتاب و قانون در ميان مردم حاكم باشد

گويد بعد از آنكه قانون   و مي،كند  قرآن يك اختالف ثانوي را بيان مي،از اينجا به بعد
   آنها تماعي در ميان مردم آمد تا حل كننده اختالفات اجتماعياج
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 به مظلوم كمك كند و ، جلوي ظلم ظالم را بگيرد، باشد و عدالت را در ميان مردم برپا كند
 آسماني آمد خود اينها موضوع يك   آري بعد كه قوانين،حسن روابط اجتماعي ايجاد بكند

آيد   يك پيغمبري مي. اختالفات مذهبي؟ اختالفي ه چ،اختالف ديگر در ميان افراد بشر شد
آيد و   مي، يك كسي كه از ديگران داناتر است، بعد يكي از پيروان اين دين،با يك كتاب
  كند و رفته رفته  آن ديگري بدعتي ديگر ايجاد مي.كند  در دين ايجاد مي يك بدعتي

 . پيدا شد هب مختلف همين طور كه در هر شريعت مذا،شود مذاهب از آن منشعب مي
 و قانوني ، حضرت نوح آمدند آنوقت پيغمبراني كه پس از پيغمبر صاحب شريعت اول يعني

 يعني ، رفع اختالفات مردم در امور زندگي  يكي،كه آنها آوردند براي حل دو اختالف بود
طل را نسخ  و ديگر اينكه آمدند و اين آراء و اهواء و عقايد با،قانون براي زندگي مردم آوردند

 يهوديا و  ما كان ابراهيم« ؟ گفتند اين حرفها چيست و اين مذاهب مختلف يعني چه.كردند
 بود و نه نصراني بلكه حقجو و   ابراهيم نه يهودي.)1(»ال نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما
 ، يهوديت و نصرانيت به صورت دو مذهب مختلف.حق طلب و تسليم حقيقت بود

كه بشر به دست خود از شاهراهي كه خداوند به وسيله ابراهيم نشان داد انحرافهائي است 
و ما اختلف فيه اال «كند  اختالف دوم را قرآن كريم چنين بيان مي  اين.پديد آورده است

 اختالف دوم كه اختالف در خود .)2(»الذين اوتوه اال من بعد ما جائتهم البينات بغيا بينهم
 از روي جهل و ناداني و قصور ،اغراض و هوا و هوس پيدا شد  دين است از ناحيه صاحبان

 ،كنند دانند و اختالف مي  بلكه مي،كنند دانند ا ختالف مي  اينجور نبود كه چون نمي،نبود
و ما اختلف « .كنند دانند و يك چيزي اضافه مي  مي،كنند دانند و حقيقت را كتمان مي مي

مگر پس و اختالف نكردند  .)3(»ئهم العلم بغيا بينهماال من بعد ما جا« »الذين اوتوا الكتاب
  از 
  

  :پاورقي
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  . نفس  روي سركشي و هواي، روي ظلم، روي بغي، علم به آن كتاب را واجد بودند آنكه
 يكي اينكه .كردند  پس پيغمبران صاحبان شرايع غير از صاحب شريعت اول دو كار مي

 مردم باشد و حقوق و  آوردند كه اين قانون حل كننده اختالفات قانوني براي مردم مي
كردند با بدعتهائي كه قبال   مبارزه مي  يك كار ديگرشان اين بود كه.حدود آنها را معين كند

   . مذهبي بودند پيدا شده بود يعني مرجع حل اختالفات
 امام جانشين پيغمبر است در اين قسمت آخر .ستامام كارش فقط در اين قسمت دوم ا

 يعني امام حجت خدا است در ميان مردم و وظيفه دارد كه اختالفاتي را كه اهل اهواء ،فقط
 او صالحيت كافي و كامل دارد براي حل .آورند رفع كند  اهل اغراض به وجود مي،و بدع

  .اين اختالفات
  

  رابطه نسخ شرايع با ادوار تمدن  
 و آن اين است كه چرا شرايع و ، برويم سراغ قسمت دوم كه قسمت مهم استحال ما

 ، قانوني در جهان نيست،قوانين الهي يكمرتبه پايان پذيرفت و ديگر پس از اين قانون
 ؟ اين ديگر چرا،)1(» الي يوم القيمة حالل محمد حالل الي يوم القيمه و حرام محمد حرام«

 اين شرايع ، بلي:گويند مگر شما انتظار غير از اين داريد مي  و چنانچه از اينها بپرسيم كه
 آيا علتي غير از اين در كار بود كه علم و تمدن بشر عوض ، عوض و منسوخ شد گذشته كه

 همانگونه كه   علم و تمدن. چون علم و تمدن بشر عوض شد قانون بشر هم عوض شد؟شد
 االنبياء هم متوقف نشده  بعد از خاتمقبل از خاتم االنبياء عوض شد و بشر را عوض كرد 

 پس احتياج به قانون ،شود  آن عوض مي شود و بشر نيز به دنبال  بلكه دائما عوض مي،است
  .و شريعت ديگري دارد

  
  :پاورقي
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 اوال يك مطلب را به طور خيلي اجمال عرض كنم و . احتياج به شكافتن دارد  اين مسأله
 اصطالح   خيال نكنيد كه شرايع پيشين با شريعت ختميه اختالفاتشان به:ست كهآن اين

اختالف تبايني است و از نوع تضاد است مانند دو رژيم متضاد از قبيل سرمايه داري و 
 يعني روح هر دو قانون يك .؟ يعني چه. اختالفات فرعي است. خير چنين نيست،اشتراكي

 فروع و جزئيات همان .يعت ختميه بيان شده استچيز است و آن همان است كه در شر
 در زمانهاي قبل از ،كند  ختميه است در زمانهاي مختلف فرق مي چيزي كه در شريعت

 اين ، در زمان قبل.كند  در زمان بعد هم فرق مي،كرده است  ختميه هم فرق مي شريعت
 همه شريعتها . بدهند هاد انجامدادند و در زمان بعد بايد علماء از راه اجت كار انبياء انجام مي
   . اين را بعد بيشتر توضيح خواهم داد.يكي بيشتر نيست

 دو رژيم مختلف   يعني مثل،ولي اجماال بدانيد كه اختالفات شرايع اختالفات تبايني نيست
 و حداكثر ، مثال رژيم سرمايه داري و سوسياليستي كه يكي ضد ديگري است،نيست

كنيم و   مطلب را از پايه شروع مي.تر با كالس باالتر است ئيناختالف از قبيل كالس پا
 كه بگوئيم علت اينكه شرايع عوض شده اين  گوئيم كه اين حرف از اصل اشتباه است مي

 شده است يعني خدا براي بشر جاهل يك قانون داشته و  است كه علم و تمدن بشر عوض
 .قانون دارد و براي متمدن قانون ديگر براي غير متمدن يك ، ديگر براي بشر عالم قانوني

  . حساب اين نيست بلكه حساب ديگري است.اينجور نيست
اند   شما ببينيد پيغمبران آمده؟ چطور. اوال بسياري از چيزها است كه تغيير پذير نيست

بينيد كه آن چيزها تغيير پذير   مي  آنوقت؟اند پر بكنند  چه جاي خالي را آمده؟براي چه
 يعني رابطه ،اند دعوت به خدا است  آن آمده  از كارهائي كه پيغمبران براي يكي.نيست

 بدين معني كه از يك طرف بنده را عارف به حق كردن و ،ميان بنده و خدا بر قرار نمودن
   آيا عرفان خدا و همچنين پرستش:پرسم  من از شما مي. ديگر عابد حق نمودن از سوي

   مثال ؟كند كه فرمول آن در زمانهاي مختلف فرق ميخدا و تقرب به او چيزهائي است 
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اند   پيغمبران آمده؟شود علوم فيزيك و شيمي كه پيشرفت رژيم عرفان به خدا عوض مي
 .يكي براي اينكه خود بشر را به خودش بشناسانند كه غير از انبياء قادر به اين كار نبودند

به او بگويند اي بشر تو يك موجود  اين طريق كه   به؟چگونه او را به خودش بشناسانند
اي از حيات تو است و حيات   زندگي تو در اين دنيا مرحله، نيستي زائل وفاني معدوم شدني

پرسم كه آيا اين موضوعي است كه در ادوار   از شما مي  من.ابدي تو در جهان ديگر است
  . خير؟ ميكند مختلف تمدن بشر فرق

 مربوط به   آيا دستورهاي.دهند ب اخالق به بشر مي بر اساس معرفة النفس دستور تهذي
اند براي اينكه خودپرستي   همه انبياء آمده؟كند تهذيب اخالق در زمانهاي مختلف فرق مي

و خودخواهي را ام االمراض نفساني معرفي بكنند و بر اساس اين با خودپرستي و 
راد بشر را با يكديگر خودخواهي مبارزه كنند و بر اساس وحدانيت خدا و خداپرستي اف

 شود كه اخالق نسبي است ولي اين سخن درست   البته ممكن است گفته.مهربان بكنند
 در زمان ابراهيم نفس . اخالق نسبي نيست و ما بحث آن را در آينده خواهيم كرد،نيست

 در زمان خاتم االنبياء ، خصوصيت را داشت و همين تهذيب را احتياج داشت انسان همين
   . در زمان ما هم همينطور،ين جورهم هم

 :كردند كردند اين بود كه روابط بشر با بشر را تعديل مي يكي ديگر از كارهايي كه انبياء مي
  .كند گويند تغيير مي  مي  همين جا است كه اغلب.)1(»ليقوم الناس بالقسط«
  

  اصل حليت طيبات و حرمت خبائث  
   ،كردند  مي وابط بشر با عالم را تعيينيكي ديگر از كارهاي انبياء اين بود كه ر

  
  : پاورقي
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 چيز براي تو آفريده شده اما   همه.)1(»هو الذي خلق لكم ما في االرض جميعا« :گفتند مي
 مصلحت تو نيست يعني با خلقت تو متناسب  در ميان اشياء اين عالم چيزهائي هست كه

 ، مشروبات الكلي نياشام،د گوشت خوك نخور مثال گفتن، نيست كه از آنها استفاده كني
 ]خدا[ .)2(»يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث« .گوشت سباع و درندگان را نخور

كند و آنچه را كه   مي خوب و مناسب است حالل )پيروان پيامبر(هر چيزي را كه براي آنها
   .نمايد براي آنها خوب و مناسب نيست حرام مي

 از هزار و چهارصد سال پيش ، اينهائي كه از نظر روابط انسان با عالم:سمپر من از شما مي
 با اينهمه تغييراتي كه در ،قرآن گفته است كه چه چيزي حالل و چه چيزي حرام است

  ؟ كداميك از اينها تغيير يافته است،علم و صنعت بشر پيدا شده
ريد الشيطان ان يوقع بينكم انما ي« آيا مشروبات ماهيت خود را از دست داده است و آيا 

 آيا گوشت ؟ و آيا قابل نسخ است؟ نسخ شد.)3(» و البغضاء في الخمر و الميسرهالعداو
 ممكن است بگوئيد بلي راز حرمت گوشت خوك را به ؟خوك خاصيتش عوض شده است

 راجع به ملبوسات گفتند مرد حرير و .كنيم  به اين بعد بحث مي  راجع.اند دست آورده
 درست   آيا اين جزء مسائلي است كه مثال در يك زمان. نپوشد و به طال زينت نكند ابريشم

 در ميان .اش هميشه وجود دارد  يا حكمت و فلسفه؟بوده و در زمان ديگر درست نيست
كند و موجب خفت عقل   مي مسموعات گفتند آوازهائي كه شهوات را ديوانه وار تحريك

 در ميان مبصرات . ممنوع است كند شنيدنش د ميشود و نوعي جنون و مستي ايجا مي
   و قل للمؤمنات يغضضن...قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم« :گفتند

  
  :پاورقي
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 كار بكند   مثال اگر دنيا با حلب." مناظر مهيج و محرك را تماشا نكنيد " .)1( من ابصارهن
 لمس بدن اجنبي ، طور  در ملموسات همين؟كند در اين جهت با اتم فرق مييا با آهن يا 

توانيد در آنچه كه اسالم   در روابط ميان انسانها آيا واقعا شما مي.بدون حائل حرام است
 بتوان گفت تغييرات و تحوالت زمان آن را نسخ  وضع كرده است مواردي پيدا كنيد كه

  ؟كرده است
  

  مسئله بردگي  
 قانون بردگي را مثال بياورد و بگويد اسالم قانون بردگي ،ست كسي به عنوان نقضممكن ا

 پس در دنياي امروز اصال نبايد ،را امضاء كرد و در دنياي امروز اين قانون منسوخ است
  . منسوخ است،بردگي باشد پس قسمتي از قانون اسالم

 نياورده است كه  قانوني اسالم در باب بردگي اوال .دهيم كه زهي تصور باطل جواب مي
 از حكماء قديم اين بوده كه   آنچنانچه عقيده بعضي،بردگي را براي اجتماع الزم بداند

اي كه اسالم در مورد بردگان آورده است   برنامه.اند شمرده بردگي را براي اجتماع الزم مي
اند و  توجه كرده اين قسمت را برخي از آقايان . برنامه آزادي است برنامه بردگي نيست بلكه

كتاب «   نداريم بلكه»كتاب الرق«گويند ما در فقه اسالمي   مي، توجهي هم هست خوب
 اسالم نگفته است كه حتما بايد برده وجود داشته باشد تا چنين و چنان ، داريم»العتق
اشتباه عمده  . كه برده را چگونه آزاد بكند هاي خود را تنظيم كرده است  تمام برنامه،باشد
 را الزم و ي خود بردگيالت اجتماعي كنند اسالم در تشكيال مين است كه خيان ايآقا

ك كلمه هم وجود ندارد كه ي ي حتيريدر خود قرآن راجه به برده گ.  دانسته استيضرور
 در اسالم يريم كه برده گي خواهم بگوينم.  استفاده شوديريق به برده گيا تشوياز آن، امر 

  لكه خواهم ست، بي نيچ شكليبه ه
  

  :پاورقي
   31 و30 سوره نور، آيه 1 
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  . هستيگفت كه به چه شكل
هفت هشت راه .  استي داشته است كه بحث آن طوالنيا علل مختلفي در دنيريبرده گ

ن ي از آنها را اسالم اجازه داده است و آن ايكي، يري برده گيان راههايدر م. بوده است
ط ي باشد كه تمام شراينكه جنگيبه شرط ا ( كه در حال حرب استياست كه از دشمن

 را شما ير جنگيدان جنگ اسيدر م)  در آن فراهم شده باشديغ قبلي از آن جمله تبليقبل
: دي فرماين طور ميقرآن ا. ستين هم اسمش نيتازه در قرآن هم. ديريد برده بگي توانيم
لغاء در لغت (د يات كرددان جنگ با كافران مالقيهر گاه در م» ن كفروايتم الذيفاذا لق«

د و آنها ي كنيدان جنگ برخورد مي، آنگاه كه با كافران در م)ه از جنگ استيعرب كنا
، عقب ديمردانه بزن »فضرب الرقاب« آنها، يده اندو شما به روي شما كشير به رويشمش

د، ي جنگ را بر آنها وارد كنينيتا خوب فشار و سنگ » اذا اثخنتموهميحت«د، ي نكنينينش
 »فشدوا الوثاق«: گريك كار دي شود به يل مينجا عملتان تبديا. ديشان را خم كنيزانوها

فاِما منّاً بعد و اِما «د؟ يد چكار كنير گرفتيبعد كه اس. ديرير بگيد، اسيد و ببنديريمحكم بگ
د يآزاد كن د آنها را مفت و مسلمي توانيار با خودتان، ميد اختير گرفتيبعد كه اس) 1 (»فداء

 يريد، مثال اگر اسيري فدا بگيزيك چيد در عوض ي توانيشان، و ميكه بروند سر زندگ
  .ديد و آزادشان كنيرينكه پول بگيا ايد و ير بكنيد مبادلة اسيدار

 فردي ، اگر فرد  يكي اينكه، ولي در سنت دو چيز ديگر هست،در قرآن بيش از اين نيست
 و ديگر اينكه ، است او را بكشيد سلمين خطرناكاست كه زنده نگهداشتن او براي اسالم و م

 يا فدا گرفتن به صورت ، يا منت گذاشتن و آزاد كردن: پس چهار چيز.او را برده بگيريد
 اختيار با ولي امر مسلمين است كه . يا كشتن و يا برده گرفتن، اسير پول گرفتن يا مبادله

 در قرآن   يعني غير از اينكه.نداز ميان اين چهار كار هر يك را مصلحت بداند اجرا ك
  استرقاق 

  
  :پاورقي

(محمد .1   4 /) ص
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 است كه در درجه دوم است  شود كه امري وجود ندارد و فقط در سنت هست و معلوم مي
 آيا مصلحت ، تازه ولي امر مسلمين اختيار دارد كه مصلحت را رعايت كند،نه دردرجه اول

 مصلحت اين است كه فدا بگيرد يا بكشد يا برده  يا،است كه همين طوري او را آزاد كند
 ، مثال مقتضيات زمان اجازه ندهد، و اگر ولي امر مسلمين هيچوقت مصلحت نداند،بگيرد

   . است  و با برده نگرفتن حكم اسالم را الغاء نكرده بلكه اجرا كرده،گيرد برده نمي
 حكم سنت اجازه   اسالم بهتازه يك سؤال ديگري در اينجا هست و آن اينست كه آيا اينكه

 چون در آن زمان معمول بوده است ،  از راه مقابله به مثل است،داده كه اسير را برده بگيريد
گيرند شما هم از آنها برده   چون آنها از شما برده مي  يعني؟اند كرده كه اسيران را برده مي

قيده بسياري بر اين است كه  ع؟ اگر آنها هم برده نگرفتند شما برده بگيريد، يا نه؟بگيريد
 نگرفت آيا   پس اگر دشمن اسيران ما را برده.گيرند شما هم برده بگيريد  آنها برده مي چون

 مسلمين و كفار مثال اسرائيل   اگر امروز ميان؟ما حق داريم كه اسيران آنها را برده بگيريم
 ؟ا برده خودشان قرار دهند اسرائيلي را شرع توانند اسيران جنگ برقرار است آيا مسلمين مي

 ، بنابراين فرضيه؟گيرد اسرائيل اسراي مسلمين را برده نمي"65  "در صورتي كه 
   يعني ولي مسلمين حق ندارد اين راه،)دهد يا خير  نداريم كه دنيا اجازه مي حاال كاري(خير

 ،گرفتند ده مي بر توانستند از آنها برده بگيرند كه آنها هم  چون در وقتي مي،را انتخاب كند
 پس اسالم براي بردگي بساطي .گويد شما هم برده نگيريد گيرند اسالم مي آنها كه برده نمي

 و متأسف نيست و يقه پاره ،پهن نكرده و نگفته است من حتما وجود برده را الزم دارم
 ، آنچه كه اسالم روي آن عنايت دارد آزادي است!؟ كند كه چرا بردگي در دنيا نيست نمي

   . باشد زادي بايد وجود داشتهآ
 وجود ندارد  اگر شما بگوئيد كه در دنياي امروز چون بردگي وجود ندارد آزادي برده هم

دهيم كه منسوخ   مي  جواب،پس باز هم قسمتي از دستورهاي اسالم عمال منسوخ است
  ست ا مثل اين،نيست بلكه موضوعش منتفي است
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ر هر دو را داده است و مثال گفته است دست خود را  دستور آب قليل و آب كثي  كه اسالم
 بشود و آب جاري   بعد لوله كشي،با آب قليل دو بار آب بكشيد و با آب كثير يك مرتبه

 آنوقت يكي بگويد احكام ،آنقدر زياد شود كه ديگر استعمال آب قليل موضوع پيدا نكند
 اسالم عنايتي ندارد كه .است منسوخ نشده   اين حكم اسالم، خير.اسالم منسوخ شده است

گويد اگر آب   اسالم مي،حتما آب قليل وجود داشته باشد تا شما به وسيله آن تطهير كنيد
 از نظر اسالم هم چه بهتر كه آب قليلي وجود . حكمش اين است، باشد قليلي وجود داشته

   . اينها كه معنايش منسوخيت نيست.نداشته باشد
ي كه اسالم دست روي آن گذاشته باشد و تغييرات زمان و درهيچ جا ما نداريم يك چيز
گويند   هي مي. روزگار سازگار نباشد  يعني با تغييرات واقعي،روزگار بتواند آن را عوض كند

كنند كه اسالم قوانين خود را آورده است روي   برخي خيال مي.كند كه آقا زمان تغيير مي
 مثال شهرداري .نونش مثل قانون شهرداري استكنند اسالم قا  مثال خيال مي، جزئي مسائل

گويد  كند و مي  مي  و دو هفته بعد عوض،كند كه سيب كيلوئي دو تومان نرخ معين مي
 اينجور قوانين وضع نكرده است   اسالم كه. و يا كيلوئي يك توماناليپانزده رسيب كيلوئي 

 مد لباس براي ،ت كرده باشدكه مثال نرخ روي اشياء معين كرده باشد و يا قيمتها را تثبي
 اسالم روي مظاهر متغير زندگي . براي مردم آورده باشد  مد مركوب،مردم آورده باشد

 بلكه دستورهاي اساسي كلي كه با همه مظاهر متغتير زندگي ،هيچوقت دستور ندارد
  . آورده كه قابل نسخ نيست سازگار است
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  ”تعليمات اسالم و هدفهاي پايان ناپذير "
  
   : اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم...م اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمينبس
  
  .»اهللا و خاتم النبيين  محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول ما كان«
  

 :گويند  مي اند برخي از علماء اسالمي از خاتم و خاتميت و آن اينست كه  تعريفي كرده
 پيغمبري است كه جميع   پيغمبر خاتم آن،ي خاتمالخاتم من ختم المراتب باسرها يعن

مراتب را طي كرده است و ديگر مرحله طي نشدني يا طي نشده از نظر او و از نظر كار او 
 در اين تعريف كه از خاتميت شده است صرفا به اين جهت توجه نيست كه .وجود ندارد

را ديگر پيغمبر صاحب  بلكه علت اين مطلب كه چ،ديگر پيغمبري بعد از او نخواهد آمد
 بشر   نخواهد آمد نيز ذكر شده كه ديگر گفتني از نظر نبوت يعني از نظر آنچه كه شريعتي

  دريابد  علم و عقل از طريق وحي و الهام بايد درك بكند نه آنچه كه وظيفه دارد از راه
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حي و از نظرآن چيزهايي كه از طريق و )آن، راه ديگري است و در امكان خود بشر هست(
 راه نرفته ديگر باقي نمانده ، گفتني ديگر باقي نمانده است،الهام بايد به بشر القاء بشود

   وقتي كه تمام مراحلي كه در اين قسمت هست. نگفته ديگر باقي نمانده است  سخن،است
   .شود  خواه ناخواه نبوت ختم مي،به پايان رسيد

 تمام معلوماتي كه در جهان هست و  فرض كنيم بشر:كنم حال مثالي براي شما عرض مي
 بي جان و چه مربوط به   چه مربوط به طبيعت،تمام رازهاي علمي كه در جهان وجود دارد

 آن دانشمندي كه . باقي نماند اي مجهولي طبيعت جاندار را كشف كرد و در هيچ مرحله
لماء خواهد  او ديگر خاتم الع،گذارد كند و در اختيار بشر مي آخرين مجهول را كشف مي

 بعد از او ديگر عالم مبتكري پيدا نخواهد شد و هر عالمي . خاتم دانشمندان خواهد بود،بود
 .كند  خودش چيز نوي كشف نمي،كند كه بيايد فقط مكتشفات علماي پيشين را درك مي

 يك فرض بود و هنوز بسيار زود است كه بشر بتواند ، اينكه عرض شد در باب علم البته
 و تا چه رسد به ، جاندار ئي راجع به طبيعت بي جان بكند تا چه رسد به طبيعتچنين ادعا

 چنين ادعائي بكند و بگويد در طبيعت   هنوز براي بشر خيلي زود است كه.سراسر هستي
اي معتقدند كه در   عده.راز مجهولي نيست مگر آنكه آن را با قدرت علمي كشف كرده است

تواند يك همچو ادعائي بكند كه قوانين طبيعت بي  طبيعت بي جان بشر كم و بيش مي
 نباتات و ، ولي درباره طبيعت جاندار. جمادات را كشف كرده است جان يعني قوانين

 بلكه هنوز بشر در قدمهاي اول و مراحل اول ،كند حيوانات هيچكس همچو ادعائي نمي
توان  علوم بشري مي در بعضي از . ولي اين مثالي كه عرض شد براي مثال كافي است.است

 .)فقط حساب نه رياضيات(شود  گفته مي  مثل آنچه كه درباره حساب.اين حرف را زد
   . بفهمد فهميده است و ديگر ما ورائي ندارد]در اين باب[توان گفت آنچه كه بشر بايد  مي
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  مسائل مربوط به وحي متناهي است
 طريق بايد به بشر  ف كند و از اين مسائلي كه بشر از طريق وحي و الهام بايد آنها را كش

 وقتي آنچه كه در ظرفيت و استعداد . محدود است و متناهي،الهام بشود نا متناهي نيست
آيند   آنوقت افرادي بعد از اين پيغمبر خاتم مي.شود  مطلب ختم مي،بشر هست بيان شد

اما اينها ديگر  ،كه در حد و درجه بسياري از پيغمبران گذشته هستند يا باالتر از آنها
 بياورند   يعني هر خبري كه،اي بياورند توانند خبر تازه  يعني نمي،توانند پيغمبر باشند نمي

 علي بن . است  گفته شده و كشف شده،خبري است كه قبل از اينها آورده شده است
 بسياري از . افضل است السالم قطعا و يقينا از بسياري از انبياي سلف طالب عليه ابي
 اما .دانستند  بسياري از انبياي سلف هم نمي داند كه حتي ونات و معارف غيبي را او ميمكن

 از ناحيه خدا بداند كه قبل از آن پيغمبري حتي خاتم االنبياء  اي طالب چيز تازه علي بن ابي
  . نكرده باشد و انباء ننموده و خبر نداده باشد ندارد آن را كشف

 ، اين تعريف. هست اند و تعريف درستي هم ب خاتميت كرده اين يك تعريفي است كه در با
 توحيد و . اخالقي و اجتماعي و عبادي  و هم شامل مقررات،شود هم شامل معارف الهي مي

گويد خدا يكي است و تصورش درباره   آنكس كه مي. دارد الهيات و معارف ربوبي هم مراتبي
 يك ،ورشيد يكي است و دوتا نيستگويد مثال خ يگانگي خدا مانند تصوري است كه مي

كل «: گويد  السالم مي طالب عليه  و آنكس كه مانند علي بن ابي،درجه از توحيد را باور دارد
 و به هر حال همه ،كند درجه ديگري از توحيد را بيان مي )1(» غيره قليلهمسمي بالوحد

   . اين مراتب كشف شده و بيان گرديده است
 انسان غرائز  ني روابط انسان با خودش و كيفيت نظام دادن يع،شاخصهاي اخالقي بشر

   عاليترين نظامي كه، كه اسمش اخالق است،خودش را
  

  :.پاورقي
   63 نهج البالغه، خطبه .1
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   اصول روابطي كه انسان بايد با اجتماع. غرائزش بايد بدهد بيان شده است  انسان به
 آن چيزهايي ، بط انسان با موجودات عالم راجع به روا.خودش داشته باشد بيان شده است

 ديگر چيزي كه . شده است  مردود شناخته،كه به طور كلي بايد مردود شناخته شده شود
 از آن به بعد وظيفه . بدهد وجود ندارد وظيفه وحي باشد و وحي بخواهد براي مردم توضيح

  . هست كه بايد توضيح داد  در اينجا مطلبي.عقل و علم است
  

  زنده بودن تعليمات اسالم  سّر 
تواند تا قيامت زنده   سر اينكه اسالم يك دين زنده است و مي؟سر زنده بودن دين چيست

 از قسمتها تعليماتي است   سرش اينست كه تعليمات اسالم در هر قسمتي؟بماند چيست
دفهاي  اسالم در تعليمات خود هرگز دنبال ه  براي اينكه،تواند داشته باشد كه جانشين نمي

 هدفهاي جزئي و موقت بشر بستگي دارد به زمان و . است جزئي و موقت براي بشر نرفته
 هر حركتي و هر نهضتي كه بستگي داشته باشد با يك هدف جزئي و روي آن هدف .مكان
 .رود  مي  آن حركت و نهضت هم از ميان، با از بين رفتن آن هدف، تأسيس شده باشد جزئي

ي در دنيا به وجود بيايد روي يك هدفهاي نا محدود كه هر چه بشر ولي اگر حركت و نهضت
 براي هميشه اين ،بيند بيند و پشت سر خودش نمي جلو برود هدف را در جلوي خودش مي

   :كنم  مي  مثال عرض.تواند زنده باشد تعليم مي
 مكانهاي  زمان و بينيد كه اين نهضتها در يك اگر شما نهضتهاي بشري دنيا را نگاه كنيد مي

 اگر .گردد  خاموش مي  ولي پس از مدتي،شود محدودي با يك شور و غلياني پيدا مي
زنم به بعضي از نهضتهائي كه   مي  مثال.شود خاموشش هم نكنند خود به خود خاموش مي

 در همين ده پانزده سال پيش يك نهضتي در ايران .در زمان خودمان بوده است يا هست
 اين يك نهضتي بود كه سراسر يك كشور را گرفته بود و در . دن نفتپيدا شد به نام ملي ش

  زمان 
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 چه   هدف. ملتي را به حركت در آورده بود براي يك هدفي،اي بود  نهضت زنده خودش هم
 به اكثريت اين مردم و شايد به همه افراد اين .گفت صنعت نفت بايد ملي شود  مي؟بود

كنند كه بلي نفت بايد   مي  همين موضوع صحبتديدي از رسيدي مي مردم وقتي كه مي
 ولي نهضتي كه بر اين .گفتند  همين را مي  جاهل و عالم، پير و جوان، زن و مرد.ملي شود

 چون هدفش ،تواند در ميان مردم دوام پيدا بكند  نمي  با اينكه مقدس است،اساس باشد
 ،مچو هدفي مبارزه كرد پانزده سال براي يك ه، اگر ملتي ده سال.يك هدف جزئي است
 بايد . بعد از آن چيزي نيست.رسد  نهضت خود به خود به پايان مي،اگر رسيد به هدفش

 و .هدف ديگري عرضه شود كه جاي آن هدف را بگيرد تا ملت به حركت و جنبش درآيد
 كشيد و ديد كه خير به آن   سي سال هم براي اين هدف زحمت، بيست سال،اگر ده سال

 ،پاشد  از هم مي،گردد  خاموش مي شود و خود به خود نهضت أس حاصل مي ي،رسد نمي
   . نظير آنكه در ايران ما بود،شود متالشي مي

 .»نهضت آزادي و استقالل كشمير«اي از ممالك اسالمي به نام  نهضتي هست در يك گوشه
 زندان ،شندك  زحمت مي،كنند  فعاليت مي،اند ميليونها نفر بار اين نهضت را به دوش كشيده

 اين مرد عمرش را .گويند  عبداهللا كه به او شير كشمير مي  مردي هست به نام شيخ.روند مي
 اغلب در زندانهاي هند است و همين تازگي گفتند كه آزاد ، گذاشته است روي اين نهضت

 اما نهضتي است كه مربوط به زمان و مكان ، نهضتي است مقدس، اين نهضت. شده است
 خود را باز خواهند  رسد و اين مردم مسلمان استقالل  يا باألخره به نتيجه مي،محدود است

شوند  اي ندارد و مستهلك مي  فايده فهمند كه يافت و يا باألخره بعد از سي چهل سال مي
  .شود  و موضوع منتفي مي،در ملت هند

 .لسطين ف  نهضت ديگري در گوشه ديگري از كشورهاي اسالمي هست به نام نهضت آزادي
 . به زمان و مكان است  اينها يك سلسله هدفهاي موقت است كه بسته.اين هم همين طور

  حاال اگر اسالم آمده بود و نهضت
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داشت و   تنها شكل مبارزه بابت هبل ياالت يا عزي را مي،داشت  اسالمي اين شكل را مي
 قهرا ،بود  مي دود به همين و هدف مح،پيغمبر آمده بود براي اينكه اين بتها را از ميان ببرد

 و نهضت وقتي كه ، بود  چون به هدف خود رسيده،شد پس از فتح مكه موضوع منتفي مي
  .گيرد به هدف و نتيجه خود رسيد خود به خود آرام مي

 زمان و مكان   اين نهضت توحيدي در آن عصر و آن. اما نهضت اسالمي نهضت توحيدي بود
اش مبارزه با اين  كردند نتيجه  مي  و امثال آنها را پرستشكه بت الت و عزي و هبل و منات

 محدود به هبل و ، بود» اال اهللا و ال معبود اال اهللا ال اله« ، ولي چون ريشه نهضت،بتها بود
 ، ماهي، خورشيدي،اي  هيچ ستاره، هيچ شخصي، غير از خدا هيچ چيزي:الت و عزي نبود

   صالحيت ندارد كه،ء به آن اطالق بشود ه شي هيچ چيزي ك، مسلكي، حتي مرامي،انساني
 همان خدائي كه ، حقيقت قابل پرستش منحصر است به خدا.هدف و معبود بشر قرار بگيرد

   .ذاتش پايان ندارد و حركت بشر به سوي او پايان ناپذير و خستگي ناپذير است
 كلمة سواء بيننا و  قل يا اهل الكتاب تعالوا الي« :دارد قرآن هدف خود را اينطور عرضه مي

 اما در خارج عربستان كه اين بتها ،در محيط عربستان هبل و الت و عزي بود. »بينكم
 قرآن .پرستيدند  آنها كه بت هبل نمي،ها بودند  مجوسي، يهوديها و نصرانيها بودند،نبودند

يائيد همه ما ب. »يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم« :گويد خطاب به آنها مي
 نه از   يعني، حقيقتي كه مساوي است ميان ما و شما، سوي يك سخن و حقيقت برويم به

 . تعلق دارد به شما  نه اختصاص دارد به ما و نه،ماي بخصوص است و نه از شماي بخصوص
 ، ما اختصاص دارد و نه به شما همه بيائيد جمع شويم و برويم به سوي حقيقتي كه نه به

غير از خدا هيچ چيزي را . »اال نعبد اال اهللا« ؟ چيست  آن.اوي دارد با ما و با شمانسبت مس
 كرنش و ، در مقابل غير خدا هر چه هست. فقط خدا را پرستش بكنيم،پرستش نكنيم

  ، ما همه بشريم. گردن كج نكنيم، نكنيم تواضع

 ٦٢



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

ي خدا در مقابل غير خدا  و انسان برا، انسان آفريده شده است  همه چيز براي، همه انسانيم
و چيزي را شريك خدا قرار [»و ال نشرك به شيئا« . مگر به امر خدا، بكند نبايد فروتني

 ديگر اينكه چون ما همه افراد بشر .)1(»و ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا« .]ندهيم
ختيار خود  بعضي از افراد ما بعضي افراد ديگر را به عنوان رب خود و صاحب ا،هستيم
 خدايي را كه خداي همه است پرستش بكنيم و همه ،  همه افراد بشر مساوي باشيم،نگيرند

   .ما نسبت به يكديگر متساوي باشيم
 آيا ،دهد  به بشر مي اين هدف كه آن را قرآن. »و ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا«

 امروز هم كه هزار و ؟ معين است تواند از هدفهايي باشد كه محدود به زمان و مكان مي
 اندازه نو است كه در هزار و چهارصد سال  گذرد همان چهارصد سال از نزول اين آيه مي

 بخش است كه در هزار و چهارصد سال پيش نجات بخش   همان اندازه نجات،پيش نو بود
يش به آن  بشر امروز به آن احتياج دارد كه بشر هزار و چهارصد سال پ  همان اندازه،بود

تواند اين را در   جوان تحصيلكرده اروپا رفته همه چيز خوانده هم مي  يك.احتياج داشت
 و همچنين ساير . ايدئولوژي خود هدف قرار دهد و زندگي خود را بر پايه آن بنا نهد رأس

 شما دست روي هر تعليمي از تعليمات دين .تعليماتي كه در دين مقدس اسالم هست
   .بينيد همين جور است اريد ميمقدس اسالم بگذ

 اي :گويد  مي.تعليماتي كه اسالم فرضا راجع به معاد و معادشناسي دارد همينطور است
اي است كه به سوي   گونه  ذات تو به، هويت تو، تو موجودي هستي كه حقيقت تو!بشر

ت  مثل خود،شوي  دنيا مرتكب مي  تمام اعمالي كه در اين،كني خداي خودت بازگشت مي
انا نحن نحيي الموتي و نكتب ما قدموا و آثارهم و « ،كه فاني نخواهي شد فاني نخواهد شد

   امام ء احصيناه في كل شي
  

  :پاورقي
  64 /آل عمران .1
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و ان الي ربك « ،كند  اين را به عنوان يك حقيقت علمي جهاني ذكر مي،)1(» مبين
آن خدا هستيم و همه به سوي خدا  از   همه.)3(»انا هللا و اناإليه راجعون« )2(»المنتهي

گذرد به خدا و  اي كه بر ما مي  و هر لحظه داريم  هر قدمي كه برمي،كنيم بازگشت مي
 . حقيقتي نيست كه مخصوص به يك زمان معين باشد  اين يك.شويم قيامت نزديك مي

   .كند  به صفات و ملكات خودش متوجه مي،كند  خودش متوجه مي بشر را به اعمال و نيات
 آيا چه روزي براي بشر . يكي از اصول اسالم است، اين تعليم.كند به تفكر اسالم دعوت مي

كند به   اسالم دعوت مي؟خواهد آمد كه در آن فكر نكردن براي او از فكر كردن بهتر باشد
اي اساس  گويد در هيچ موضوع و مسأله  مي.)4(»و ال تقف ما ليس لك به علم« :علم

 هر .كند  ريشه خرافات را از همين جا مي.ظن و گمان و پندار باشدقضاوت شما نبايد 
 كرديد و از نظر علمي براي شما ثابت و مسلم و قطعي بود  مطلبي را كه به آن يقين

 روي آن اساسا ، و هر چيزي كه پاي حدس و خيال و گمان و شايد در آن بود،بپذيريد
  . نكنيد تكيه

 ، قرار داده است  زندگي و كار را ميدان عمل و عبادت از اصول اسالم اين است كه ميدان
 ، بيكارگي و تنبلي گناه است، است عمل براي انسان عبادت است و بيكاري براي انسان گناه

 اينها حقايقي است براي بشر كه تا ابداالباد هم قابل نسخ شدن .كل بر غير بودن گناه است
 اجتماع و ، و همچنين دستور تعاون.ود نيست ديگري بيايد و جانشين آن بش و اينكه قانون

كنم ضرورت ندارد اين چيزها را توسعه و توضيح   كه خيال مي،دهد امثال اينها را مي
  .كند  ايجاد شبهه مي  ما بايد مثالهائي ذكر كنيم كه احيانا اين مثالها براي مردم،بدهيم

  
  :پاورقي 
  12 / يس.1 
  42 / نجم.2
  156 / بقره.3
   36 /اسراء. 4
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  مسئله ازدياد نفوس
اند دين   گفته  يكي از موضوعاتي كه در اروپا سر و صدا راه انداخته است و به همين جهت

پايبند زندگي است و با مقتضيات و شرايط زمان تطبيق  )گويند كليسا نمي(به طور مطلق
 .ح است مسأله يكي دو قرن است كه براي بشر مطر  اين. مسأله ازدياد نفوس است،كند نمي

اند كه اگر   حساب كرده.شمارند ازدياد نفوس از يك حد معيني را براي بشريت خطر مي
جمعيت بشر روي زمين به فالن مقدار برسد قحطي اجباري در ميان افراد بشر پيدا خواهد 

 ديگري در   البته اين مسأله به شكل.شد و افراد بشر خودشان يكديگر را خواهند خورد
 ،اند كرده  قدماي فالسفه كه روي مسأله خير و شر بحث مي.رح بوده استميان قدما هم مط

گفتند كه مرگ در عين اينكه براي فرد شر  كردند و مي مرگ را جزء خيرات بشر حساب مي
 آيا افراد بشر ، زيرا اگر هيچكدام از افراد روي زمين نميرد،است براي نوع بشر خير است

اند و اگر   نكنند جلوي به وجود آمدن آيندگان را گرفته اگر تناسل؟تناسل بكنند يا نكنند
رسد كه اگر افراد بشر  تناسل بكنند و كسي نميرد پس از چند قرن كار به جائي مي

 بخواهند از زمين  بخواهند در روي زمين بايستند جا براي همه نيست تا چه رسد به اينكه
ند تا زمينه براي بقاء و زندگي افراد  پس بايد نسلهاي پيشين بمير.هاي ديگر بكنند استفاده

گفتند و   آنها روي يك حساب مي. كشش پيدا كند ديگر باقي باشد و هستي از اين طرف
  . ديگري گفتند علماي اقتصاد روي حساب

 حد نصاب ، االن دارند  در كشورهاي اروپائي عقيده بر اين است كه همين جمعيتي كه
 صد سال پيش تا به حال برخي از كشورهاي اروپائي گويند از  اگر چه مي.جمعيتشان است

 بيست سي سال اخير جمعيت را به يك حد   ولي در اين،جمعيتشان سه برابر شده است
 امكان ندارد مگر اينكه جلوي مواليد را ، جمعيت به يك حد  اين نگاه داشتن.اند نگه داشته

كه به وسيله بسياري از  زيرا علم طب پيشرفت كرده است و مرگ و ميرهائي ،بگيرند
كاست امروز وجود ندارد و اگر علم طب  شد و از نفوس بشر مي امراض گريبانگير بشر مي

  فعاليت خود 
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تا و  اي هفت  خود ادامه دهند و هر خانواده را داشته باشد و افراد بشر هم به توالد و تناسل
 . برود وضع عجيب خواهد شد باال]جمعيت[تا فرزند بياورند و به همين نسبت  تا و ده هشت

  ها مكلف كنند كه جلوي مواليد گرفته بشود و اجبارا بسياري از خانواده لهذا پيشنهاد مي
 اين مسأله . است  اين يك مسأله جديدي.باشند كه از دو يا سه فرزند بيشتر توليد نكنند

 پي نبرده  اوال درسابق به آن  چون،فقط در عصر ما مطرح است و در گذشته مطرح نبود
 مرگ و ميرهاي طبيعي خود به خود ، نداشت  و ثانيا در سابق ازدياد مواليد خطري،بودند

   .طور نيست  ولي حاال اين،كرد جمعيت را كم مي
گويد دخالت كردن افراد بشر در اين كار  اينجا كليسا پاي خود را در ميان نهاده است و مي

زاد و ولد كار خداست و كسي حق ندارد در  مرگ و مير و ،دخالت كردن در كار خدا است
 كسي حق ندارد مثال با قرصهاي ضد آبستني جلوي توليد نسل را ،كار خدا مداخله بكند

كند و اين  اي كه جلوي توليد نسل را بخواهند بگيرند كليسا مخالفت مي  با هر وسيله.بگيرد
   .داند  مي را يك گناه بزرگ
 اجتماعي   و ضرورت زندگي،ستور ديني از يك طرفگويند تضاد بين د اينجاست كه مي

آورند كه هر قانوني و لو   مي  و اينجا است كه گاهي دليل،شود بشر از طرف ديگر پيدا مي
 و گاهي آن را به عنوان جنگ ميان دين ،قانون آسماني بنابر مقتضيات زمان بايد تغيير كند

  .كنند و علم مطرح مي
 يعني اسالم اساسا چنين دستوري ، مسأله اساسا مطرح نيست ولي از نظر ما مسلمانها اين

 البته همه چيز در ؟ يعني چه  كار خدا است.ندارد و پايه اين فكر از نظر اسالم غلط است
رويند به اذن و   مگر گياهها كه از زمين مي.دنيا كار خدا است و ما هم بنده خدا هستيم

اورز هستيد و امسال اين قسمت زمين را  فرضا كش  مگر شما كه؟رويند اجازه خدا نمي
كاريد و   امسال گندم و سال ديگر جو مي، ديگر قسمت ديگر را كنيد و سال كشت و كار مي
  ايد كه مثال امسال اين زمين و سال بعد آن   در كار خدا مداخله كرده،سال بعد چغندر
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 كه   كار خدا اينست؟نيدك كاريد و يا در نوع بذر به دلخواه خودتان رفتار مي زمين را مي
جهاني به اين عظمت آفريده است و آن را با قوانين محكم و ال يزال خود به گردش آورده 

 يعني آفريننده و گرداننده جهان ، محال است كه بشر بتواند در كار خدا مداخله كند.است
 هر .ي است و ابتكار بشر همه جزئي از جهان و نظام اله  بشر و فكر و اراده و نبوغ.بشود

 ، جهان و قوانين جهان.كند كند در حقيقت قضا و قدر الهي را اجرا مي كاري كه بشر مي
 ما و نيروي   ما و اراده ما و قدرت، ما هم بنده خدا هستيم، متساويا مخلوق خدا است همه

 در كار خدا مداخله . دست ما هم دست خدا است،ما و همه چيز ما را خدا خلق كرده است
 يعني كاري كه بر خالف قضا و قدر الهي و بر خالف علم ازلي الهي باشد ،عني نداردكردن م

   . اين از نظر اصولي.شود در دنيا واقع نمي
 اما ،گويند كه اگر نطفه در رحم منعقد شد لغزانيدنش اشكال دارد  فقها مي.اما از نظر فقهي

 اشكالي ،جود نيامده است انساني به و مادامي كه هنوز منعقد نشده است و هنوز جنين
با يكديگر  )تخمك(آيد كه اسپرم مرد و او ول زن  جنين انساني آنوقت به وجود مي.ندارد

   اما قبل از اينكه اين.آيد آن وقت است  باري كه واحد انسان به وجود مي  اول.تركيب بشوند
 يا نطفه زن به   نطفه مرد به تنهائي. هسته اول انسان پيدا نشده است،دو باهم جفت شوند

اند اختيار با آنها   مادام كه بذر انسان را به وجود نياورده.تنهائي هيچكدام بذر انسان نيست
 مانند يك .شود  زيرا انسان كشي محسوب نمي،است كه جلوي آبستني را بگيرند يا نگيرند

يگر حق تواند بگويد جا نداريم ولي پس از نامنويسي د مدرسه كه تا قبل از نام نويسي مي
  . ندارد اخراج

 . روبرو است  مسأله ازدياد نفوس در جهان امروز يك مسئله جديد است كه جهان با آن
 .خواهم بگويم كه موضوع ازدياد نفوس و لزوم جلوگيري در همه كشورها صادق است نمي

شود غالبا ريشه  ها مي  كه در اين زمينه  تبليغاتي.برخي كشورها دچار كمبود نفوس هستند
اند و چون از منابع و منافع   اروپائيها به حد نصاب جمعيتشان رسيده.استعماري دارد

  كشورهاي آسيائي و آفريقائي

 ٦٧



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

 .برند طرفدار تقليل نفوس در آسيا و افريقا هستند تا بهتر بتوانند بهره كشي كنند  بهره مي
 از اينكه نعمتهاي  و، كشورهاي آسيائي و آفريقائي به حد نصاب برسد آنها از اينكه جمعيت

 تبليغ   جرايد و مجالت خيلي عليه ازدياد نفوس.آنها نصيب خودشان نشود وحشت دارند
گذارند   اسمش را مي كنند ولي اين را توجه داشته باشيد كه مسأله ازدياد نفوس كه مي

 ،اند  تنفر از بچه در اين مردم ايجاد كرده اند كه يك حس  و آنقدر هم گفته»بمب جمعيت«
 يعني كشورهاي اسالمي هنوز به حد نصاب جمعيت نرسيده ،در كشورهاي ما صادق نيست

 آنها خودشان از نظر .برند  نيرنگ استعماري است كه غربيان به كار مي  اين يك.است
 ما تبليغ   ولي به وسيله ايادي خود در ميان،سرزمين خودشان عدد جمعيتشان كافي است

 براي اينكه ،از اينكه كشورهاي اسالمي عددشان باال برود و خيلي وحشت دارند ،كنند مي
 و اال كشورهائي از قبيل ايران و تركيه .آنوقت نعمتهاي خودشان را خودشان خواهند خورد

و افغانستان و عراق هر يك استعداد دارد كه چندين برابر و شايد تا ده برابر جمعيت 
 من ،از پنج شش ميليون جمعيت ندارد كشور عراق كه بيش   راجع به.خودش را نان بدهد

 براي كشور . كه اين كشور استعداد دارد كه هفتاد ميليون نفر را نان بدهد در كتابي خواندم
 نفوس و مواليد  عراق هنوز خيلي زود است كه بگويند جمعيت ما زياد است و بايد كنترل

ي عراق وقتي نعمت خورش  نعمتها.خورد  كنترل مواليد عراق به درد اروپائي مي، بلي.بشود
 ايران خود ما هم .رود  البته به شكم اروپائي مي،كم باشد و اين نعمتها استخراج بشود

گويند كه استعداد شصت ميليون جمعيت را دارد كه   اينطور مي  درباره ايران.چنين است
  . ميليون نفر است25نان بدهد در صورتي كه اكنون حداكثر 

 اينست كه از نظر صالح بشريت مطلب ، ازدياد نفوس هست مطلب ديگري كه راجع به
 آلكسيس كارل در . بشر دارد  اين يك ضرورتي هست ولي هزاران عوارض هم براي؟چيست
 مسأله كنترل :گويد  اين كار را ذكر كرده و مي  عوارض»انسان موجود ناشناخته«كتاب 

   بشريت،مواليد با وضعي كه امروز دارد
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 نسل ، اين موضوع:گويد  و مي. اين مرد دانشمند بيان عجيبي دارد.رد را ساقط خواهد ك
 و به همين جهت مواليد زيادي ، مواليد آزاد بود برد زيرا در گذشته بشر را به كلي از بين مي

 خواه ناخواه بيشتر ،داد همه آنها باقي بمانند  علمي و مالي اجازه نمي  امكانات،شد متولد مي
 و اگر خوب .گوئيد  همان چيزي كه شما مي،ماند ند و كمتر آنها باقي ميمرد ها مي  بچه اين

ماندند و  ها باقي مي  زبده،بينيد كه روي قانون تنازع بقاء و انتخاب اصلح فكر كنيد مي
 و سر اينكه افراد دهاتي ،رفتند ضعيفها و ناتوانها و آنها كه قدرت زندگي نداشتند از بين مي

 دهاتي .اند  انتخاب اصلح صورت گرفته و غربال شده ت كهقوي هستند يكي همين اس
 ،رود  به جنگ مرض مي، طبيعتش فقط، خودش،بيچاره كه دوا و دكتر و بيمارستان ندارد

  تاي ديگر طبيعتهاي عجيب برد ولي در بيست  صدتا بچه هشتادتا را مرض مي در ميان
  .اند  مانده تند كه باقياند خيلي زبده هس  آنها كه باقي مانده.گردن كلفتي هست
 ضعيف و ناتوان به دنيا ، احيانا يك بچه،گيرد آيد جلوي بيماريها را مي  اما علم طب مي

 ميهفت و ن و گاهي يك بچه ،ها مردني و رفتني بودند آيد كه در گذشته اين نوع بچه مي
دارند  گه مي دستگاههاي مخصوصي ن برند در يك  فورا او را مي،شود ماهه از مادر متولد مي
 او .دارند  داروها و غذاهاي مخصوصي نگهش مي دهند و كم كم با يك و از مردن نجاتش مي

رود ولي يك آدمي است كه او را به زوردوا نگه   مدرسه هم مي شود و به ماند و بزرگ مي مي
ري خواهند فرزند زياد داشته باشند از فرزند ديگر جلوگي  و پدر و مادر چون نمي،اند داشته

 . است كه باقي مانده است شود كه نسل بعدي يك نسل ناتوان  نتيجه كلي اين مي.كنند مي
   .آيد ديگر چه خواهد بود حاال آن نسلي كه از اين شخص به وجود مي

  

  اسالم با هوسها مبارزه آرده نه با مقتضيات ضروري زمان
   ته است غرضم اين جهت است كه اسالم هرگز جلوي راه بشر يك چيزي نگذاش
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 اجتماعي و   يعني با ضرورتهاي،آيد بجنگد  كه با مقتضيات ضروري كه در زمان پيش مي
 اجتماعي يك هوسهائي را هم   غالبا افراد مردم به موازات ضرورتهاي.اقتصادي بشر بجنگد

 اسالم با .كنند كه اين هوسها هم جزء مقتضيات زمان است كنند و بعد خيال مي ابتكار مي
كنند كه اگر با اسالم باقي بمانند با زمان جلو  ا مبارزه كرده است و آنها خيال ميآن هوسه

 سابق قلمي بود و . وسيله تحرير و نوشتن را عوض كرد، جلو رفت  مثال زمان.اند نرفته
   اما حاال كم كم،خواست سطري بنويسد بايد با همان وسائل بنويسد قلمدان و هر كس مي

 منتشر  خواستند در صد نسخه  يك كتاب را وقتي مي.ده استماشين تحرير و چاپ آم
 را در ظرف چند  رسيد اما حاال با وسائل جديد پنجاه هزار نسخه كنند جانشان به لب مي

 بخواهد با اين پيشرفت زمان   اينجا زمان پيش رفته است و اگر كسي.كنند ساعت چاپ مي
خواهم آثارم را با همان وسائل قديم و به   مي  مثال بگويد من،شود مبارزه بكند مغلوب مي

 خودم با قلمدان بنويسم و چند نسخه هم پول بدهم تا ديگران ،صورت خطي منتشر كنم
 آنوقت بايد مطمئن باشيد كه دشمن شما و حريف شما فرسنگها از شما جلو .بنويسند

  ماعي اما در حيني كه چاپ كه يك ضرورت اجت. اين يك حرف حسابي است.افتاده است
 گروهي هواپرست و نادان از همين ،است در ميان بشر پيدا شد يك چيز ديگر هم پيدا شد

كنند و انواع عكسهاي فاسد كننده اخالق و مقاالت گمراه  وسيله صنعتي سوء استفاده مي
 آيا اين چيزها را كه مستقيما مولود هوا و هوس .سازند  و ويران كننده منتشر مي كننده

حساب علم و پيشرفت و مقتضيات ضروري زمان بگذاريم و در برابر آنها تسليم است بايد به 
   !؟شويم

 عادات پليد و   به ابتكار يك عده هوسران يك سلسله،به موازات پيشرفتهاي علمي و فني
آيد از   و دشمن كار و فعاليت و تقوا و عفاف و آرامش هم به وجود مي،مخرب جسم و جان

 خانمها و يا پوشيدن ميني ژوپ و ميكروژوپ  سان پلنگ در ميانقبيل بلند كردن ناخن ب
 عادت شده روي ناخنها را الك .در خيابانها و محافل عمومي و محيطهاي كار و فعاليت

  ها را بزنند يا كله
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 ناخنهاي  گويد كه اگر قرار باشد من روي آيد و مي  اينجا يك كسي مي. گنبدي بكنند
 اينست كه روي   و چون اقتضاي زمان؟شود وي من چه ميخودم را الك بزنم تكليف وض

 حائل بايد وضو گرفت  گويد روي بدن بدون ناخن من يك ميليمتر الك باشد و اسالم مي
گويد روي سر بايد مسح كرد و روي   مي  اسالم.پس اسالم با مقتضيات زمان مخالف است

يا مثال موهاي اضافي كه اي و   سر آورده اي و روي موهائي كه از پشت سر جمع كرده
 امروز مد شده . با مقتضيات زمان مخالف است  پس اسالم،توان مسح كرد اي نمي خريده

 پس اسالم با ، اجنبي برقصند و اسالم با آن مخالف است است كه مثال مردها با زنهاي
  . مخالف است مقتضيات زمان

 آن موجب بقا و عزت و  پاسخ اين است كه تو ميان پيشرفتهاي زمان كه هماهنگي با
اي ندارد فرق   نتيجه  با انحرافهاي زمان كه هماهنگي با آن جز تباهي،سعادت است

 چيزهائي هست كه اگر تو با   ببين چه،خواهي  اگر مقياسي براي تشخيص مي.اي نگذاشته
ماني و چه چيزها است كه اگر هماهنگي   مي آنها هماهنگي نكني واقعا در اجتماع عقب

 اگر كسي از مزاياي اين برق و بلندگو و .افتي ماني بلكه جلو مي نه تنها عقب نمينكني 
 عقب مانده  ضبط صوت و ماشين چاپ و اتومبيل و هواپيما استفاده نكند واقعا در زندگي

 يك بار هم ، نرقصيده باشد  اما اگر يك آدمي در دنيا باشد كه در عمرش يك بار هم،است
 ، نخورده باشد و بد مستي نكرده باشد  يك بار هم عرق، باشدالك به ناخن خودش نزده
 همانطور كه بزرگان بشريت امروز امثال پاستور شايد يك بار ،يك بار هم پوكر نزده باشد
نه تنها در زندگي عقب نمانده است بلكه جلو نيز افتاده [ باشند  هم به عمر خود نرقصيده

 جهت   و آيا اينشتين از آن؟ كه رقصيده است آيا پاستور از آن جهت پاستور است.]است
 آيا اگر كسي در . خير؟اينشتين است كه رقصيده است يا مست كرده و عربده كشيده است

 راستگو ، عفاف داشته باشد، باتقوا باشد، متفكر باشد،دنيا طبق دستور اسالم عالم باشد
  كات بدهد ولي  خمس و ز، حج برود،اش را بگيرد  روزه، نمازش را بخواند،باشد
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تواند جزء انسانهاي درجه   آيا اينچنين شخصي نمي، باشد در عمرش اين چيزها را نداشته
 پس اينها جزء مقتضيات زمان نيست بلكه جزء .تواند باشد  بالضروره مي؟اول دنيا باشد

 ايستاده است و  بينيد اسالم  هر جا كه مي.مقتضيات هوسهاي يك عده مردم بوالهوس است
 نايستاده است بلكه جلوي   قطعا جلوي مقتضيات زمان،اصطالح چراغ قرمز زده استبه 

   .توانند اين دو را از يكديگر تشخيص بدهند ها نمي  و اين بيچاره،هوسها ايستاده است
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  جبر تاريخ و جاويد ماندن اسالم 
   :لرجيم اعوذ باهللا من الشيطان ا...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين

  .)1(»انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«
  

 طبق نظمي كه در شبهاي گذشته به مطلب داده بودم در نظر داشتم كه از امشب راجع به 
مسأله اجتهاد از آن جهت كه با مسأله خاتميت ارتباط دارد مطالبي عرض كنم ولي به 

اي كه علماء امت اسالميه در دوره  نظرم رسيد كه قبل از آنكه وارد مسأله اجتهاد و وظيفه
 يك بحث ديگري را امشب عرض بكنم و ، بحث كنم خاتميه دارند بشوم و راجع به آن

   . شاء اهللا وقت و مجالي بود راجع به مسأله اجتهاد بحثي بكنيم  بعد اگر ان،خاتمه بدهم
   بحث امشب ما راجع به مطلبي است كه امروز خيلي شايع است و آنقدر

  
  :قيپاور

   9 / حجر.1
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 مطلب در ميان طبقه تحصيلكرده آبرو و قدرت پيدا كرده است كه كافي است انسان   اين
 ،ايد  را حتما مكرر شنيده  اين جمله.اسم آن را ببرد و طرف در مقابل تسليم بشود

 وقتي افراد ،آيد اي كه پيش مي  يك حادثه.» جبر زمان است،جبر تاريخ است« :گويند مي
 خودشان را در مقابل آن حادثه بيان كنند و اين حادثه را  ند عذر تسليم شدنخواه مي

 ديگر ،گويند جبر تاريخ است  ناپذير و غير قابل مقاومت معرفي بكنند مي حتمي و اجتناب
كند كه تا  ها همان كاري را مي  در عصر ما با روحيه»جبر تاريخ« كلمه !؟شود كرد  مي چه

 يعني يك نفر وقتي كه ،كرد  آن كار را مي»سرنوشت« و »درقضا و ق«چندي پيش كلمه 
 عاجز و ناتوان و دست بسته نشان بدهد و براي  خواست خودش را در برابر يك جرياني مي

 مگر ، تقدير است، قضاي الهي است! اي آقا:گفت تسليم خودش دليل قاطعي ذكر بكند مي
   !؟توان كاري كرد  تقدير و سرنوشت مي در مقابل

  اي   غير تسليم و رضا كو چاره                 اي  كف شير نر خونخوارهدر
o  

  كه بر من و تو در اختيار نگشادند         رضا به داده بده و زجبين گره بگشاي
o   

   به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد         گليم بخت كسي را كه بافتند سياه
   

 و »قضا و قدر« هم كلمه : البته اين را عرض بكنم.تو امثال اينها كه در ادبيات ما زياد اس
 نه اينكه درست ، مفهوم صحيح و درست دارد  هر دو كلمه يك،»جبر تاريخ«هم كلمه 

 جبر تاريخ هم حرف ، سرنوشت حرف درستي است، است  قضا و قدر حرف صحيحي،نيست
 آن مفهومي .ات دارند به آن مفهومي كه معموال افراد عادي از اين كلم  اما نه،درستي است

 خواندم نظرم   آن اشعار را هم كه. افراد عادي از اين دو كلمه دارند مفهوم غلطي است كه
اند كه مطالب را در   بوده  چون آنها كساني،نبود كه به آن گويندگان اعتراضي داشته باشم

   روي سخنم به افرادي است كه اين اشعار و.اند كرده يك سطح عاليتر درك مي

 ٧٤



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

 فعال راجع به .برند و يك مفهوم غلطي از آن دارند ها و كلمات را در زندگي به كار مي  جمله
 در كتابي كه خودم تحت عنوان .خواهم بحثي كرده باشم  نمي قضا و قدر و سرنوشت

  .ام ام تا حدودي اين مطلب را بحث كرده  نوشته»انسان و سرنوشت«
  

  خاتميت و جبر تاريخ  
 نقشي را به   در ميان طبقه متجدد همان»جبر تاريخ«ت كه كلمه غرضم اين جهت اس

 حاال ما .ها كند كه كلمه قضا و قدر و سرنوشت در ميان عوام و قديمي اصطالح بازي مي
 چون اين مسأله جبر تاريخ به .خواهيم راجع به اين جبر تاريخ يك بحثي كرده باشيم مي

 اول آن ارتباط را ، خاتميت ارتباط دارد سألهبرند با م مفهومي كه متجددين ما به كار مي
 و اما ارتباط آن از اين راه است كه اساسا .شويم  مي كنم و بعد وارد جبر تاريخ عرض مي

 عقيده ما ، ما كه قائل به خاتميت هستيم. جاويدان بودن دين است خاتميت براساس
حقيقت جاويدي است و از  خود دين . كه اوال هميشه خدا ديني در ميان مردم دارد اينست

 ثانيا آن ديني كه براي هميشه بايد در اجتماع بشر .ميان افراد بشر منسوخ نخواهد شد
 است و يگانه كتابي در دنيا كه  باقي بماند و آن صالحيت را دارد كه باقي بماند دين اسالم

و منسوخ نشود  نميرد ، افراد بشر زنده بماند اين صالحيت را دارد كه براي هميشه در ميان
  . »انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون« .تر و تازه باقي بماند قرآن است و هميشه

  گر بميري تو نميرد اين سبق               مصطفي را وعده داد الطاف حق
 يك چيزي   تا صحبت جاويد بودن. پس بحث خاتميت بحث جاويد بودن دين اسالم است

گويند  اي مي  يك عده، زي كه مربوط به زندگي و تاريخ بشر است آن هم چي،به ميان بيايد
 جاويد !؟ يك چيزي در زندگي و تاريخ بشر جاويد بماند،كه مگر ممكن است با جبر تاريخ

  .ماندن خالف جبر تاريخ است
  خواهيم اين جبر تاريخ را تفسير بكنيم و توضيح بدهيم و  حاال ما مي
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 آن  اش  و چنانچه معني درستي دارد آيا الزمه؟ارد يا خير كه آيا معني درستي د  ببينيم
 جبر : جبر تاريخ دو كلمه است؟است كه هيچ چيزي در تاريخ بشر جاويد نماند يا خير

 فلسفي غير از مفهوم عرفي است كه   جبر در مفهوم. يعني حتميت»جبر« كلمه .تاريخ
 و به تعبير ديگر ، ناپذيري اجتناب، يعني حتميت»جبر« خود كلمه .معنايش اكراه است

گويند يك چيزي جبري   اگر مي. و در اصطالح فالسفه خود ما يعني وجوب،يعني ضرورت
 مثال در مسائل رياضي اگر گفتند جبرا . خالفش ناممكن است، حتمي است  يعني،است
 برقرار شده  اي  معنايش اين نيست كه اين تساوي با زور و قوه جابره و جائره5*5=25

 يعني عوامل ؟ جبر تاريخ يعني چه. معنايش اين است كه عقال خالف آن محال است،است
 . تأثيرات جبري دارند، بشر مؤثر هستند  عواملي كه در تاريخ زندگي اجتماعي،تاريخي

 يعني اثرات و اثر بخشيدنهاي اين عوامل حتمي و غير ؟ يعني چه»تأثيرات جبري دارند«
   .»جبر تاريخ«مه  اين معني كل. است قابل تخلف
 آيا در قرآن ؟ خواهيم ببينيم كه آيااين مطلب درست است و ما بايد قبول بكنيم حاال مي

   ؟ از نظر فلسفي چطور؟چيزي آمده است كه جبر تاريخ را نفي يااثبات كرده باشد يا نه
 در خلقت ، اصطالح  يكي جبر در طبيعت است به، به مفهوم فلسفي دو قسم است)جبر( 

 معنايش اينست كه اين دنيائي كه ما   جبر در خلقت و طبيعت. و يكي جبر در تاريخ،است
 يك سلسله قوانين قطعي و ضروري و حتمي و غير   اين خلقت و آفرينش،در آن هستيم

 در اين .كند  حسابهاي منظمي بر عالم حكومت مي، هرج و مرج نيست،قابل تخلف دارد
  گوئيم اين قوانين قائم  در صورت اول مي.اشيم يا الهيكند كه ما مادي ب  نمي موضوع فرقي
  . است گوئيم مشيت الهي چنين اقتضا كرده  و اگر الهي باشيم مي،به ذات است

 رحم قادر ، باشد  رحم سالمي: در شرايط خاصي،اي در رحم قرار بگيرد  مثال اينكه اگر نطفه
 هسته وجود يك فرزند لزوما ،د نطفه سالمي باش، و نطفه،باشد كه تخمك را توليد بكند

  شود و بعد هم مراحل خاصي را  تشكيل مي
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 و بعد مرحله پيدا ، گوشت، استخوانها، مضغه،كند كه به تعبير قرآن مرحله علقه  مي طي
 و بعد رشد ، يك طفل آيد به صورت  بعد هم بچه به دنيا مي،شدن حيات و روح است

 و ،كند  كم دوره كهولت را طي مي  و بعد كم،نشود و به صورت يك جوا كند و بزرگ مي مي
 اين يك حساب و يك قانوني است ،شود  مي بعد دوره شيخوخت و باالخره منتهي به مرگ

بينيم كه يك فردي ابتدا كه در   ما نمي.شود  ديده نمي  عكس آن در جهان.در اين جهان
عاقله مرد و بعد يك  صورت يك پير مرد باشد و سپس به شكل يك  شود به جهان پيدا مي

   كم به صورت كودك و بعد نوزاد و سپس به صورت جنين و بعد به شكل نطفه جوان و كم
 خلقكم من ضعف ثم  اهللا الذي« :فرمايد  قرآن كريم مي. هميشه حساب اين است.در بيايد

 خدا اين جور قرار داده است .)1( ضعفا و شيبةه ثم جعل من بعد قوهجعل من بعد ضعف قو
 يعني هستي شما از ضعف ، ابتداي خلقت شما از ناتواني باشد، شما را از ناتواني بيافريندكه

 بعد منتهي به قوت و نيرو بشود و بعد دو مرتبه اين قوتها و نيروها ، بشود و نقص شروع
قبول  )قائل به خدا باشد يا نباشد( اگر كسي.كاسته بشود و دوران پيري و فرسودگي برسد

 اينها يك ، اين قوانيني كه در آفرينش وجود دارد،قوانيني كه در جهان هست  كرد كه اين
 كرده است جبر در   پس قبول،سلسله قوانين مسلم و خالف ناپذير و اجتناب ناپذير است

   .طبيعت را
 ؟اينجا ممكن است شما مسأله معجزات را به ميان بياوريد كه آيا با اينها مخالف نيست

  . حاال جاي اين بحث نيست. آنها با اينها مخالف نيست،ه خيركنم ك اجماال عرض مي
 يك پديده   جبر در تاريخ معنايش اينست كه همانطوري كه؟ اما جبر تاريخ يعني چه

 خاصي دارد و با آن قانون خاص   قانون، يك دريا، يك حيوان، يك حشره، يك گياه،طبيعي
  ،رود آيد و از بين مي به وجود مي

  
  :پاورقي
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   مجموع بشر حكم. اجتماعي بشر هم مجموعا يك قوانين مخصوص به خود دارد  زندگي
   . را دارد و افراد بشر به منزله اجزاء اين پيكر هستند]و پيكر[يك واحد 
 خاص و معيني   حسابهاي،اي دارد  گذشته و آينده، سرگذشت و تاريخي دارد،اين واحد

فرد هستيد حساب دارد و وقتي شما از پزشكان  همانطوري كه بدن شما كه يك .دارد
 يك نفر جامعه ، و معيني دارد گويند آقا سالمت يا بيماري شما حساب خاص پرسيد مي مي

 ،گويد اجتماع بشر نيز عينا مانند يك پيكر حساب مخصوص به خود دارد شناس هم مي
   .حسابهاي منظم و قطعي دارد

  

  حساب منظم و قطعي اجتماع و تاريخ
گر بپرسيد آيا ما از آن جهت كه مسلمان و موحد و خداشناس هستيم و پيرو قرآن  ا

 آن هم قواعدي قطعي و ، بايد تاريخ را داراي يك قوانين و قواعدي بشناسيم،باشيم مي
 ما از نظر اينكه مسلمان و موحد هستيم و تابع ] كه پاسخ اين است[ ؟ يا خير،تخلف ناپذير

 تاريخ امتها و اقوام و جمعيتها يك حساب ،يريم كه تاريخ بشر بايد بپذ،باشيم قرآن مي
 حسابها  منظم و قطعي و مشخصي دارد و ما بايد آن حسابها را بشناسيم و خودمان را با آن

 ، قطعي و منظمي دارد  و اتفاقا قرآن مجيد راجع به اين كه تاريخ بشر حساب،تطبيق بدهيم
 بيشتري اين مطلب را بيان كرده   با صراحت،ردچون بيشتر با زندگي مردم سر و كار دا

 يعني قرآن ،كنيم  برخورد مي»سنن« يا »سنت« در آيات زيادي از قرآن با كلمه .است
 ذكر »سنة اهللا«كند تحت عنوان  مجيد سرگذشت و سرنوشت يك قومي را كه ذكر مي

چنين و چنان  روش الهي و قانون الهي اينست كه ملتها اگر ،سنت الهي اينست: كند  مي
 باز سرنوشت ، طور ديگري باشند، و اگر نه،باشند يك همچو سرنوشتي داشته باشند

 اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما  ان" «:فرمايد  مثال اين آيه كه مي.ديگري داشته باشند
  يك قانون مسلم و )1(»"بانفسهم

  
  :.پاورقي
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بينيم قرآن كريم سر گذشت   ما مي.كند كر مي قطعي را در تاريخ بشر و زندگي بشر ذ
 استعالها و تبعيضهاي اينها را بيان ، استكبارها، ستمگريها،كند فرعون و فرعونيان را ذكر مي

شود به هالكت  فرمايد تا منتهي مي  كفرورزي و كفران ورزيهاي اينها را ذكر مي،كند مي
م يك مغيرا نعمة انعمها علي قوم ذلك بان اهللا ل« :فرمايد  پشت سرش اينچنين مي.آنها

يعني اين بدان سبب و موجب است كه هرگز خداوند نعمتي را  )1(» حتي يغيروا ما بانفسهم
گيرد مگر پس از آنكه آنها خودشان در آنچه  فرمايد از آنها پس نمي  قومي ارزاني مي كه به

 فاسد ، آورند خودشان است دگرگوني به وجود كه مربوط به شخصيت و اخالق و عادات
 يعني خداوند هرگز چنين نبوده ،كند  حتميت و ضرورت مي افاده»لم يك« كلمه .گردند

 الزمه خدائي خدا اينست كه اينچنين ، نعمتي را از قومي سلب كند است كه بي جهت
  .نباشد

 علما قطعيت و ابديت و عموميت را از آن ، هرگاه تعبيري به اين شكل در قرآن آمده است
ما كنا « :كنند  استناد مي اي كه علماء علم اصول به آن  مثل آن آيه،كنند ه مياستفاد

ايم كه قومي را عذاب كنيم قبل از اينكه   نبوده ما چنين )2(»معذبين حتي نبعث رسوال
 يعني ما هيچ ملتي ،پيغمبري در ميان آنها بفرستيم و اتمام حجت به طور كافي شده باشد

 شده  به او اتمام حجت شده باشد و حقيقت براي او بيان و روشنو فردي را قبل از اينكه 
قبح عقاب «كند قاعده  گويند اين آيه تأييد مي  علماي اصول مي.باشد معذب نخواهيم كرد

، »ما عذبناهم قبل ان نبعث رسوال« : اگر در اين آيه اينطور آمده بود كه، ببينيد. را»بالبيان
ته قبل از اينكه پيغمبري را مبعوث بكنيم قومي را  ما در گذش كرد كه فقط حكايت مي

گويد كه در  گفتيم كه خدا از گذشته خبر داده است و نمي  در آنوقت مي. عذاب نكرديم
   ولي .گويد ما هميشه اين جور هستيم  نمي،آينده اينچنين است

  
  :پاورقي
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  هرگز چنين»نا معذبين حتي نبعث رسوالما ك« :كند كه وقتي كه با اين تعبير بيان مي
 يعني خالف مقام الوهيت و ربوبيت است كه قومي را معذب بكند قبل از آنكه ،ايم نبوده

   .اتمام حجت كافي به آن قوم شده باشد
يعني اراده »"علي قوم ذلك بان اهللا لم يك مغيرا نعمة انعمها "« :فرمايد اين آيه هم كه مي

 را كه قومي دارند از آنها بگيرد بدون  ه اينچنين نيست كه نعمتيخدا و سنت قطعيه الهي
 يعني بدون آنكه خود آن قوم ، نعمت را فراهم آورده باشند اينكه خود آنها موجبات زوال آن

 روحيه آنها از بين رفته ، اخالقشان فاسد شده باشد،در خودشان تغيير ايجاد كرده باشند
فلن « :پس خدا در ميان مردم سنتهاي خالف ناپذير دارد . ايمانشان فاسد شده باشد،باشد

 اين آيات را هم كه ذكر كرده است .)1(»تجد لسنة اهللا تبديال و لن تجد لسنة اهللا تحويال
 پس اجماال در اين مطلب كه در تاريخ بشر يك .پس از حوادث تاريخي ذكر كرده است

   .د بحثي نيستكن سلسله سنن و قوانين حتمي و خالف ناپذير حكومت مي
 براي اولين بار در  يك آيه ديگر براي شما شاهد عرض بكنم و باور بفرمائيد كه اين مطلب

اسر ائيل اينطور   در سوره بني،اسرائيل  به بني، راجع به همين.قرآن ذكر شده است
 الكتاب لتفسدن في االرض مرتين و لتعلن علوا  اسرائيل في و قضينا الي بني« :فرمايد مي
ايم و  حكم كرده )اند تورات است  اغلب گفته،تورات يا لوح محفوظ(ما در كتاب. »يراكب

 بار اول . و فساد و استكبار زيادي،ايم كه شما در روي زمين دوبار فساد خواهيد كرد نوشته
فاذا « : به دنبال آن ما قومي را بر شما مسلط خواهيم كرد بسيار نيرومند،كه فساد بكنيد
ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خالل الديار و كان وعدا جاء وعد اوليه

ملت قوي و نيرومندي را ما بر شما مسلط خواهيم كرد كه در داخله زندگي شما . »مفعوال
  هاي شما  در خالل خانه»فجاسوا خالل الديار« :نفوذ پيدا كنند

  
  :پاورقي
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بعد شما . »و كان وعدا مفعوال« : ما داديم خالف ناپذير استاي كه  و اين وعده،نفوذ كنند
 ما هم وضعتان را عوض ،شويد كنيد و آدمهاي خوبي مي  توبه مي،شود وضعتان عوض مي

ما . » عليهم و امددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفيراهثم رددنا لكم الكر« :كنيم مي
 مال ،كنيم  عددتان را زياد مي،گردانيم ا باز مي باز نعمتهاي خودمان را به شم،پشت سر اين

. » احسنتم النفسكم و ان اسأتم فلها ان احسنتم« :كنيم و قدرت و نيروهاي شما را زياد مي
 ، خودتان است چون بعد از نيكي كردن و نيك شدن بدانيد كه اگر نيكي بكنيد به نفع

زيرا بعد از بدي كردن خسارت و  ،ايد  بكنيد به خودتان بدي كرده  و اگر بدي،نعمت است
   .ذلت و نكبت است

 خواهد كرد و در فساد  تا نوبت دوم باز شما فيلتان ياد هندوستان»فاذا جاء وعد االخرش«
 ليسوؤا وجوهكم و ليدخلوا المسجد كما دخلوه اول هفاذا جاء وعد االخر« .فرو خواهيد رفت

رسد   بار دوم مي.)1(» و ان عدتم عدنا،كم ربكم ان يرحم  و ليتبروا ما علوا تتبيرا عسيهمر
 شما را بيچاره و ،شوند آيند و بر شما مسلط مي كنيد و باز قوم ديگري مي باز شما فساد مي

 بشويد اميد   در اين بار دوم هم باز اگر شما توبه بكنيد و آدمهاي خوبي.كنند بدبخت مي
 .دنا عمده اين جمله استاما و ان عدتم ع«،هست كه رحمت الهي شامل حال شما بشود

 هر »و ان عدتم عدنا« :رساند  را مي اين جمله است كه يك سنت و قاعده قطعي و عمومي
 هر وقت ،گرديم  مسلط كردن قومي ديگر بر شما برمي وقت شما به فساد برگرديد ما هم به

 اين .كند هم شما به سوي خدا بازگشت كنيد رحمت ما هم به سوي شما بازگشت مي
   اين حساب كلي فقط مال.يعني يك حساب كلي دائمي هميشگي» عدتم عدنا و ان« :جمله
   .اسرائيل نيست بلكه مال همه دنيا است بني

  قرآن مجيد راجع به تاريخ بشر و اينكه تاريخ بشر از يك سنن خاصي 
  

  :پاورقي
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طقي با ديگران دارد و آن  البته قرآن يك تفاوت من.كند اصرار عجيبي دارد پيروي مي
 »فساد اخالق در سرنوشت و سعادت ملتها مؤثر است«اينست كه ديگران به اين نكته كه 

كند اين   قرآن وقتي كه فلسفه تاريخ بشر را ذكر مي. دارند يا توجه ندارند و يا كمتر توجه
  و اخالق پاك سعادت اقوام و ملتها بستگي دارد به علم :فرمايد  مي،كند طور هم تفسير مي

 قرآن راجع به اينكه معنويت يك قوم در سرنوشت آنها تأثير فراوان دارد .و معنويت آنها
 گذشته از اينكه آن ، قرآن است  يعني آن چيزي كه بيشتر از مختصات.اصرار عجيب دارد

 و« : اين جهت است،كند  اولين بار در دنيا بيان مي كند و بلكه براي فلسفه كلي را قبول مي
   .)1(» آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و االرض لو ان اهل القري

 ،بينيم حرف راست و درستي است پس اگر ما جبر تاريخ را به طور كلي رسيدگي كنيم مي
   .كند  منظم حركت مي به همين معني كه تاريخ بشر روي يك سلسله قوانين و نواميس

  

  جبر تاريخ و جاويد ماندن
اند   اينها جبر تاريخ را مالزم گرفته.كنند آئيم سراغ اين مطلبي كه آقايان بيان مي  مي حاال

اختالف ما با !  اين ديگر از كجا پيدا شده است؟.ماند با اينكه هيچ چيزي در دنيا جاويد نمي
   .آنها در اينجا است

داشته [ )2(گوئيم الزمه اينكه تاريخ يك سلسله قوانين حتمي يا به قول آنها جبري ما مي
    باشد اين نيست كه اصول ثابتي بر زندگي بشر حاكم

 قوانين حتمي  گوئيم بر تاريخ يك سلسله  ما هم مي.]نباشد و هيچ چيز جاويد نماند
  حكومت

  
  :پاورقي
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 »جبر«شود   مي شده است براي اينجا، چون تا گفته هر چند كلمه خوبي انتخاب ن .2

 اينكه عاملي بيايد و عامل ديگر را  آيد يعني مفهوم زور و اكراه و اجبار به ذهن بعضي مي
 .  اينجور نيست مسلوب االختيار بكند، در صورتي كه
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نين حتمي اند كه اين قوا  اين آقايان گفته؟ اما از كجا،كند و اين قوانين را بايد شناخت مي
 اين ديگر از كجا .مانع است از اينكه يك چيزي در دنيا و يا در تاريخ بشريت جاويد بماند

  !؟ پيدا شده است
 بدانيم عوامل تاريخ ، بايد اول عوامل تاريخ را بشناسيم»جبر تاريخ«گوئيم   وقتي كه مي

گفتيم  م ماها ميگويند با آن قضا و قدري كه از قدي  اين جبر تاريخي كه آقايان مي؟چيست
 جبر تاريخ نظر دارد به ، عوامل ما فوق طبيعت فرقش اين است كه قضا و قدر نظر دارد به

 از نظر عوامل مافوق طبيعي تاريخ ،»قضا و قدر«گويد   مي  آنكه.عوامل مادي و طبيعي
  ما منكر عوامل. به عوامل مادي تاريخ نظر دارد،»جبر تاريخ«گويد   و اينكه مي،گويد مي

 ، ما قائل به ماوراء طبيعت هستيم و منكر طبيعت و عوامل آن نيستيم.مادي تاريخ نيستيم
 با اين تفاوت كه عوامل طبيعي را يك روي  پذيريم پذيرند مي همه عواملي را كه ماديين مي

 فعال از نظر طبيعت بحث . ديگر نيز براي هستي قائليم  يك روي،دانيم وجود و هستي مي
   ؟ تاريخ چيست مل عوا.كنيم مي

 . عوامل تاريخ عبارت است از انسان و احتياجات و غرائز او.آورد تاريخ را انسان به وجود مي
 انسان است و ، گرداننده تاريخ.آورد تاريخ را يك چيزي بيرون از وجود انسان بوجود نمي

ود ش  احتياجات انسان خيلي زياد است و نمي.؟ چيست  احتياجات انسان.احتياجات او
 احتياجات ثانوي الي غير النهاية . احتياجات اولي دارد و احتياجات ثانوي  انسان.شمرد
 چون احتياجات ثانوي را انسان به خاطر احتياجات ، بايد ديد احتياجات اولي چيست.است

 مثال انسان به پول احتياج دارد ولي احتياج انسان به پول يك احتياج ثانوي .خواهد اولي مي
 يعني خود پول به تنهائي هيچ حاجتي از حاجات انسان را ؟  يعني چه.حتياج اولياست نه ا
 ،كند  يك بيماري از بيماريهاي او را رفع نمي،كند  انسان را سير نمي  شكم،كند رفع نمي

 باشد   آدم اگر گرسنه،بخشد  اگر پول را روي محل بيماري بگذاريد هيچگونه اثري نمي يعني
 اگر گرسنه باشد و در يك اطاق محصور باشد و در آنجا ،اي ندارد هو اسكناس بجود فايد

  غذائي
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 انسان به لباس احتياج .ميرد هاي عالم همه آنجا باشد باز او از گرسنگي مي نباشد اما سكه
تواند براي انسان   پول نمي. انسان احتياج به همسر دارد.تواند لباس باشد  پول نمي.دارد

 يعني . انسان احتياج ثانوي به پول دارد. پول خانه نيست.حتياج دارد خانه ا  به.همسر باشد
اي متصدي يك   هر فرد يا دسته،در وقتي كه بشر زندگي اجتماعي دارد و در آن زندگي

كند و احتياج به   حكومت مي كار و بر آوردن حاجتي است و مالكيت فردي بر اجتماع
 بر احتياج خود را از توليد خود با ديگران مبادله ميان افراد هست و هر فرد بايد مازاد

 ،مبادله كند و افراد احتياج دارند به مبادله و به قول شيخ الرئيس احتياج دارند به معارضه
شود ميان كاالهائي   در اينجاست كه پول رابط مي، متاعهاي خود در مبادله به عرضه داشتن

 ، احتياج ثانوي كند ولي يك  پيدا مي اينست كه بشر به پول احتياج. بايد مبادله شود كه
 مبادله هست پس به پول  يعني چون زندگي بشر اجتماعي است و در زندگي اجتماعي

 و انفرادي زندگي كند ديگر به پول   اگر انسان بخواهد برود در يك جنگل.احتياج است
 اين صورت كه  باشد ولي احتياج به مبادله نباشد به  اجتماعي، يا اگر زندگي.احتياج ندارد
 همه افراد بشر ، محض شد و مالكيت فردي به كلي از ميان رفت  اشتراكي،مثال زندگي
 احتياج   در اينجا هم، خانواده را داشتند و دولت غذا و لباس براي همه تهيه كرد حكم يك

   .به پول نيست
 ، ما عمده از نظر بحث فعلي.اكثر احتياجاتي كه بشر دارد احتياجات ثانوي است نه اولي

   .احتياجات اوليه است
  

  اشتباه مارآسيسم 
 هيچ چيزي  گويند به حكم جبر تاريخ كنند مي اينهائي كه وقتي بحث از جبر تاريخ مي

 ساير ،اند كه احتياج اولي بشر منحصرا احتياج اقتصادي است نبايد جاويد بماند خيال كرده
 احتياج به علم و تقوا و ، بشر احتياجات معنوي،احتياجات همه احتياجات ثانوي است

   احتياج به زيبائي و اخالق ، ثانوي است،دادگستري
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 و همه چيز را ناشي از ،اند كه فقط شكم دارد  و بشر را يك حيواني فرض كرده،ثانوي است
اند چون   گفته،كند اند عوامل اقتصادي زندگي بشر تغيير مي  بعد چون ديده.دانند شكم مي

دهد و هيچ چيز ثابتي در  كند پس همه چيز را در زندگي بشر تغيير مي اقتصاد تغيير مي
 الزمه جبر تاريخ اين است كه همه چيز عوض .اند  و از اينجا گفته.زندگي بشر وجود ندارد

 . هيچ چيز است گويند جبر تاريخ مالزم با عوض كردن همه چيز و جاويد نبودن  مي.بشود
 در اثر تغيير آن تمام ،قتصاد زيربناي زندگي بشر استكند و ا چون ابزار توليد تغيير مي

  .كند قسمتهاي ديگر زندگي بشر كه روبنا است تغيير مي
 .اي از اقتصاد است و اصالت ندارد گويد علم يك شاخه  مي؟گوئيم آقا علم چيست  مي
 شاخه ديگري از تنه اقتصاد ،گويد يك فرعي بيش نيست  مي؟گوئيم زيبايي چيست مي

 چون وضع اقتصادي بشر .داند هاي ديگر اقتصاد مي ينطور اخالق و دين را شاخه هم.است
 اين . نيست پس هيچ چيز در جهان جاويدان نيست كه زير بناي همه چيز است جاويدان

حرف است كه اين فكر را در ميان افراد به وجود آورده است كه در مقابل هر چيزي زود به 
  .كند  مي گويند جبر تاريخ همه چيز را عوض ميزنند و  حربه جبر تاريخ دست مي

كند يك سلسله   جبر تاريخ درست است و همانطور كه جبر تاريخ ايجاب مي، خير آقا
كند كه يك سلسله   مي  خود همين جبر تاريخ ايجاب،مسائل در زندگي بشر تغيير بكند
 يك سلسله ،ت احتياجات بشر دو جور اس  چون؟ چرا.حقايق در زندگي بشر ثابت بماند

 احتياجات ثابت عاملي است براي ثابت . احتياجات متغير احتياجات ثابت و يك سلسله
 .  احتياجات متغير عاملي است براي تغيير كردن، سلسله حقايق در زندگي بشر ماندن يك

 حقيقت ديگر  شود دين يا فالن اند كه تا گفته مي پس اين موضوعي كه آن را بهانه كرده
 و جبر تاريخ را ، صحيح نيست،گويند اين با جبر تاريخ سازگار نيست  زود ميجاويد است
   .اند درك نكرده
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 و بعد ؟ چيست اوال جبر را تفسير كن و بعد عوامل گرداننده تاريخ را به ما نشان بده كه
 اگر معلوم شد . متغير است نشان بده كه در ميان اين عوامل چه عوامل ثابت و چه عواملي

 پس ، آنها بسياري ثابت و ال يتغير است مل گرداننده تاريخ بسيار است و در ميانكه عوا
 بايد يك سلسله حقايق در زندگي بشر ثابت و ال يتغير  كند كه خود جبر تاريخ ايجاب مي

   .بمانند
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  نقش علماء در دين خاتم 
   .ن الرجيم اعوذ باهللا من الشيطا...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين

و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و «
  .)1(»لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

  ) 2(».. اهللا علي نفسه ان من احب عباد اهللا اليه عبدا اعانه« :السالم  قال اميرالمؤمنين عليه
  

 چون در ،  من قسمتي از آن را براي شما خواندم مخصوصا خواندم اين خطبه را كه البته
 و به عالوه از آن خطب ،هايي از اين خطبه را براي شما توضيح و تفسير كنم نظر دارم جمله

  بسيار عالي و لطيف و نوراني اميرالمؤمنين 
  

  :پاورقي
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 است كه اگر فرض كنيم كه فقط به عنوان تيمن و تبرك هم ها و كلماتي  از آن جمله،است
  .بخواهيم بخوانيم و به معني و تفسير اين كلمات توجهي نداشته باشيم باز شايسته است

 اينچنين   با اينكه ابتداي خطبه، اين خطبه در واقع درباره شرائط عالم ديني است
البته علماء ( علماء  جزء اوصاف و علت اينكه ديده نشده است اين خطبه را.فهماند نمي

ذكر كنند و بگويند اين خطبه جزء شرايطي است كه يك عالم ديني بايد  )واقعي اسالمي
هاي اول هم   عنوانش اين مطلب نيست و جمله، داشته باشد اينست كه در ابتداي خطبه

  .رساند نمي
عالمي را بعنوان يك    يعني اسالم آن، اوصاف يك عالم ديني اسالمي است، ولي اين اوصاف
   .شناسد كه داراي اين صفاتي باشد كه در اين خطبه بيان شده است مرجع ديني مي

 است »نفر« يا »تفقه« آيه  را كه معروف به»...ما كان المؤمنون« :حاال ما به چه مناسبت آيه
ا  با اينكه بحث م، عالم ديني است امشب عنوان كرديم با اين خطبه كه درباره اوصاف يك

   . تناسب آن را بايد عرض بكنم؟ است درباره خاتميت
ا ي كه   درباره آيه،ما در جلسات قبل اهميت اين مبحث را از جهات مختلف ذكر كرديم

 در آن هست بحث كرديم و بعد آن سؤال بسيار معروف عمومي را »خاتم النبيين«كلمه 
معين كه رسيد خاتمه پيدا  نبوت به يك نقطه  طرح كرديم راجع به اينكه چگونه است كه

 راز تكرار انبياء در قرون گذشته چه ؟ چرا نبوت در طول اعصار و قرون ادامه پيدا نكرد؟كرد
  اند مشرع آمدند برخي از آنها كه چهار پنج تا هم بيشتر نبوده  انبيائي كه مي؟بوده است

 با ختم رسالت بايد .اند هاند و بعضي ديگر تابع شريعت سابقه بود  قوانين جديد آورده،اند بوده
 پيغمبران تابع وجود دارد و نه فلسفه   ديگر نه فلسفه آمدن،بپذيريم كه بعد از خاتم االنبياء

   .آمدن پيغمبري كه شريعت را عوض كند و شريعت جديدي بجاي شريعت سابقه بگذارد
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كنم كه   مي  همين مقدار فهرست وار اشاره،خواهم امشب آن مسائل را تكرار بكنم نمي
   .اش با بحث امشب ما روشن بشود رابطه

  

  دو وظيفه بزرگ علما 
 ميان عصر خاتم  ما در آن مباحث جزء مطالب و مباحثي كه گفتيم اين بود كه يك تفاوت

كرد  اي را طي مي  بشر دوره، االنبياء به بعد و اعصار پيشين اين است كه در اعصار پيشين
 در آن ادوار راه احياء شرايع سابق . گذاشتيم ره قبل از بلوغكه ما از نظر علمي نام آن را دو

 مطالب به آنها القاء شده است بيايند و ، پيغمبراني كه از طريق وحي منحصر بود به اينكه
 بتواند مواريث   علم و عالم آنقدر تكامل نيافته بود كه.مطالب را براي مردم روشن بكنند

 يگانه ، آسماني غير از قرآن باقي نماند د و لهذا هيچ كتابنگه دار انبياء را حفظ كند و زنده
 كتاب آسماني . شما غير از قرآن يك.كتاب آسماني كه خودش محفوظ ماند قرآن است

 بتواند از روي قطع و يقين نشان بدهد كه اين همان كتاب است  كنيد كه كسي پيدا نمي
  ر قبلي درست حالت بچه بش. پيغمبري كه صاحب اين كتاب است آورده است كه آن
كند و به دور   مي خواند پاره پاره ها را داشته است كه جزوه الفبا را ضمن اينكه مي مكتبي

   .ريزد مي
 كتاب آسماني   الاقل اين خصيصه را داشته كه،بشر بعد از آن دوره يعني در دوره خاتميت

ز سنن پيغمبر  قطعي ا  يك سلسله مواريث،را كه اصل و مرجع اصلي است حفظ كند
 از طريق وحي بيايند و بگويند كه  اي خودش را نيز حفظ كند كه ديگر احتياج به اينكه عده

 خود بشر از طريق علم و ،ايد نباشد  آسماني داشته آقا شما يك همچو آيات و دستورات
ر  ديگر الزم نيست كه يكي بيايد و بگويد كه بر پيغمب، داشته است رشد عقلي اينها را نگاه

 قل هو ، الرحمن الرحيم بسم اهللا« :اي نازل شده است كه كيفيت آن اينست شما يك سوره
  .»...اهللا احد
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 ،علما جانشينان پيغمبران هستند )1(»العلماء ورثة االنبياء« : اينست كه پيغمبر اكرم فرمود
مواريث    در اينكه حافظ و نگهدارنده، خير؟شود  در اينكه به آنها وحي مي؟ قسمت در چه

   .انبياء هستند
 آن . كمتر نيست اما يك وظيفه ديگر غير از وظيفه حفظ مواريث انبيا هست كه در اهميت

 فروع را بر اصول تطبيق دادن و ،وظيفه عبارت است از جزئيات را بر كليات منطبق كردن
 . چه جمله خوبي دارد محمد اقبال پاكستاني.  است»اجتهاد«برگردانيدن كه نام آن 

  . نيروي محركه دين است  اجتهاد در اسالم:گويد يم
 جمله ما فوق  اي دارد كه بايد بگويم اين اي كه خواندم اميرالمؤمنين جمله  در اين خطبه

گويم اين   است كه من مي  و روي اين جهات،اينست كه ما براي آن قيمت تعيين بكنيم
   :فرمايد  مي. مخصوص مطلق مؤمنين و متقين نيست،صفات

دهد   درجات قرار مي  خودش را در آن باالترين،»قد نصب نفسه هللا سبحانه في ارفع االمور«
من اصدار كل « ؟ چه مقامي است  آن.كه ديگر جائي و مقامي در اسالم باالتر از آن نيست

 )هر سؤالي كه بر او عرضه بشود( هر واردي را.)2(»وارد عليه و تصيير كل فرع الي اصله
كند و بعد   بلكه آن را در اين كارخانه روحي و فكري خود وارد مي،كند نميجواب نداده رد 

  اي را با كدام تنه داند كه هر فرعي و شاخه كند و مي  و حل شده آن را صادر مي،حل كرده
 بحث ما درباره   بنابراين. هر جزئي را به كدام كل بايد برگردانيد،و ريشه بايد متصل كرد
وظايف و نقش عالم ديني در « مسأله، از فروع مسأله خاتميت استاين مسأله است كه يكي

   .»اسالم
  

  :پاورقي
  32 /1اصول كافي، ج . 1
   85نهج البالغه، خطبه . 2
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  ضرورت وجود علما در دين خاتم 
اين مطلب را من بايد براي شما شرح بدهم كه تا توضيح داده نشود مقصود روشن نخواهد 

اسالم خواه ناخواه به يك فرقه و دسته و گروهي نيازمند است  هر ديني و از آن جمله .شد
اي   همه اديان دنيا يك فرقه و طبقه. باشند كه آنها علما و دانايان و متخصصان آن دين

 مسيحيان ،گفتند  اينها را يك وقتي كهنه مي.خوانند  مختلف مي دارند كه آن را به نامهاي
 علماي   يهوديها در عصر قرآن.رب آن است مع»قسيس«گويند كه در قرآن   مي»كشيش«

  .اند گفته  مي»احبار«خود را 
 ، البته پذيرفته است؟اي را كه آنها عالم دين باشند پذيرفته است  آيا اسالم وجود يك طبقه

 ما مسلمانيم ولي عالم ديني الزم   پس اگر كسي خيال كند كه.شده است غير از اين نمي
 اگر ديني عالم ديني نداشته باشد .خواهد  مي ارشناس دين ك. حرف مفت است،نداريم

 مخصوصا در اسالم از آن جهت كه دين خاتم .گذارند  نمي جاهلها چيزي از آن دين باقي
   بسياري از وظايف انبياء را در اين.روند است علماء و دانشمندان ركن بزرگي به شمار مي

 بسياري . كرد به آن بايد خيلي توجه اما يك مطلب هست كه .عصر علماء بايد انجام دهند
 است و اگر كسي دقت  از شؤون هست كه آن شؤون را اسالم براي علماء دين نپذيرفته

بكند در آنچه كه اسالم راجع به علماي دين گفته است و آن را با آنچه كه در اديان ديگر 
ن يك دين  نظرش خواهد آمد كه چقدر اين دي است مقايسه كند جزء معجزات اسالم به

 همين طور كه ساير دستورهايش بر ساير اديان مزيت دارد آنچه ،منطقي و معقولي است
هاي منفي   جنبه  من اول. معقول و منطقي است،هم كه درباره علماء گفته است مزيت دارد

   .خواهم براي شما عرض كنم قضيه را مي
  

  هاي منفي عالم ديني در برخي اديان جنبه
   يعني،ن دنيا علماي دين انحصارا بايد از نژاد مخصوص باشند در بعضي از اديا
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 عالم ديني را   فقط يك نژاد مخصوص حق دارد عالم و مرجع ديني باشد و آن مزاياي
اسرائيل   از اسباط بني گويند در قوم يهود فقط اوالد الوي  مثل اينكه مي،داشته باشد

 ايران خودمان در دين زرتشت كه البته از  در. غير آنها نه،توانستند عالم ديني باشند مي
بدعتهاي موبدهاي زردشتي است فقط يك طبقه مخصوصي يعني خود موبدها و 

 مثال يك نفر كه تاجر است خود يا فرزندش .فرزندانشان حق داشتند موبد باشند
 در ايران . يا يك بچه نجار و بچه كشاورز،توانستند جزء طبقه موبدها واقع شوند نمي
 مثال جز ارتشي و . طبقات مقفل بوده است، مطلقا بسته بوده است ني اصوال طبقاتساسا
خواست   مي  اگر احيانا از ساير طبقات يك كسي.توانسته است ارتشي باشد  ارتشي نمي بچه

   .گرفته است  مي وارد ارتش بشود آنقدر تشريفات داشته كه به ندرت صورت
توانند عالم ديني  بالخصوصي هستند كه فقط آنها ميآيا در اسالم يك قوم و طبقه و نژاد 

 آيا مثال تنها سادات چون از اوالد پيغمبرند .داند  اين را ديگر همه كس مي، نه؟باشند
 يك . نه؟توانند ها مي ها و روحاني زاده  آيا تنها مالزاده. نه؟توانند عالم و مالي دين باشند مي

آيد  اند مي  همه دهاتي و دنبال گاو و خر بودهبچه دهاتي كه ابا عن جد آباء و اجدادش
 اكثر .شود مرجع تقليد افتد و بعد مي كند و از ديگران پيش مي  علوم ديني مي تحصيل

 اتفاقا كم اتفاق افتاده است كه از طبقات اعيان و اشراف .اند مراجع تقليد از اين طبقات بوده
   . وجود آمده باشد بهها يك مال و يك مرجع تقليد حسابي  و حتي مالزاده

 حتي . توجه دارند  كمتر افراد به اين مطلب. اسم گذاري است،هاي منفي يكي ديگر از جنبه
 است با اينكه علماي دين در آن  اسالم براي علماء ديني اسم و عنوان خاصي انتخاب نكرده

 علماي  احبار كه، كشيش و قسيس و يا رهبان كه آن زهادشان بودند:زمانها اسم داشتند
 اگر بگوئيد .كند  همان اسمي كه از حقيقت حكايت مي»عالم«   اسالم فقط گفت.يهود بودند

 ، آخوند، مال، شيخ: اين اسمهائي كه االن هست، اسمهائي كه بعدها پيدا شده كه اين
  .اند  كرده گوئيم اينها اسمهائي است كه بعدها خود مردم انتخاب  مي؟روحاني چيست

 ٩٢



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

هيم بگويم بدعت است چون اينها را كسي به قصد اينكه از اسالم است خوا  البته نمي
 اسالم اينست كه به يك عالم   اگر كسي واقعا خيال كند كه يكي از دستورهاي.گويد نمي

كنم تا   آن جوري كه من فكر مي. كرده است  اشتباه،ديني بايد گفت شيخ يا آخوند يا مال
 تا چهار قرن پس از پيدايش اسالم ما يك نفر ،نجم پ قرن چهارم هجري و شايد اوائل قرن

 به او »شيخ« مثال كلمه ، يك اسم مخصوصي براي او گذاشته باشند عالم ديني نداريم كه
بينيم در ميان علماء و فالسفه   فقط از قرن چهارم و پنجم است كه مي، كرده باشند اطالق

 مثال شيعه به شيخ طوسي گفت ،ستشده ا  بر اكابر علماء اطالق مي»شيخ«و بزرگان كلمه 
 فالسفه و . اين مرد واقعا بسيار عالم بود  چون، كثير العلم، يعني بسيار عالم»شيخ«

 ،»شيخ« علماي ادب به عبدالقادر جرجاني گفتند ،»شيخ«منطقيين به بوعلي سينا گفتند 
 .»شيخ«اي هم گفتند   ديگر بعد شايع شد و به هر طلبه،»شيخ«شعرا به سعدي گفتند 

ام تا ده قرن بعد از اسالم به احدي گفته  لفظ آخوند و مال تا آنجا كه من تفحص كرده
 حتي در معني اين .القاب پيدا شد"110  " در زمان صفويه بود كه اين ،شده است نمي

 برخي »مال« . است»آقا خوانده«اند مخفف   گفته؟الفاظ هم بحث است كه آخوند يعني چه
ام كه به يك عالمي قبل از دوره   من هنوز پيدا نكرده. است»موال«ه  شد اند تحريف گفته

 خيلي جديد الوالدش   كه»روحاني« لفظ .صفويه كلمه آخوند يا مال اطالق كرده باشند
 شما در شصت هفتاد سال پيش يعني قبل . يعني با نسل ما، معاصر است با خودمان،است

 اين اقتباس از . دين روحانيين گفته باشند يكنيد كه به علما از مشروطه يك جا پيدا نمي
 معني از ، آخرت از دنيا، حساب اينكه در نظر آنها روح از تن  مسيحيها روي.مسيحيت است
گفتند   مي  و عالم ديني بايد به اصطالح تارك دنيا باشد به علماي خودشان،ظاهر جدا است

   . و بعد هم اين اصطالح در ايران ما شايع شد،روحانيون
 اسالم جزء كارهايي كه نكرده است يكي اينست كه براي علماء دين اسم  به هر حال
  كه لباس  همچنان، انتخاب نكرده است مخصوص
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اند چون   يعني اسالم نگفته است آن عده كه علماي دين، مخصوص هم انتخاب نكرده است
ه افرادي كه  البته مسلم است ك. لباس مخصوص داشته باشند اند بايد يك علماي دين

پوشند مجموعا با مقايسه با لباس ديگران كه امروز  گذارند يا ردا مي عمامه به سرشان مي
 ، اين اختصاص به علماء ندارد.تر است  پيغمبر اكرم نزديك  لباسشان به لباس،شايع است

 عمامه بگذاريد ،گذاشته است  قصد اينكه چون پيغمبر اكرم عمامه به سر مي شما هم اگر به
 اگر كسي خيال كند كه اسالم . شايد اجر و ثوابي داشته باشيد،و قصد تأسي داشته باشيد

براي علماي دين يك لباس بخصوصي وضع كرده و گفته است كه چون تو عالم ديني 
 خير ما در دين يك چنين چيزي ،هستي بايد لباسي داشته باشي كه با غير عالم فرق بكند

 آداب و ، پوشيدن و كيفيت لباس پوشيدن  باب لباس،ث ما در اخبار و احادي.نداريم
   اگر يك لباس با كيفيت،مستحبات آن داريم اما هيچكدام اختصاص به علماء ندارد

 هم  بالخصوصي مستحب باشد همينطوري كه براي عالم مستحب است براي غير عالم
اي غير علماء  بر  و اگر مكروه باشد همان جوري كه براي علما مكروه است،مستحب است
   .هم مكروه است

باز از جمله كارهايي كه اسالم درباره علماء دين نكرده است اينست كه در قانون خودش 
 جاهالن چهار ركعت نماز   مثال نگفته،امتياز و استثناء براي عالم ديني قائل نشده است

 شما اگر ،ند شما اگر ثروتمند شديد زكات بدهيد و علماء نده،بخوانند و علماء دو ركعت
 در اديان ديگر ،گيرد خمس بدهيد و علماء ندهند  مي مالي داشتيد كه خمس به آن تعلق

 ،اند  برهمن و موبد از ماليات دادن معاف بوده، برهمائي و زردشتي  مثال در دين،بوده است
 اسالم هيچ فرقي ميان عالم و غير عالم نه در مقررات عمومي و نه در مجازاتها قرار  ولي

 ، نگفته است كه اگر فالن گناه را عالم بكند مجازات او از غير عالم كمتر است،نداده است
 . ولي در دنيا فرقي ندارد، را بيشتر نيز دانسته است حتي در مجازات اخروي مجازات عالم

 بلكه شرط آن را علم و ،حق فهم و تفسير و تخصص منحصر به طبقه معيني نيست
   در بسياري از . دانسته است صالحيت فني
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بينيد براي مولود يا مرده يا ذبيحه يا معبد و يا عروسي كه اين   شما تشريفاتي را مي،اديان
 فرضا آنكه بايد به گوش بچه نوزاد دعا بخواند . روحانيون دارد تشريفات اختصاص به

 آنكه ،كند روحاني باشد  يا آنكه نامگذاري مي، روحاني باشد،منحصرا بايد مثع كاهن باشد
گويد نماز ميت را   مي  اسالم.خواند روحاني باشد كند يا نماز ميت مي مثال براي مرده دعا مي

 ذبح ،تواند بخواند  هر كس مي  دعاي مستحبي را به گوش بچه،تواند بخواند هر كس مي
گويند حتما خاخام بايد باشد تا اين مرغ يا حيوان ديگر   مثال يهوديها مي.حيوانات همينطور

 اسالم البته براي ذبيحه . براي افراد اين امتياز را قائل نشده است وقت  اسالم هيچ.ا بكشدر
   كشنده، نام خدا بر آن جاري شود، مثال گفته رو به قبله باشد، شده است شرايطي قائل
تازه اين را نيز گفته كه صرفا از اين جهت كه مسلمان باشد شرط نيست (مسلمان باشد

 و به عقيده برخي از ] كند نبايد ذبح[كند  ن چون اين دستورها را اجرا نميبلكه غير مسلما
گويد كه فقط  اما نمي )فقها اگر غير مسلماني هم اين دستورات را اجرا كند مانعي ندارد

 و اگر غير آنها ذبح بكنند قبول ،علماء دين حق دارند گوسفندها يا مرغها را ذبح كنند
  .ي در اسالم نيست چنين چيز.نيست و حرام است

  

  امامت جماعت 
 است كه خود مردم   از آن جهت،كنند اي از تشريفات به علماء مراجعه مي  اگر امروزه درپاره

 مثال امامت . و اال اسالم نگفته است، چون به علماء اعتماد بيشتري دارند،خواهند مي
 گفته است كه بايد ،خير ؟ جماعت بايد از علماء باشد  آيا اسالم گفته است كه امام.جماعت

   كم اتفاق، البته چون مردم از نظر عدالت به علماء بيشتر اعتماد دارند  ولي،عادل باشد
 جماعت از نظر فضائل   امام. غير عالمي را انتخاب بكنند،افتد كه براي امامت جماعت مي

ر هر چيزي كه  از نظ، حتي احيانا از نظر صباحت منظر و زيبائي، سيادت، علم، تقوا:انساني
   ولي به، هر چه فضائل بيشتري داشته باشد بهتر است،شود براي بشر خوبي شمرده مي
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   . اختصاصي كه مربوط به علماء باشد نيست  هر حال اين يك وظيفه
  

  استخاره 
 استخاره كردن  اند مثل اند و براي علماء ساخته يك چيزهائي هم هست كه بعد مردم آمده

 اينكه حتما استخاره را   كردنش يك عده حرف دارند تا چه رسد بهكه در اصل استخاره
 در خانه نشسته است و مشغول مطالعه   آدم: و اين چه مصيبتي هم هست،علماء بايد بكنند
 آن چيزي .كنم يك استخاره بفرمائيد  آقا خواهش مي زند كه  تلفن زنگ مي،يا نوشتن است

روم و عادت   كه در كوچه يا خيابان دارم ميشوم اينست  مي كه من خودم خيلي عصباني
روم و يك عادت بدي هم كه دارم اينست كه تسبيح در دست من  هم دارم كه تند راه مي
افتند و يك  افتد به ياد استخاره مي  چشمشان كه به تسبيح مي،كنم است و با آن بازي مي

ها ديگر چيزهائي است كه  اين.كنند كه آقا يك استخاره بفرمائيد دفعه آدم را ميخكوب مي
 ولي بهتر ،كنم و مخالف با آن نيستم  مي  البته من خودم استخاره.ايم خود ما مردم در آورده

گويند استخاره كسي براي كس   حتي بعضي مي. كند اينست كه هر كسي خودش استخاره
شان  نه اينكه علماء يكي از وظايف، خودش بايد استخاره كند ديگر درست نيست و هر كس

  . ما اين را بايد بدانيم كه به هر حال اينها به اسالم مربوط نيست. است استخاره كردن
 عنوان يك   اين به علماء مربوط نيست به. يكي ديگر از آن چيزها مسئله ختم است

  . اينها كارهاي غلطي است.اي كه عالم بايد انجام بدهد وظيفه
 مثبتي از عالم خواسته  د بدانيم كه اسالم وظايف باي، ما اينها را بايد بدانيم و در مقابل

دانيم كه   ما نمي.ايم  وظايفي هم ما در مقابل علماي دين داريم و آنها را فراموش كرده.است
 علماي حقيقي و واقعي را از غير آنها ، اگر بدانيم. وظايفي دارد يك عالم در مقابل اسالم چه

ايم   آمده  در مقابل.مقابل علماء چه وظايفي داريمدانيم خودمان در   هم نمي.دهيم تميز مي
  ايم كه گاهي سر به جاهاي عجيب  و يك حرفها و مسائل ديگري را از خودمان وضع كرده
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  .زند مي
  

  داستان ميرزاي قمي و خواندن شاهنامه 
 مرد عالم   اين مرد شاگرد وحيد بهبهاني آن.اي معروف است  درباره ميرزاي قمي قضيه

 ميرزاي قمي كه . است اند بوده گ كه عده زيادي از مجتهدين بزرگ شاگرد او بودهفحل بزر
اهل شمال ايران بوده است پس از اينكه تحصيالت خود را در كربال در محضر وحيد انجام 

 .گويند كه ميرزا ابوالقاسم برگشته است  مي گردد به وطن خود و مردم همه دهد بر مي مي
اي   باالخره شب از او در يك جلسه. هيچ تشخيص ندادند]او راوظيفه [ولي مردم دهاتي 

آيد و   وقتي مي.اش را انجام بدهد  آقا حاال مال شده است بيايد و وظيفه كنند كه دعوت مي
 شاهنامه  گويند قدري گذارند و مي آورند و جلوي او مي  يك شاهنامه مي،نشيند آنجا مي

 به هر حال شروع . است ش نخوانده است شاهنامه بيچاره چيزي كه به عمر.براي ما بخوان
 ،گويند كه اي افسوس دهند و مي  آنها سرها را تكان مي.كند قدري يواش يواش خواندن مي

 برويد فالن مال را بگوئيد ،حيف اين چند سال درس خواندن و پولهائي كه خرج كرديد
اي  گيرد و يك شاهنامه ت ميزند و شمشير را به دس  دامن راباال مي،آيد  آن مال مي.بيايد

گويند   و به او مي،خواند خواندند مي ها مي اي كه در قهوه خانه  آن شاهنامه درست مثل
   !؟اي  پس تو چه درسي خوانده،شاهنامه خواندن اينست

خواستم از   هنگامي كه مي،در يكي از شهرستانهاي ايران كه يك سال به آنجا رفته بودم
 مردي جلوي مرا گرفت و از من  م همان وسط خيابان يكعرض يك خيابان عبور كن

فهمم كه   گفتم اين را من نمي؟گيرد يا به جان پرسيد كه آقا غسل جنابت به تن تعلق مي
 غسل جنابت يك نيت دارد كه . يعني چه»گيرد يا به جان غسل جنابت به تن تعلق مي«

 سرو گردن و بعد طرف راست و  است و بعد ترتيبي دارد كه بايد نخست اين مربوط به روح
 آن مرد سري تكان داد و گفت پس .]و اين مربوط به بدن است[بعد طرف چپ را شست 

  اين 

 ٩٧



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

   ؟اي عمامه را براي چه به سرت هشته
  

  سؤاالت قلندري
 اتفاقا عوام يهود هم .خواهند اي از مردم از علماء جوابگوئي مسائل قلندري را مي  عده
گفتند بگو آن وقتي كه نه جزء   مثال مي،كردند  اينگونه سؤاالت را ميرفتند و از پيغمبر مي

 بعضي از مردم گاهي . بايد گفت بين الطلوعين؟روز است و نه جزء شب چه وقت است
شود و اگر هم نگوئي باطل  پرسند كه آن چيست كه در نماز اگر بگوئي نماز باطل مي مي
شود و   بر زبان بياوري نماز باطل مي]حال نمازدر [ نيت است كه اگر  گويند آن  مي؟شود مي

 كسي بود كه   يادم هست در وقتي كه ما بچه بوديم يك.اگر هم نيت نكني نماز باطل است
 كرد كه احدي نتوانست  اي طرح  يك وقت يك مسأله،از اين مسائل قلندري خيلي بلد بود

 هيچ كس ؟شود اطل مي گفت آن كدام نماز است كه با صداي االغ ب،جواب او را بدهد
شما يك وقت در بيابان با االغ مشغول رفتن  :   باالخره خودش گفت،نتوانست جواب بدهد

گرديد او را پيدا  كنيد و هر چه مي  بعد اين االغ را گم مي، داريد هستيد و آب هم در بار االغ
غول نماز كنيد و چون مش  ناچار براي نماز تيمم مي،شويد كنيد و از آب مأيوس مي نمي
 بايد وضو بگيريد و ، در اينجا نماز شما باطل است،شود شويد ص داي عرعر االغ بلند مي مي

   .شود  است كه با صداي االغ باطل مي  پس اين نمازي،نماز بخوانيد
 پاك و منزه بحث ، چقدر دين مقدس اسالم راجع به علماء.اينها انحراف و گمراهي است

اي كه  آن خطبه( است تقوا است رجه اول از عالم خواسته آن چيزي كه در د.كرده است
قد خلع « : مبارزه با هواي نفس است، معنويت است،صفا است )گويد خواندم آنها را مي
 اينها صفاتي است كه .هاي شهوت را از تن خود كنده است  جامه،»سرابيل الشهوات

 صالحيت   درباره كسي كه،دكن السالم درباره عالم ديني ذكر مي اميرالمؤمنين علي عليه
قد « :السالم فرمود  عليه دارد كه در آن باالترين مقامات ديني قرار بگيرد همانطوري كه علي

   سبحانهنصب نفسه هللا
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 همچو كسي حق .» من اصدار كل وارد عليه و تصيير كل فرع الي اصله، في ارفع االمور
 آن اينكه .ين خطبه راجع به عالم است قرينه ديگر هم دارم كه ا  يك.دارد اظهار نظر كند
 ،» به و آخر قد تسمي عالما و ليس« :فرمايد  علماي سوء را ذكر مي،بعد در نقطه مقابل

داند   را عالم مي  خودش خودش،يعني يك نفر ديگر هم هست كه فقط اسمش عالم است
 كه ان :مايدفر  صفاتي ذكر مي  براي آن هم؟ آن كيست.شناسد ولي اسالم او را عالم نمي

   . شاء اهللا شايد در جلسه آينده براي شما بگويم
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  صفات علماي جانشين انبياء غير مشروع   
  

   : اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين
دين و و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في ال«

  .)1(»لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
 در اينكه ،شود  مي  بحث ما در آن قسمتي بود كه مربوط به عالم ديني، در مسأله خاتميت

 با علماء دين ارتباط پيدا  هاي خاتميت و چه ركن از اركان آنست كه چه پايه از پايه
 بود كه دين مقدس اسالم راجع به  وع در جلسه گذشته بحث ما تشريح اين موض.كند مي

علماء دين چه نظري داده است و چه دستورها و وظايفي براي آنها و يا براي مردم نسبت 
  به آنها وضع كرده 

  
  :پاورقي

   122 /توبه. 1
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   يعني آنچه هم كه اسالم در اين خصوص تعيين كرده است، دستور اسالمي هم  اين.است
يگر آن بسيار جالب و منطقي و بيرون از هر پيرايه و عقل عينا مثل تمام موضوعهاي د

هاي حكيمانه بودن دين مقدس اسالم   اين دستور به خودي خود يكي از نشانه.پسند است
 درباره علماي دين در جلسه گذشته عرايضي عرض   راجع به دستورهاي منفي اسالم.است

   .كرديم
 شخصيت خاصي  به نام كاهن يا روحانياسالم در باب عبادات براي يك طبقه بالخصوصي 

 در ، قائل شده باشد  يعني چنين نيست كه براي آنها مثال شرطيتي،قائل نشده است
تشريفات مربوط به والدت يا اموات يا ذبح كه معموال در اديان جهان در اين چند قسمت 

ر اديان  معموال در ساي.شوند همينطور  مي براي عالم ديني يك شخصيت بالخصوصي قائل
 مثال ذبح به دست ،اند يك رابطه مرموزي ميان اين شخص و عمل بالخصوصي قائل شده

 و امثال اينها كه ،خاخام اگر واقع شود درست و اگر به دست ديگري باشد درست نيست
 ، فقط يك موضوع را كه هفته گذشته فراموش كردم عرض كنم، بكنم خواهم بحث نمي

   .شويم ورهاي مثبت اسالم ميكنم و بعد وارد دست  مي عرض
  

  مسئله ارتزاق اهل علم
 . شما ببينيد كه اين دين تا چه اندازه عالي و مترقي و منطقي و خردپسند و حكيمانه است

 يعني اسالم نگفته است آن ،در مسأله ارتزاق اهل علم نيز اسالم دستور بالخصوصي ندارد
از يك وظيفه عمومي و يك واجبي كساني كه عالم ديني هستند چون عالم ديني هستند 

  . معاش معافند كه متوجه همه مردم هست يعني تالش براي
 معاش و  اي است كه اوال در اسالم بر هر كسي واجب است كه براي  اين خود يك مسأله
 نبوي است و در   حديث. نقطه مقابل كل بر ديگران بودن است.زندگي خود كار كند

  ملعون« :غمبر اكرم فرمود و غير آن هست كه پي»وسائل«
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 مشمول لعنت خدا است آن كسي كه سنگيني خودش را .)1(» من القي كله علي الناس
 هر كسي هيكلي دارد و هيكلش وزني . است  تشبيه عجيبي.روي دوش ديگران بيندازد

 در همان هيكل عضالت و نيروهاي عضالني هست كه اين هيكل را روي زمين راه .دارد
 و خداوند نيروئي به او داده است كه اين ، هر كسي يك سنگيني دارد.كشانند برند و مي مي

  رويم سنگيني داريم  هر كدام از ما كه روي زمين راه مي.كند  نيرو حركت مي بدن با آن
 هر بدني اگر .كنيم  نيروئي هم داريم كه به وسيله آن نيرو بدن را حمل مي،ولي در مقابل

 خودش يك سنگيني دارد ، معاش. اين در سنگيني ظاهري.دسنگيني دارد نيرو هم دار
 پيغمبر . كسب و كاري داده است  خدا به هر كسي يك نيروي.ولي سنگيني اقتصادي

ملعون من القي « : نيروي اقتصادي خود او باشد  سنگيني اقتصادي هر كس روي:فرمايد مي
 از اين جهت در اسالم .ست از مسلمات دين اسالم و فقه ما ا  اين يكي.»كله علي الناس

   .استثنائي وجود ندارد
 گاهي انسان يك . يك چيز ديگر هست و آن قاعده باب تزاحم به اصطالح فقهاء است،بله

اي  شود و در اينجا چاره اي دارد و در همان حال يك وظيفه ديگري هم متوجه او مي وظيفه
ياري از افراد ممكن است كه به يك  بس. كند ندارد كه از ميان اين دو وظيفه يكي را انتخاب

 ،دهند  آنها بشود كه در حالي كه آن وظيفه را انجام مي اي متوجه علت خاصي يك وظيفه
  توانند انجام  نامش كار كردن و كسب كردن و اداره معاش است ديگر نمي اين وظيفه را كه

 كار مهمتري   تو يكگويد كه چون  اسالم روي قانون تزاحم نه روي قانون استثناء مي.دهند
 شيخ . عجالتا از اين وظيفه معاف هستي،را بايد انجام دهي و غير از تو هم كسي نيست

 اواخر قسمت اول يا جلد اول قبل از خيارات يك »مكاسب«انصاري اعلي اهللا مقامه در 
  بحثي دارد در همين موضوع راجع به اينكه آيا طالب و علماي ديني بايد كار و كسب

  يا بكنند 
  

  پاورقي
   72 ص /5فروع كافي، ج  .1
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 بله يك وقت هست . بر همه مردم واجب است از جمله بر آنها،گويد استثنا نيست  مي؟خير
 افرادي هستند كه اينها بايد انحصارا وظيفه تعليم و تعلم ديني را انجام ،يك نفر يا بيشتر

   .رسند دهند و به كار ديگر نمي
 كفائي هم هست   و از طرف ديگر يك واجب،يني استگويد كار و كسب يك واجب ع مي

 ، است كه يك عده فقيه در دين  بر همه مردم واجب كفائي.»تفقه«كه عبارت است از 
 بتوانند ، كه اصول عقايد اسالم را بدانند  اسالم شناس،يعني يك عده مردم دين شناس
الم را به همان جامعيت  تعليمات اخالقي و اجتماعي اس،تعليم بدهند و از آن دفاع كنند

 اين يك واجب كفائي است و متوجه همه .]وجود داشته باشند[خودش به مردم ياد بدهند 
   . باشيد  است كه حتما بايد از ميان خودتان يك عده متفقه و بصير در دين داشته مردم

 من به« هست كه  گويد يكوقت  آنوقت مي. يكي عيني و يكي كفائي،اينجا دوتا واجب است
 در اجتماع ،دهم بينم كه فالن كار مذهبي را كه انجام مي  مثال من مي، وجود دارد»الكفاية

 در .ماند  كنار بروم احتياجي براي جامعه باقي نمي صد نفر بهتر از من هستند كه اگر من
 است كه در درجه اول بروم دنبال كار و كسب و چنانچه وقت  اين صورت بر من واجب

 وجود ندارد »من به الكفاية« يك وقت هست كه .وم دنبال آن كار مذهبي بر زيادي داشتم
من به « نه تنها ،ماند و اگر اين يك نفر پاي خودش را كنار بكشد جاي خالي باقي مي

 اگر فالن آقا بگويد . وجود دارد» الكفاية من به« وجود ندارد بلكه خيلي كمتر از »الكفاية
 نگيرم اصال كس ديگري نيست و به قدر كفايت وجود چنانچه من دنبال رشته اجتهاد را

 وجود ندارد »من به الكفاية«شود ولي چون   در اينجا يك واجب كفائي متوجه او مي،ندارد
 . واجب عيني هم اينجا هست كه كار و كسب است  يك.كند حكم واجب عيني را پيدا مي

 به حكم ، هم نيست»فايةمن به الك« كفائي خيلي اهميت دارد و  چون اين موضوع واجب
دهد به يك نفر كه وقت و عمر خودش را   تزاحم نه به حكم استثناء اسالم اجازه مي قانون

  صرف امور ديني بكند و زندگي او از بيت المال مسلمين
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 نيست و   در مالياتها استثنائي قائل، پس ببينيد همانطوري كه عرض كردم. بشود  اداره
 در تالش براي . دين گيرد مگر به علماي  به همه مردم تعلق ميگويد كه خمس و زكات نمي

 غربي قوانيني هست كه مردم آن را   در برخي از كشورهاي.معاش نيز استثنائي قائل نيست
گويند براي مبلغين مذهبي   مي.دانم كنند ولي من اين تقديس را درست نمي تقديس مي

 عرض .از مالياتها معاف هستند ك قسمت آنها از ي، هستند يك استثنائات قانوني قائل
 يك قانوني كه خود قانون از اول استثناء ، يك همچو چيزي وجود ندارد كنم در اسالم مي

   . نه از جهت مالياتها و نه از جهت مسأله كار و كسب،داشته باشد نيست
كان ما « : است بله در يك شرايط بالخصوص كه اين شرايط بالخصوص در اين آيه بيان شده

خورند و اگر   اسالم به آن افراد صالحيتداري كه به درد اين كار مي...»المؤمنون لينفروا كافة
گويد  آيد مي  وجود ندارد و خللي در انجام اين دستور الزم مي»من به الكفاية«كنار بروند 

   .عجالتا و موقتا از اين دستور معاف هستيد
اند كه اين مرد وقتي كه در نجف  اش گفته ره دربا،خود همين مرد بزرگ يعني شيخ انصاري

آمد  كرد و نصف ديگر روز را مي رفت در بازار و در يك بنگاه كسب مي بود نصف روز را مي
گويند كه  و اينجور مي(كرد  العلماء مازندراني شركت مي در درس استادش مرحوم شريف

  ه اين خوبي نوشته است را در انجام معامالت ب»مكاسب« مرد كتاب  علت اين هم كه اين
تا  )آورده اين بوده كه خودش مدتي در بازار بوده و از كارهاي بازاري شخصا سر در مي

اينكه استادش شريف العلماء رفتن او به بازار را نهي و تحريم كرد و گفت تو از آن افرادي 
 .است و راست هم گفته ، امور ديني داشته باشد هستي كه بايد تمام وقتت اختصاص به

   . اينها دستورهاي منفي. جلو رفته است پس ببينيد تا كجا اسالم
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  دستورهاي مثبت اسالم درباره عالم ديني
 علم ، البته در درجه اول؟خواهد  اسالم از عالم ديني چه مي. بيائيم سراغ دستورهاي مثبت
يگر هست  يك چيز د. خواهم داد  راجع به اين توضيح.خواهد و تفقه و بصيرت و دانش مي

 اينست كه اسالم از عالم ديني و از مرجع امور  كه شايد بعضي توجه نداشته باشند و آن
 آنهم نه تقوا ،خواهد دهد تقوا مي ديني مردم و به اصطالح از مفتي كه براي مردم فتوا مي

 اين را من بايد با يكي . بلكه بيش از حد يك عدالت معمولي، عدالت معمولي در حد يك
  .ايسه براي شما عرض كنم تا خوب روشن شويددوتا مق

 . حديث هستند  دو طبقه داريم از علماء دين كه يك طبقه راويان و ناقالن،ما در اصطالح
گويد من   مي،دهد كند و نظر نمي كند ولي استنباط نمي راوي كسي است كه نقل مي

ثال به امام صادق رسد م شنيدم از فالن كس و او گفت من شنيدم از فالن كس ديگر تا مي
توانيم   شرط راوي چيست و آيا ما مي السالم كه آن حضرت فالن چيز را فرمودند حال عليه

 اگر راوي ثقه باشد يعني در نقل راستگو و مورد ، نه؟ حرف قبول بكنيم،از هر راوي
 كه الاقل اين فضيلت را دارد كه دروغ   اگر بدانيم كه يك آدمي است،اطمينان باشد

توانيم حديث را از او بپذيريم اما به شرط اينكه علم داشته باشيم كه واقعا   ما مي،يدگو نمي
 ممكن است يك آدمي مثال در برخي از فرائض مذهبي خود تنبل و . اي است او آدم ثقه

 ،كند  ديگر بيش از اين كسي شرط نمي،كاهل باشد اما يك آدم صددرصد راستگوئي است
 از . قائل باشيم از اين شرطي قائل نيستيم و لزومي هم ندارد كهما براي راوي و ناقل بيش 

 آيا يونس بن ؟ افيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني:پرسيدند امام هم وقتي مي
  . بلي بلي قابل اعتماد است:فرمودند  مي  امام؟عبدالرحمن قابل اعتماد است

 است كه فقط  بصير در دين آيا كافي ولي براي يك نفر مفتي يعني صاحبنظر و متفقه و 
 اجتهاد برسد و از لحاظ علمي   اگر يك نفر به درجه. كافي نيست، نه؟ثقه و راستگو باشد

   آدم راستگوئي هم،هم باال دست همه باشد
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 باشد و هرگز دروغ نگويد ولي از برخي از گناهان ديگر مثال از غيبت كردن پرهيز نداشته 
 كارهائي هم مبني بر همين   جنسا حسود است و يك،نداشته باشد از حسادت پرهيز ،باشد

 يك گناهاني را كه مربوط به ثقه بودن در نقل نيست انجام ،كند حسادت باطني مي
خوانيد كه   با اينكه شما مي،شود  هرگز نمي، خير؟شود از او تقليد كرد  آيا مي،دهد مي
 معموال در . مجتهد يعني متخصص فني،د مجتهد كه ديگر اين قدر حرف ندار! آقا:گويند مي

 مثال ،شوند  از تخصص علمي و تجربي و راستگو بودن شرط قائل نمي متخصص فني بيش
 علم  كنيم كه  به يك كارشناس مراجعه مي،ما در ساختمان و در فرش كارشناس داريم

 اما ،زند بصيرت داشته باشد و حقه باز هم نباشد و در نظرهاي خودش نار و ن،داشته باشد
شود به من  خورد يا فسق ديگر مرتكب مي حاال اين كارشناس در خانه خودش مشروب مي

 آيا او فقط يك كارشناس است و فقط بايد ؟ اما مال و مرجع ديني چطور!؟چه ارتباطي دارد
 يعني علم و فن اين كار را داشته باشد و در كار ،شرايط يك كارشناس را واجد باشد

 او اساسا از هر گناهي بايد ، نه؟ همين كافي است، نداشته باشد دروغخودش هم تقلب و 
 امام  اي كه  آن جمله. ما فوق عدالت افراد عادي، بايد عادل باشد،پرهيز داشته باشد

عا المر  مطي، مخالفا علي هواه،اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه« :فرمودند
 مافوق عدالت فهميده ،گويند از اين جمله  خود مجتهدين مي،)1(»مواله فللعوام ان يقلدوه

 بايد آن كسي كه خودش را به تعبير اميرالمؤمنين در ، مجتهد و مرجع  بايد آن.شود مي
خواهد فروع را بر اصول   كسي كه مي، مصدر واردات است، مقامات قرار داده است ارفع

 اما از حد يك عالم عادي ، وحي و الهامگويم  نمي، مافوق عدالت را واجد باشد،تطبيق بكند
 يك صفا و معنويت و نورانيتي داشته باشد كه همان نورانيت مؤيد او ،هم بايد باالتر باشد

 دستگاه روحي و ، تنها دستگاه فكري او مجهز باشد كافي نيست.باشد و او را تأييد كند
   بايد مجهز معنوي او هم

  
  :پاورقي 
   263  ص/2 احتجاج طبرسي، ج .1 
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  .باشد
 به يكي از .» محدثا انا ال نعد الفقيه منكم فقيها حتي يكون« :السالم فرمود  امام صادق عليه

شماريم مگر اينكه محدث باشد يعني از   نمي  ما از شما فقيهي را فقيه:اصحاب خود فرمود
 راوي . يك چيزهايي به او الهام و تلقين شود، او بدهند  خبر به،باطنش با او صحبت شود

 محدث !؟تواند محدث باشد  مگر فقيه هم مي!؟ او يكون الفقيه محدثا:تعجب كرد و گفت
 تفهيم به .)1(» و المفهم محدث،يكون مفهما« : امام فرمود.بودن شأن پيغمبر و امام است

 اين ،شود  يك سعه صدر و نورانيتي به او داده مي  از باطن،شود  روحش باز مي،شود او مي
   . بله اين طور بايد باشند، بودن استخودش محدث

السالم خواندم و عرض كردم كه اگر   عليه ها يي در هفته گذشته از اميرالمؤمنين علي جمله
چه كسي اين خطبه را از اوصاف علماء ديني نشمرده است ولي يك تأملي كه انسان به 

به اسم عالم نبرده بيند كه اگر چه اميرالمؤمنين در صدر خط كند مي مجموع اين خطبه مي
  ان من احب عباد اهللا« :فرمايد  مي.است ولي اساسا و كامال اين خطبه درباره علماء است

اي است كه   از محبوبترين بندگان خدا در نزد خدا بنده.»اليه عبدا اعانه اهللا علي نفسه
 تأييد  يعني او را در مخالفت با هواي نفس،خداوند او را بر نفس خودش اعانت كرده باشد

 در حديث دارد كه خداوند وقتي ، اگر بخواهيم حديثي را مؤيد اين قرار بدهيم.كرده است
 ،كند  يك واعظ و زاجري در قلب او خلق مي، خودش تأييد كند اي را بر نفس بخواهد بنده

   .دارد كه او را هميشه در كارهاي بد سرزنش كند  را زنده نگه مي يعني وجدانش
 همه را ترجمه  دهد كه د است كه در آن هفته خواندم و وقت اجازه نميها خيلي زيا جمله

  :فرمايد كنم تا آنجا كه مي
  
  :پاورقي 
  . آمده است )من الشيعة(، به جاي منكم، منهم2 ج رجال كشي، .1
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 و هون ، فقرب علي نفسه البعيد، و اعد القري ليومه النازل به،فزهر مصباح الهدي في قلبه«
  .» قد خلع سرابيل الشهوات... و ذكر فاستكثر،البصر نظر ف،الشديد

 و براي روز سختي كه همه در پيش دارند ،كند  هدايت در قلب او نورافشاني مي  يعني چراغ
 نظرهايش بصيرت ،نمايد  مي  سخت را بر خود آسان،بيند  دور را نزديك مي،دارد توشه بر مي

  :ه شهوت را از تن خود خلع كرده است جام،گيرد  ياد خدايش پيوسته فزوني مي،افزاست
  
خرج من صفة العمي و مشاركة اهل الهوي و صار من مفاتيح ابواب الهدي و مغاليق ابواب «

   .»الردي
  رسد كه جزو كليدهاي آيد و به آنجا مي  از كوري و همكاري هواپرستان بيرون مي يعني

 ديگران واقع  ه رهبر و هاديكند ك  يعني اين شايستگي را پيدا مي،شود درهاي هدايت مي
  .شود

  
   :هاي بعدي است  جمله، صريحتر و واضحتر

  
فهو من اليقين علي مثل ضوء الشمس قد نصب نفسه هللا سبحانه في ارفع االمور من «

  .»اصدار كل وارد عليه و تصيير كل فرع الي اصله
  

و رقاء معنوي پيدا  صفا و كمال و معنويت   اين آدمي كه اينهمه: اين ديگر اوج مطلب است
 يعني آنجا ديگر آن ،كند  باالترين منصبها نصب مي كند آنوقت خودش را در آن مي

 .»من اصدار كل وارد عليه« ؟كند  چه مي. آن مسند قرار بگيرد شايستگي را دارد كه روي
   مثل،كند هر چه بر او وارد بكني صادر مي
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دهند و از طرف ديگر مواد ساخته  ل مياي كه از يك طرف مواد خام به او تحوي  كارخانه
و تصيير كل فرع « ،تواند جواب بدهد  ديگر هر چه از او سؤال كنند مي.دهد شده پس مي

 خود ،اند  اصول را كه به او داده. قادر است كه فروع را به اصول برگرداند  آنوقت،»الي اصله
كند   را پيدا مي ن شايستگي اي، اين عالم صاحب ضمير، اين مرد عالم.دين تعليم داده است
 از اصولي كه دين داده است استخراج ، هر چه را كه به او عرضه كنند،كه فروع بي نهايت را
   .بكند و تحويل بدهد
 كاري باالتر از اين   كدام عالم است كه.كنيد اينها همه صفات عالم است چنانكه مالحظه مي

اوصاف علماء دين را ذكر  )ع(كه بدانيم علياي باالتر از اين براي اين  قرينه.داشته باشد
و آخر قد تسمي عالما و ليس « :گويد  ديگران را اينست كه در آخر مي كند نه اوصاف مي
  .)1(»به

 البالغه را حفظ  هاي نهج  من خودم يادم هست در دوران طلبگي كه در قم بودم خطبه
 همان وقت تعجب . بودهايي كه حفظ كرده بودم همين خطبه  از جمله خطبه.كردم مي
كردم اين خطبه   زيرا خيال مي،خورد ها به هم نمي كردم اين جمله كردم و خيال مي مي

گفتم چرا در قسمت دوم خطبه   مي  با خودم.كند اوصاف هر مؤمن كامل را بيان مي
 يعني اما آن ديگري نام خود را عالم گذاشته ،» به و آخر قد تسمي عالما و ليس« :فرمايد مي

كردم كه   درك نمي! در قسمت اول كه اسمي از عالم برده نشده است.است ولي عالم نيست
  رساند كه اينها هم صفت يك عالم و مرجع ديني است كه خود مضمون قسمت قبلي مي

 اسالم يك نفر متخصص ديني را به صرف اينكه سالها درس خوانده و به .بايد اينجور باشد
 است و حداكثر آدم موثقي است  ست و سينه به حصير ماليدهاصطالح استخوان خرد كرده ا
 اين اندازه از نظر اسالم كافي .شناسد  نمي بندد به رسميت و به خدا و پيغمبر دروغ نمي

   عدالت ،نيست
  

  :پاورقي
   86 نهج البالغه، خطبه .1 
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  صي الزم صفا و نورانيت و روشن انديشي خا، بلكه مافوق عدالت الزم است،كامل الزم است
 نيست ولي يك   وحي و نبوت و امامت، اين.فرمايد است همين جور كه اميرالمؤمنين مي

 او عالم است و با .دهد  مي حالتي است برزخ ميان آنها و آنچه كه يك عالم ساده انجام
 اما ، پيغمبر نيست كه نيروي وحي راهنماي او باشد،نيروي فكر و علم و عقل بايد كار كند

   . بايد علم و فكر و عقل او را تأييد بكند اي هم از نورانيت نهيك پشتوا
  

  علمائي آه جانشين انبياء غير مشرع هستند
 در دوره امت ،دادند  قسمتي از وظايفي را كه انبياء سلف انجام مي،آيد  اسالم وقتي كه مي

ه عرض  همان طور ك. علمائي  يك چنين؟ چه جور علماء.گذارد ختميه به عهده علماء مي
 يعني ، پيغمبراني كه مشروع نبودند  اما وحي آن،شود كردم علم جانشين وحي مي

 ، در اين دوره علماء از طريق علم. شريعت قبل بودند پيغمبراني كه محيي و حافظ مواريث
 اما يك علم خشك و خالي هم نيست ،شوند  حافظ شرايع مي، درس و حفظ مواريث،كتاب
اي از آن نور معنوي داشته   حتما بايد يك پشتوانه.از انوار معنوي علمي كه مؤيد است  بلكه

   . مطلبي اينجا عرض بكنم.باشند
 فرمود .» الي اصله من اصدار كل وارد عليه و تصيير كل فرع« :در كلمات اميرالمؤمنين بود

 كند و كنند بر اصول تطبيق مي  مي كند و فروعي را كه بر او عرضه كه واردات را صادر مي
 اجتهاد يعني فروع . معني اجتهاد همين است.دهد جواب را از روي آن تطبيق به افراد مي

  .را از اصول استنباط كردن
  

   قياسي و غير قياسي:دو نوع اجتهاد 
 يا قياس   يكي اجتهادي است كه اصطالحا به آن اجتهاد رأي. ما دو نوع اجتهاد داريم

 و همان چيزي ، است ه اسالمي ابوحنيفه بوده همان چيزي كه مبتكر آن در فق،گويند مي
  كه ائمه اطهار با اين نوع اجتهاد كه اسمش رأي و قياس
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 و حقا و انصافا قطع نظر از اينكه حاال ما شيعه هستيم اگر اختيار ،اند  هست مبارزه كرده
در اسالم به دست رأي و قياس داده شود و اگر با اجتهاد رأي و قياس مبارزه نشده بود كه 

البته برخي از فقهاء و ائمه اهل سنت هم بودند مانند مالك (درجه اول ائمه ما مبارزه كردند
 بن انس كه يكي از   مالك.ماند چيزي از دين باقي نمي )كه با اين طريقه مخالف بودند

امامهاي چهارگانه فقه اهل تسنن است در عمرش دو فتوا از روي قياس داده بود و وقتي 
 وحشتم از آن دو فتوايي است كه از روي  گفت من  بميرد متوحش بود و ميخواست كه مي

 كار افراط كرده است يعني فكر و ظن و قياس خودش را در   ابوحنيفه در اين.ام قياس داده
   .شود  دين آنقدر دخالت داده است كه اساسا دين زيرورو مي استنباط احكام

 براي  دانم كه اين مضمون است من نمي حاال ،كنند اي در تواريخ نقل مي يك قضيه
 عادت كرده بود  گويند آنقدر اين مرد به قياس كردن  مي،ابوحنيفه يا خودش شوخي كرده

 .آمد  صورت مضحكي در مي كرد و گاهي به كه در تكوينيات هم مثل تشريعيات قياس مي
ه ريش ابوحنيفه به اند ك  نوشته. نداشت كرد كه اصال با هم ربطي مسائلي را با هم قياس مي

 ، معموال افرادي كه موي سياه دارند. عربي اشمط بود  به زبان،اصطالح جو گندمي شده بود
خواهد كه اين موهاي سفيد آشكار باشد و  شود دلشان نمي اولي كه موي سفيد پيدا مي

ر  براي اينكه مردم به پيري آنها پي نبرند يا الاقل از همس،خواهند آن را مخفي كنند مي
 به سلماني   به هر حال ابوحنيفه رفت به سلماني براي اصالح.خودشان رودربايستي دارند

خواهم   مي: گفت؟ چرا: گفت  مرد سلماني. اين موهاي سپيد را يكي يكي از ريشه بكن:گفت
 اتفاقا تجربه نشان داده است كه هر چه را كه از ريشه : آن مرد گفت.ديگر بيرون نيايد
 فورا قياس گرفت كه حاال اگر . پس موهاي سياه را بكن: گفت.آيد  ميبكنند بيشتر در

  آيد پس چرا ما موهاي سياه را نكنيم آيد بيشتر در مي موهاي سپيد را كندند بعد كه در مي
   اين در شرايط،رود  حساب نكرد كه طبيعت دارد رو به سپيدي مي.كه بيشتر در آيد
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 و قياسهايي كه او كرده است و .اس غلط است نامساوي است و در شرايط نامساوي قي
 بجاي اينكه شرايط ،كند  بخواهد در دين قياس بكند چون شرايط را درك نمي اساسا هر كه

 اجتهاد ممنوع   اين.كند كند و اشتباه مي  در شرايط نامساوي عمل مي،را مساوي بگيرد
اين تعبير اميرالمؤمنين  در   آن همين است كه، ولي ما يك اجتهاد مشروع هم داريم،است
  .ها استنتاج بكنند ها را از اصلها و ريشه  اينكه فروع يعني شاخه،بود
  

   نامتناهي،آليات و قواعد محدود است و مسائل 
 ابن ادريس . است  نقل كرده»سرائر« حديث معروفي است كه آن را ابن ادريس در آخر 

 جمهور فقهاء كه اگر خبر واحد   بر عكس،كند يك فقيهي است كه به خبر واحد عمل نمي
 خودش »سرائر« در عين حال در آخر كتاب   ولي.كنند مورد وثوق و اعتماد باشد عمل مي

اي دارد كه معروف است به  كه از كتب فقهي بسيار ارجمند و با ارزش ما است يك خاتمه
مل  اين آدم بدبين كه به اخبار واحد ع، در آنجا در يك قسمت.»مستطرفات سرائر«

داند و واحد   ترديد مي  يك سلسله اخبار و احاديث دارد كه آنها را غير قابل،كند نمي
 آن حديث كه در وسائل هم هست .داند  بلكه متواتر يا نزديك به متواتر مي،شمارد نمي

اند كه بر ما است كه اصول و   ائمه گفته.)1(» التفريع علينا القاء االصول و عليكم« :اينست
 اما تفريع كردن يعني فرع را از اصل ، اين وظيفه ما است،قواعد كلي را بيان كنيمقوانين و 

 اين آن اجتهادي .استخراج كردن و شاخه را از تنه در آوردن اين ديگر وظيفه شما است
 براي : و علت آن هم معلوم است،است كه نه تنها ممنوع نيست بلكه الزم و واجب است

اي كه بشر الزم دارد محدود و متناهي است يعني  انين كليه قو، يعني كليات،اينكه اصول
 بي نهايت و ال ، اما فروع و جزئيات، بيان است  بنابراين قابل،تواند محدود و متناهي باشد مي
  تعد

  
  :پاورقي

  .  در عبارت  به نقل از جامع بزنطي، با اندكي اختالف478 سرائر ابن ادريس، ص .1
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ود كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار همان طور كه اصول را بيان  اگر بنا ب.و ال تحصي است
 )اند  كرده البته فروع را نيز هرگاه سؤال شده است بيان(اند همه فروع را هم بيان كنند كرده

 نيستند فروع جديدي پيدا   نه تنها در زمانهايي كه. غير متناهي بود،بيان كردني نبود
ده است بلكه در همان زمان خودشان امكان نداشت شود كه خود فرع از آنها سؤال نش مي

 محدود و متناهي است و ، اصول.كه همه فروع را بتوانند از آنها بپرسند تا آنها جواب بدهند
   . نامحدود و غير متناهي،فروع

خوانيد يك سلسله   مي  شما علم حساب كه:كنم مثل اينست اين فروع و اصول كه عرض مي
 قواعد .آموزيد  شما قواعد كلي حساب را مي،دهند  به شما ياد ميقواعد به نام علم حساب

 شايد همه قواعد حساب درصد يا صد و پنجاه . نيست كلي حساب محدود است و نامتناهي
 مسائلي كه قابل طرح هست ، نامحدود است؟ اما مسائل حساب چطور،قاعده خالصه شود

اي از مسائل  گيريد و بعد هر مسأله  شما اصول و قواعد را كامع ياد مي. نامحدود است
 اين  فهميد كه دانيد مي  شما كه آن اصول و قواعد را مي، كه بر شما عرضه بدارند حسابي

تواند به شما بگويد   نمي  كسي. از اين راه يا از آن راه،مسأله را از چه طريقي بايد حل كنيد
در طول زمان علم حساب  درپي و  كه چون فروع علم حساب نامتناهي است پس بايد پي

 هر چه دنيا سير . علم حساب ديگري الزم نيست، خير.ديگري بجاي اين علم حساب بيايد
 ولي هيچ ، جديدي براي بشر به وجود بياورد]حسابي[كند ممكن است فروع و مسائل  مي

   . اصول علم حساب نسخ شود تا بخواهد اصول ديگري جاي آن را بگيرد دليلي ندارد كه
 قابل استخراج از   و فروعي دارد كه، قواعد و اصولي دارد معلوم،م همين طور استدين ه

 است يك سلسله قواعد است و آنچه   آنچه اسالم آورده است و همواره ثابت.آن اصول است
 مسائل متغير .وظيفه مجتهدان است كه استخراج و استنباط كنند يك سلسله مسائل است

  غير از ت  تغير مسائل ناشي.است
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 قواعد نيست بلكه ناشي از اينست كه صورت مسائل در هر زماني با زمان ديگر متفاوت 
 با ورود برخي عوامل و احيانا خروج ، عوامل وارد در زندگي در زمانها متفاوت است،است

 صورت مسائل و جوابي كه به آنها بايد داده شود عوض   خواه ناخواه،بعضي از عوامل ديگر
 وجهه ، احكام و قوانين اسالمي در عين اينكه جنبه و وجهه ثابتي دارند  كه اينست.شود مي

 بسياري از نظراتي كه ائمه اطهار و حتي خود پيغمبر اكرم .كنند و جنبه متغيري پيدا مي
 يعني ،اند كرده اند استنباط مي اند همانها فروعي است كه خودشان از اصولي كه داشته داده

علينا القاء االصول و عليكم  «:يا»  تفرعوا اء االصول و عليكم انعلينا الق«عمال مصداق 
اند كه برو بنشين در مسجد و ما   اگر ائمه به بعضي از اصحابشان فرموده.بوده است» التفريع
آمد و  چون هر كسي مي( داريم كه كسي مثل تو برود بنشيند در آنجا و فتوا بدهد دوست

آمدند و از او   مي  حساب اينكه اين عالم است مرتب و مردم هم به،نشست روي مسندي مي
 اينكه درسهاي كلي را به   روي حساب،روي همين حساب بوده است )پرسيدند مسأله مي

   .گفتند كه تفريعات را ديگر خودتان استنباط كنيد آنها داده بودند و مي
  

  مثال به فريضه علم
 به همه آن  مين امشب عرض بكنم وليخواستم ه  در اينجا من مثالهاي زيادي دارم كه مي

 :خواهم براي شما عرض بكنم كه شايد مثال نوي است  مثالي را مي،رسم مثالها نمي
طلب العلم فريضة علي كل « :اند  را همه شنيده اي دارد پيغمبر اكرم كه اين جمله جمله
جيب  خيلي ع. هر دو يكي است،»علي كل مسلم و مسلمة« و در برخي از نقلها »مسلم

شود و اگر نداشته باشد  گويند اگر مسلمه داشته باشد شامل زنها مي ها مي است كه بعضي
 آيه   مثل اينست كه بگوئيم.كند  در اين جور مسائل كه ديگر زن و مرد فرق نمي.شود نمي

  هل يستوي الذين««
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 نگفته  دارد و الذين مخصوص به مرد است و چون الذين )1( » يعلمون و الذين ال يعلمون
 اين ضمير مؤنث است كه اختصاص به زن دارد و .]شود شامل زنها نمي[است الالتي يعلمن 

 .اي براي مذكر داشته باشد رود مگر اينكه قرينه اال ضمير مذكر اغلب در مورد اعم به كار مي
 بگوئيم كه مالك فضيلت   پس، ضمير مذكر است.)2(»ان اكرمكم عند اهللا اتقيكم« :يا آيه
 و همچنين آيه . اختصاص به مرد يا زن ندارد، خير؟ردها تقوا است و در زنها نيستدر م

 آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في االرض ام نجعل المتقين  ام نجعل الذين« :كريمه
  . ندارد  اينها واضح است و به اين صحبتها احتياج. همه ضميرها مذكر است.)3(كالفجار

  

  ره وجوب علمبيان خوب غزالي دربا 
 بر هر مسلماني   طلب علم».طلب العلم فريضه علي كل مسلم« : به هر حال پيغمبر فرمود

ام از همه  اي در ميان علماء طرح شده است كه تا آنجا كه من ديده  مسأله.واجب است
 از او »محجة البيضاء« كرده و مرحوم فيض هم در   نقل»احياء العلوم«مبسوط تر غزالي در 

 اينكه اين علمي كه پيغمبر فرمود طلب آن واجب است چه علمي   راجع به،كند نقل مي
 علم اصول دين و علم ،اند مقصود  متكلمين گفته:كند  قول نقل مي  غزالي بيست؟است

 ، است اند مقصود علم فقه  فقها گفته، علم تفسير است،اند مقصود  مفسرين گفته، الكالم است
 اينها خيلي واضح   جواب همه.اند بهمان اي ديگر گفته و عده ،اند فالن اي گفته يك عده

 علمها بر دو :گويد  مي.كند  غزالي بيان بسيار خوبي دارد و فيض هم آن را تأييد مي.است
 بعضي از علوم خودش في حد ذاته در دين هدف است مثل معرفه اهللا كه بر هر :قسم است

 وسيله ،ود علم هدف نيست بلكه علم بعضي از علمها هست كه خ.كسي واجب عيني است
   آنوقت هر هدفي از هدفهاي.است

  
  :پاورقي

  9. /سوره زمر .1
 13 /سوره حجرات .2
  28/ سوره ص .3
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 مثال در اسالم طبابت يكي .شود  واجب مي  اسالم كه توقف به علم داشته باشد علم آن هم
 به نحو واجب  پس علم طب هم،اي است براي آن  وسيله از واجبات كفائي است و علم طب

 تجارت واجب كفائي .شود  شامل آن هم مي»طلب العلم فريضة« پس ،شود كفائي واجب مي
   تحصيل علم،شود است و در حدودي كه احتياج به علم دارد تحصيل علم آن هم واجب مي

 بياني كه عرض   و از اين قبيل با همين،اقتصاد در حدودي كه تجارت به آن توقف دارد
 اما به اصطالح ، فريضه است، است  پس علم واجب.س بگيريد بسيار زياد استكردم شما قيا

 . واجبي است كه مقدمه يك واجب ديگر است علماء يك واجب نفسي تهيوئي است يعني
 بسياري از علوم هست كه آن علوم واجب ، آن به جاي خود البته علم معرفة اهللا و امثال

  . مقدمه يك واجب ديگر است به عنوان
 زمانها فرق بكند كه ]كه اين امر نسبت به[مكن است شما سؤال كنيد كه آيا ممكن است م

 در يك زمان واجب ،يك علم در يك زمان واجب باشد و در يك زمان ديگر واجب نباشد
 آيا ، در يك زمان حرام باشد و در يك زمان واجب باشد،تر باشد باشد و در يك زمان واجب

 زيرا كه علم يك واجب مقدمي است و بستگي به ،شود  بلي مي؟شود يا نه همچو چيزي مي
 پيدا   آن هدف گاهي براي مسلمين اهميت. هدفي دارد كه اين علم وسيله آن است آن
 ، اهميت آن باالتر برود  و به هر درجه كه]دهد و گاهي اهميت خود را از دست مي[كند  مي

زي واجب نبوده است و يا خيلي  رو  طبيعت شناسي يك.رود اهميت علمش هم باال مي
اعدوا لهم ما استطعتم « :گويد  مثال مي، دستوري دارد  ولي اسالم،واجب ضعيفي بوده است

   اين يك واجب.گويد در مقابل دشمن حداكثر نيرو را بايد داشته باشيد  مي.)1(»همن قو
 ،چرخد  مي  اين واجبي است كه در زمان ما برخالف زمانهاي قديم روي پاشنه علم.است

 قهرا علم آن ،شود  نمي يعني آن نيرويي كه حداكثر نيرو باشد در عصر ما جز با علم تهيه
 آيا . بلي واجب است؟ واجب است  آيا تحصيالت اتم شناسي بر مسلمين.شود واجب مي

  پانصد 
  

  :پاورقي
. 1    60 /سوره انفال
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 امروز هدف .ي نداشت اين يك علم مقدمي بود و لزوم، خير؟سال پيش هم واجب بود
 ؟ درجه وجوبش چقدر است.شود  بنابراين امروز واجب مي،كند  تأمين مي اسالم را اين علم
 اين يك واجبي   ممكن است.چقدر است»اعدوا لهم ما استطعتم من قوش«بايد ديد درجه 

 همان كسي كه ؟ بايد بفهمد  اين را كي.بشود كه در صدر همه واجبات ما قرار بگيرد
علينا القاء « : هماني كه امام فرمود،» اصله من تصيير كل فرع الي« :المؤمنين فرمودامير

 اصول اسالم را ،شناسد  آن كسي كه كليات اسالم را مي،»االصول و عليكم بالتفريع
فهمد چه چيز   مي،دهد  وسائل را تشخيص مي،شناسد  اسالم را مي  هدفهاي،شناسد مي

 يك ،كند به اهميت هدف ميت وسيله بستگي پيدا ميهدف و چه چيز وسيله است و اه
  دهد كه امروز فالن علم در درجه اول اهميت است و بر مسلمين آيد وفتوا مي  مي روزي

  .واجب است كه آن را تحصيل كنند
  

  نوع انطباق اسالم با زمان 
اسالم  محركه  توانيد معني آن سخن را بفهميد كه اجتهاد واقعي نيروي  از اينجا شما مي

 حاللي حرام ، تبديلي نيست، با اينكه نسخي نيست،بخشد به اين دين  تحرك مي،است
حالل محمد حالل الي يوم القيامة و حرامه حرام « ،نشده است و حرامي حالل نشده است

 نه حكمي نسخ ، حرام شده و نه حرامي حالل شده است  نه حاللي،)1(»الي يوم القيامة
سي از خودش وضع و جعل كرده است و براي خودش آورده شده است و نه حكمي را ك

   اسالم،؟دهد گويند اسالم چگونه خود را با متغيرات زمان تطبيق مي  مي  اينكه.است
 ، چون زمان قادر نيست اصول را تبديل كند و تغيير دهد،دهد اينچنين خود را تطبيق مي

كند   زمان آن را عوض مي  آن چيزي كه.محال است كه زمان بتواند اصول را عوض كند
   و آن ،اسالم در آن نيروي متغير و متحرك قرار داده است

  
  :پاورقي

   17، ص 2اصول كافي، ج  .1
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 اصول ثابتي است كه »...حالل محمد حالل« :گويد چيزي كه اسالم روي آن ايستاده و مي
ن از مدار  اگر يك روزي انسا. مدار انسانيت است، آن.زمان قادر نيست آن را عوض بكند

 اگر از مدار خودش بيايد در مدار ،شود  آن اصول عوض مي،خودش بيايد در مدار گوسفند
 ولي انسان از مدار ،شود  اگر بيايد در مدار جمادات عوض مي،شود  عوض مي،اسب و گاو

 و ،شود شود ولي در همين مدار متكامل مي  متكامل مي، انسان.انسانيت نبايد خارج بشود
 پس اينست كه دين .كند  مي  خط سير را معين،كند  مدار را مشخص مي همين،اصول

 ، برود و در عين حال زمان را كنترل بكند تواند با زمان پيش اسالم كه دين خاتم است مي
 ، زمان معصوم نيست،چون زمان قابل انحراف است و هميشه تغييرات زمان مصيب نيست

 است كه به دست بشر و از ناحيه بشر ناشي شود همانها تغييراتي كه در زمان پيدا مي
 ] صواب باشد و ممكن است[شود ممكن است   و هر چه كه از ناحيه بشر ناشي مي،شود مي

 است پيشرفت   ممكن، ممكن است تقدم باشد و ممكن است انحراف باشد،صواب نباشد
كند و از  زه مي زمان شديدا مبار  اسالم از طرفي با انحرافات.باشد و ممكن است خطا باشد

رود بلكه   نه تنها با پيشرفت زمان پيش مي.رود سوي ديگر با پيشرفت واقعي زمان پيش مي
 ، باز هم در اين زمينه مثالهايي هست.برد  زمان را جلو مي كند و خودش زمان را رهبري مي

   .رسانم ان شاء اهللا در جلسه آينده به عرض شما مي
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  ارآان خاتميت 
  

  ...حمن الرحيم الحمد هللا رب العالمينبسم اهللا الر
 يصونون مصونه و يفجرون ،و اعلموا ان عباد اهللا المستحفظين علمه« :السالم  قال علي عليه

  .)1(» التمحيص  و هذبه...عيونه
  

 نامنظم ، مبحث اي اين  اگر تا اندازه. جلسات بحث ما درباره مسأله خاتميت طوالني شد
 قبال از طرف ديگران طرح   مسائل و مباحثي كه.صر نيستمبيان شده باشد من چندان مق

نشده و در اطراف آن مسائل زياد بحث نشده است و حتي خود شخص گوينده هم به اين 
تواند آنطوري كه بايسته و شايسته   ناخواه نمي كيفيت و به اين طرز طرح نكرده است خواه

  است در ابتدا منظم طرح 
  

  :پاورقي
  212ه نهج البالغه، خطب .1
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   .شود
 ورود و ، طالب براي اينكه آقايان محترم در اين مبحث كامال توجه بفرمايند كه به اصطالح

كنم تا   شما عرض مي  امشب خالصه مفيدي براي،خروج ما در اين مطلب چگونه است
   .درست مطلب دستگيرتان بشود

  

   انسان و اجتماع :رآن اول خاتميت
يت در چهار قسمت است و در واقع بحث ما چهار ركن و مجموع بحثهاي ما راجع به خاتم

 از اين نظر كه آيا انسان يك   ركن اول و پايه اول آن انسان و اجتماع است.چهارپايه دارد
 از نظر طرز تربيت و هم از نظر ، از نظر اخالق،موجود ثابت و جامد و يكنواختي است

 در تمام زمانها بايد يك جور و  آيا انسان طرز زندگيش؟اجتماعي و تشكيالت اجتماعي
 انسان چه از نظر فردي و چه از نظر ، يا بر عكس؟يكنواخت باشد مانند زنبور عسل

 اگر انسان صددرصد موجود ثابتي ؟اجتماعي يك موجود متحول و متكامل و متغيري است
 يك  و اگر انسان،باشد قوانين زندگي او هم بايد صددرصد قوانين ثابت و ال يتغيري باشد

 هيچ قانون ثابتي ،شود  قضيه مي موجود صددرصد متغير و متحولي باشد عكس آن
 يا آنكه فرض سومي هست كه . تغيير بكند  هميشه بايد قوانينش،تواند داشته باشد نمي

 از ،هاي متغيري است هاي ثابت و جنبه  انسان داراي جنبه حقيقت همان است و آن اينكه
   ولي در قسمتهايي هم بايد از اوضاع متغيري،بتي پيروي بكنديك نظر بايد از يك اصول ثا

اي از ميلياردها سلول   از اين جهت درست مانند بدن انسان است كه مجموعه.تبعيت نمايد
شوند ولي قسمتي از سلولها كه  ميرند و نو مي  قسمت اعظم آن سلولها دائما مي،است

 . بدن با آنها است ثابت و جاويدند ليدهند و فعاليتهاي اص سلسله اعصاب را تشكيل مي
 طرحهاي اولي زندگي انسان كه ، اصول زندگي انسان.قوانين زندگي بشر همينطور است
كنند قوانين ثابت و ال يتغيري هستند ولي فروع زندگي  زمينه را براي تكامل او فراهم مي

   .انسان تغيير پذير است
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  انسان متغير است ولي مدار ثابتي دارد 
 انسان يك موجود متغيري است ولي مدار تغييرش يك مدار :اند ضي به اين تعبير گفتهبع

 مثل اينكه ماه متغير است و در دو لحظه در يك جانيست اما مدار ماه يك مدار ،ثابت است
 ، اگر احيانا از مدار خودش خارج شود،شود  نمي ثابت است و ماه از مدار خودش خارج

شود و هم وضع   هم اوضاع زمين آشفته مي، يا دورتر بشود از زميننزديكتر بشود به زمين و
   اگر ماه از اين فاصله معيني كه از زمين دارد مقداري:گويند  دانشمندان مي.خود ماه

 جاندار   درياها طغيان خواهد كرد و روي زمين را خواهد گرفت و يك،نزديكتر بشود
 اين ، از ماه است جزر و مد درياها ناشي چون ،صحرائي در روي زمين باقي نخواهد ماند

 دارد به اينكه مدار ماه همين  حالت جزر و مدي و اين وضعي كه االن درياها دارند بستگي
 ولي ماه در عين اينكه .شود  ديگري پيدا مي  و اگر دورتر بشود تغييرات،است كه هست

ت و هر شب شما  خودش دائما در حركت اس، ثابت نيست مدار حركتش ثابت است خودش
هاي طلوع و  كند و نقطه  نقطه بر ما طلوع و در نقطه ديگر غروب مي بينيد كه از يك مي

 خود  و همچنين)1(.»رب المشارق و المغارب« :غروب در هر شب با شب قبل متفاوت است
 اگر زمين از مدار خودش خارج . مدار زمين يك مدار معيني است.زمين نسبت به خورشيد

مدار مريخ يا زحل قرار بگيرد و خالصه اگر از مدار فعلي خارج شود و نزديكتر يا شود و در 
 اگر .شود  وضع موجودات روي زمين عوض مي دورتر از حد فعلي به خورشيد بشود به كلي

 و اگر در مدار ،شوند مثال در مدار عطارد قرار بگيرد تمام جانداران روي زمين كباب مي
  ترين پديده اين عالم شايد قابليت براي حفظ حيات كه با ارزشزحل قرار بگيرد زمين ما 

   .است نداشته باشد
   انسان نبايد در جا بزند بلكه.انسان يك موجود متغير و متحولي است

  
  يچاورق

  فال اقسم برب المشارق و المغارب : 40/ معارج  .1
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 . بايد ثابت بماند ارش مد. بايد متغير و در حركت باشد اما مدار انسان يك مدار خاص است 
 و ، قرار بگيرد هالكت است و تباهي اگر بخواهد از مدار خودش خارج شود و در مدار حيوان

اگر مثال بخواهد وارد شود در مدار مالئكه و متشبه به مالئكه بشود باز هم از مدار خود 
يت مدار  مدار انسان. افراط و تفريطها همه خروج از مدار انسانيت است.خارج شده است

زهاد و عباد و كساني كه به  )1(»...و كذلك جعلناكم امة وسطا« :وسطيت و جامعيت است
 اجازه بگيرند كه خودشان را  آمدند از پيغمبر اكرم  مي،خواستند جلو بيفتند خيال خود مي

خواهم   مي؟دهيد كه خودم را اخته كنم اجازه مي؟ هل لي ان اختصي:گفتند  مي.اخته كنند
تر بتوانم به عبادت پروردگار   قطع كنم تا بهتر و فارغ بال وت را در وجود خودمريشه شه
 . بكند،كرد كه اگر بتواند خودش را از قيد خوردن و خوابيدن هم رها بكند  فكر مي.بپردازم

 را در مدار   پيغمبر اكرم انسان.كرد داد و صريحا نهي مي ولي پيغمبر اكرم اجازه نمي
 اسالم .خواست انسان را از مدار انسانيت خارج كند آورد و هرگز نمي يانسانيت به حركت م

 .كند  از آن به صراط مستقيم تعبير مي براي انسان مسير تكويني و مشخصي قائل است كه
يك ركن مطلب ما اينست كه انسان موجودي است كه هم بايد ثابت بماند و هم بايد تغيير 

زندگي داشته باشد و از آنها پيروي كند و هم بايد آئين  قهرا هم بايد قواعد ثابتي در ،كند
 كه قبال تحت ، پس يك ركن بحث ما انسان است.ها و قوانين متغيري داشته باشد نامه

   . درباره آن بحث كرديم»جبر تاريخ«عنوان 
  

   وضع خاص قانونگزاري اسالم :رآن دوم
 كه اسالم   اسالم هم گفتيم ما راجع به.ركن ديگر خاتميت وضع قانونگزاري اسالم است

  اصول ثابتي دارد و فروع متغيري كه ناشي از همين اصول ثابت
  

  :پاورقي
  143 / سوره بقره.1 
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 و آن چيزهائي  هاي ثابت انسان  براي جنبه، اسالم قوانين دارد، يعني به موازات انسان،  است
 ،الم قوانين ثابت آورده استدهد و بايد ثابت بماند اس كه مدار انسانيت انسان را تشكيل مي

اي است كه انسان در   مربوط به نقطه،اما براي آن چيزهايي كه مربوط به مدار انسان نيست
 و يا ، اسالم هم فروع متغيري دارد ولي درمحدوده همان اصول ثابت،مدار قرار گرفته است

   .اساسا دخالتي نكرده و بشر را مختار و آزاد گذاشته است
  

  م و اجتهاد  عل:رآن سوم
 وقتي عالم به .موضوع سوم يا پايه سوم سخن ما علم و اجتهاد و علماء و مجتهدين بودند

 وقتي كه هدفهاي اسالم را ،روح اسالم آشنا شد و توانست فروع را به اصول برگرداند
 هدف را بجاي وسيله ، هدف را با وسيله اشتباه نكرد،ها را هم شناخت شناخت و وسيله

 وقتي كه با روح اسالم ، صحيح را از سقيم شناخت، نگرفت له را بجاي هدف وسي،نگرفت
 سبحانه  قد نصب نفسه هللا« :السالم فرمود  همانطوري شد كه اميرالمؤمنين عليه،آشنا شد

 وظيفه واقعي خود را ،»في ارفع االمور من اصدار كل وارد عليه و تصيير كل فرع الي اصله
 و در شريعت ،روند  خاتميت به شمار مي هدين واقعي ركن سوم علما و مجت.انجام داده است

 آنهائي كه . نه سمت سازنده آن را، كارخانه عظيم را دارند ختميه سمت مهندسي اداره اين
  توانند بفهمند كه اين كارخانه را چه جور بايد راه  كارخانه هستند و مي مهندسهاي اين

 ، مجتهد يا فقيه.گوئيم ه آنها مجتهد يا فقيه ميكه ما در اصطالح ب  كساني هستند،انداخت
   . اين هم ركن سوم مسأله خاتميت. است كه بصير در دين است كسي

  

   وضع خاص موضوعات تفقه و اجتهاد:رآن چهارم
 ، ركن چهارم در مسأله خاتميت آن چيزي است كه موضوع تفقه و تفكر و اجتهاد است

  .روي آن صورت بگيرديعني آن چيزي كه تفقه و اجتهاد بايد 
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خواهيم   و البته ما فعال راجع به عقل و اجماع نمي، قرآن و سنت و اجماع و عقل است، آن
 از اين نظري كه ؟ از چه نظر. مسأله قرآن و سنت يك پايه ديگر است.بحث كنيم

اي ما داريم كه آيا فهم قرآن و درك معاني و   مسأله: و آن اينست،خواهم عرض كنم مي
 قرآن در هر ، يا خير؟ كه در گذشته انجام شده است  مطلبي است،اط حقايق قرآناستنب

 مطالعه جديد قرار بگيرد و بلكه بايد موضوع مطالعه جديد قرار  تواند موضوع زماني مي
 مطالعه شود يك ديد   بايد منابع اسالمي»ديد« كه با آن »ديدي« عبارت ديگر آيا   به.بگيرد

 اگر من بتوانم مقصود خودم را توضيح ؟يا متغير و متكامل استثابت و يكنواخت است 
  .بدهم خوب است

 اين كتب هر اندازه .  ما در دنيا كتابهائي داريم كه اين كتابها به دست بشر تأليف شده است
 ، دو نفر، يك نفر، محدودي است عالي باشد و هر اندازه مشكل باشد باالخره يك موضوع

توانند پنبه آنها را كامال حالجي كنند كه  اينها كار كردند ميپنج نفر متخصص كه روي 
 روي گلستان . مثال گلستان سعدي يك شاهكار است. نماند ديگر چيزي براي آيندگان باقي

   دوال و سه، پشت و رويش را،توانيم كار كنيم كه درست اين گلستان را سعدي چقدر مي
 گلستان و هر  شيم كه هر بيتي از ابيات تحليل كرده با،اليش را زيرورو كرده باشيم

 اين را چگونه بايد خواند و چگونه  اي از آن نثرهاي عالي آن را اگر از ما بپرسند كه جمله
 چند نفر دانشمند و اديب و . مسلما يك چيز محدودي است؟بايد تعبير كرد بتوانيم بگوئيم

 تاريخ زمان سعدي و ،شند عرب و ادبيات فارسي آشنائي داشته با فاضل كه به ادبيات
   گلستان يك،اند كنند و حل هم كرده  دوره او را هم بدانند گلستان را حل مي معلومات

 دو سه تا كلمه در گلستان مانده است كه هنوز قطعي و مسلم نيست ،كتاب حل شده است
   .اند درست باشد و شايد غلط نوشته شده است و شايد هم آن توجيهاتي كه گفته

 عوام افتاده و قصب   ذكر جميل سعدي كه در افواه...« :گويد ر ديباچه گلستان ميمثال د
  اند كه  مانده» الجيب قصب« سر اين كلمه .»...الجيب حديثش
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 ولي قصب الجيب در ، معني گريبان  چون قصب به معني ني است و جيب به؟يعني چه
 كدام ،الن نسخه ديگر چنان چنين بوده است و ف  در فالن نسخه؟دهد اينجا چه معني مي

  : همچنين است اين شعر سعدي.فرد چنين گفته و فالن فرد ديگر چنان
  عيب و هنرش نهفته باشد                   تا مرد سخن نگفته باشد

  شايد كه پلنگ خفته باشد             هر بيشه گمان مبر كه خالي است
 هر بيشه : ديگر  نوع،ين جور كه خواندم يك نوع هم،توان خواند  اين شعر را چند جور مي
 و ممكن است بيشه نباشد و ،شايد كه پلنگ خفته باشد )خال(گمان مبر كه خالي است

ها   خيلي.شايد كه پلنگ خفته باشد )خال( هر بيسه گمان مبر كه خالي است:بيسه باشد
  . اند كه اين آخري درست است گفته

 تاريخ بيهقي به .ريخ بيهقي از همين قبيل است تا، شاهنامه فردوسي از همين قبيل است
 چند نفر آن را ، و قهرا مشكالتي دارد زبان فارسي است و در عصر غزنويان نوشته شده است

اند و باالخره حل شده است و بعد از اين كسي بخواهد روي آن كار كند يك كار  شرح كرده
  .غير الزمي است

  

  مطالعه طبيعت پايان ناپذير است 
 مثل مطالعه   آيا مطالعه طبيعت. يك وقت هست موضوع مطالعه انسان طبيعت است ولي

 مطالعه كردند ديگر حل شد و  تا دانشمند كه روي آن  سه، دوتا، يكي؟گلستان سعدي است
اند  شود بقيه به پاورقيهائي كه آنها نوشته  و آيا مي؟بقيه مردم ديگر نبايد مطالعه كنند

 .شود اي نائل مي  بشر روي طبيعت كار بكند به كشفيات تازه ر چه ه، يا خير؟مراجعه كنند
 در عين اينكه يك فيلسوف است يك طبيعت شناس ،ارسطو يك مرد طبيعت شناس است

 رشد اندلسي   ابن. بوعلي سينا در بسياري از مطالب با ارسطو مخالفت كرده است. هست هم
طو دارد و به همين جهت تنفر كه او هم يك فيلسوف است تعصب شديدي نسبت به ارس

     از دست او عصباني،اي از ابن سينا دارد فوق العاده
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اي دارد كه هر جا بوعلي با   كوشش فوق العاده،است كه چرا با ارسطو مخالفت كرده است
 است كه ارسطو گفته و  گويد حرف همان  و مي،ارسطو مخالفتي دارد بوعلي را رد بكند

طبيعت را ارسطو تشريح « :اند  گفته  فرنگيها هم.سطو حرفي نيستديگر باالتر از حرف ار
  .»كرد و ارسطو را ابن رشد

 اشتباه   ولي مسلم اين. رشد تمام مساعي خود را به كاربرد براي شرح كلمات ارسطو  ابن
 طبيعت خيلي بزرگتر است از اينكه هزارها و صدها هزار ارسطو جمع شوند و بتوانند ،است

 از زمان ارسطو تا كنون هر چه بشر بيشتر روي طبيعت .كه هست شرح بدهندآن را طوري 
 حاال بعد از دو هزار و چهارصد سال .مطالعه كرده است به عجز خود بيشتر واقف شده است

 در مقدمه كتاب خود ، اينشتين كه بزرگترين طبيعت شناس زمان ما بود،از زمان ارسطو
 خواندن كتاب طبيعت به كار برده است تازه  كه برايبشر پس از اينهمه مساعي « :گويد مي

 يعني اگر طبيعت را تشبيه بكنيد به يك كتاب طبي بزرگ .»با الفباي آن آشنا شده است
   آن كسي كه الفبا را ياد گرفته چقدر با آن كتاب، علمي نوشته شده است كه روي اساس

اي تازه   فرض كنيد بچه.است بشر امروز همينقدر با رازهاي طبيعت آشنا شده ؟آشناست
 فاصله ،دهد  فقط حروف را از هم تشخيص مي،اند رفته به مدرسه و الفبا را به او ياد داده

 ابن سينا را بتواند بخواند و مقصود را بفهمد  اين آدم تا برسد به جائي كه كتابي مثل قانون
ه در قرن ما در  اين مرد طبيعت شناس بزرگ جهان ك؟ چقدر است،و مشكالت را حل كند

گويد تازه بشر با الفباي قرائت   مي، بي جان كسي را مثل او نداشتيم شناختن طبيعت
   . همه علومي كه به دست آورده اين قدر است، آشنا شده است طبيعت

   موضوع مطالعه ما كتابي است كه سعدي يا فردوسي تأليف كرده است با آنهمه پس گاهي
 طبيعت ، مطالعه  و گاهي موضوع،رده است با آنهمه نبوغش ابن سينا تأليف ك،نبوغشان

 شفاي بوعلي . كتاب حل شدني است  كتابي كه به دست بشر تأليف شده باالخره يك.است
  با آنهمه ابهام باالخره
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 استاد فلسفه ، ميرزاي جلوه معروف.كنند شوند و تمام آن را حل مي  اساتيدي پيدا مي
گويند وقتي كه   مي.فا بود كه ميرزاي جلوه از حل آنها عاجز بود يكي دو جا از ش، بود بوعلي

اي از اين پيغمبر جديد   معجزه  من هيچ:گفت علي محمد باب ظهور كرد ميرزاي جلوه مي
 اگر او ،ام آنها را حل كنم  من نتوانسته  فقط چند جا از شفاي بوعلي است كه،خواهم نمي

  .مآور  مي بتواند حل كند من به او ايمان
 خود بوعلي برخي از مسائل را طرح .شود اي كه بشر طرح بكند حل مي  ولي باالخره مسأله

 در .آيندگان بيايند و حل بكنند ،گويد من كه نتوانستم آن را حل كنم كند و بعد مي مي
 ، آيندگان بيايند و حل كنند،گويد من كه عاجزم  مي»شوق و عشق ماده به صورت«مسأله 

 در مسأله تعاقب ، شيخ انصاري با آنهمه نبوغش.كند آيد و آن را حل مي يصدر المتألهين م
 اما .كنند آيند و حل مي  برخي از محققين اعصار بعد مي،شود ايدي در مكاسب عاجز مي

 عالم را  رسد به جائي كه بگويد بحمد اهللا همه مشكالت  بشر نمي،طبيعت اينطور نيست
   . استحل كرديم و ديگر مشكلي باقي نمانده

  

  تشبيه قرآن به طبيعت
 سعدي هم   سخن است آنطوري كه گلستان، از طرفي يك نوشته است، قرآن كتاب است

 اما سخني ،  شاهنامه فردوسي هم سخن است، شفاي بوعلي هم سخن است،سخن است
 آورنده قرآن آورنده . است  از اين جهت مثل طبيعت.اش خدا است نه بشر است كه گوينده

 ، بوعلي و شاهنامه فردوسي را ندارد  قرآن خاصيت گلستان سعدي و شفاي.تطبيعت اس
 بشر موظف است روي آن تدبر و تفكر كند و  خاصيت طبيعت را دارد كه در هر زماني

 حقيقت آنست كه آيندگان :گويند  مي، جمله خوبي دارند  اروپائيها يك.استفاده ببرد
خواهم بگويم هر چه  نمي( رو به پيش است هميشه بشر در كشف حقيقت يعني«گويند  مي

  وقت اشتباه نيست و بهتر است از  بشر در زمان متأخر گفت هيچ
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   ولي مجموعا و رويهمرفته،كند  بشر اشتباه هم مي، خير، قبل گفته است آنچه كه در زمان
بشر در يك همچو سير و مسيري هست كه تدريجا حقايق را بيشتر كشف  )اينطور است

كند و بعد دوباره از   مي  در مجموع سير خود با همه اينكه گاهي حقيقتي را كشف.كند مي
گردد   پانصد سال يا هزار سال باز برمي، دويست سال،شود و بعد از صد سال آن منحرف مي

 اين راجع به . پيش است  ولي در يك سطح عاليتري رو به،به همان حرف اول خودش
   .حقايق طبيعي

 هزار سال   آيا حقايق قرآن همان چيزهائي است كه نوابغ مفسرين؟رراجع به قرآن چطو
 طبرسي و تفسير   همان است كه در تبيان شيخ طوسي و مجمع البيان؟اند پيش گفته

 خالق و واضع و مدون ، يا خير؟كشاف زمخشري و تفسير كبير امام فخر رازي آمده است
ر كه طبيعت متشابهات و محكمات  همانطو،قرآن همان خالق و واضع و مدون طبيعت است

دارد و تدريجا بايد معماها و مشكالتش حل شود و تدريجا بشر بايد خود را با حقايق 
  . قرآن هم از اين قبيل است،طبيعت آشنا كند

 ، فياضيت و پايان ناپذيري زمينه اجتهاد و استنباط است، پس ركن چهارم مسأله خاتميت
   . هر زمان تازه است] آن به موجب[يزي است كه  چ،جوشاني و تمام ناشدني آن است

  

  فياضيت قرآن از ديدگاه احاديث
ما بال القرآن ال يزيد بالنشر و « :السالم پرسيدند  در حديث است كه از امام صادق عليه

شود بر طراوت و   يعني چرا قرآن هر چه بيشتر خوانده و تدبر مي؟»الدراسة اال غضاضة
 و ، لزمان دون زمان و ال لناس دون ناس النه لم ينزل« : فرمود؟شود تازگي آن افزوده مي

   يعني از .)1(» ناس غض لذلك ففي كل زمان جديد و عند كل
  

  : پاورقي
   239عيون اخبار الرضا، چاپ سنگي، ص .1
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 براي ،آن جهت است كه قرآن براي يك زمان معين و براي مردم معين نازل نشده است
  . از اين جهت در هر زماني نو است و نزد هر مردمي تازه است.تهمه زمانها و همه مردم اس

 . آب جاري كرد قرآن مثل يك چشمه است كه مرتب بايد از اين چشمه آب كشيد و از آن 
 :فرمايد  خواندم اينچنين مي هائي كه در آغاز سخن السالم در جمله اميرالمؤمنين علي عليه

 بدانيد آن بندگاني كه خداوند ،» يصونون مصونة هو اعلموا ان عباد اهللا المستحفظين علم«
 و »و يفجرون عيونه«كنند   راز خدا را حفظ مي،آنها را نگهبان علم خود قرار داده است

بعد راجع به خود (كشند كنند و آبهاي زير زميني را بيرون مي  خدا را جاري مي هاي چشمه
 )كنم  مي  براي شما ترجمهآنها بياناتي دارد كه گر چه از بحث ما خارج است ولي

 روابطشان را با يكديگر توضيح  در اين دو جمله(»يتواصلون بالوالية و يتالقون بالمحبة«
 خدا به آنها اجازه ، به حقيقت، اسالمي هستند يعني آنهائي كه به حقيقت عالم )دهد مي
ه در آنها  اولين خاصيتي ك، باشند»» و تصير كل فرع الي اصله""دهد مجتهد و عامل  مي

   باهم مرتبط و متصل، كه و داد و محبت دارند و ميان آنها تواصل است هست اينست
 اگر .» بالوالية يتواصلون« . روابطشان با يكديگر قطع نيست، از هم جدا نيستند،هستند

 و اگر مقصود ، مربوط كرده است  آنها را به هم، يعني محبت،مقصود از واليت محبت باشد
 »يتالقون بالمحبة« .دهد  يعني واليت الهي آنها را به يكديگر پيوند مي،باشدواليت الهي 

 يكديگر را جذب ، مثل دو عاشق و معشوق هستند،كنند  مي وقتي كه يكديگر را مالقات
 نه اينكه سر جلو رفتن و عقب رفتن با يكديگر ،شوند  يكديگر دلكن نمي  از مالقات،كنند مي

 . معني سيراب شده است  به»سقي« از ماده »تساقي« .»أس رويةو يتساقون بك« .دعوا كنند
 اين به آن ،شوند  از جامهاي يكديگر سيراب مي. يعني جامها را رد و بدل كردن»تساقي«

گويد من فالن   آن به اين مي،ام به تو بگويم  كرده گويد من فالن حقيقت را كشف مي
كند و آن از نور علم  ر علم آن استفاده مي اين از نو، تو بگويم ام به حقيقت را كشف كرده

  تابد و او   اين به او مي،برد  مي اين بهره
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 كه تهيه كرده  نوشاند و او از جامي  اين از جامي كه تهيه كرده است به او مي،تابد به اين مي
آيند در   بيرون مي،»و يصدرون برية« .كنند يكديگر را  سيراب مي،نوشاند است به اين مي

 ريبه و شك و ترديد در وجود آنها راه ،»ال تشوبهم الريبة«اند   كه سيراب و اشباع شدهحالي
 از يكديگر ،كند  در ميان آنها غيبت نفوذ پيدا نمي،»و ال تسرع فيهم الغيبة«كند،  پيدا نمي

 خداوند خلقت و خوي آنها »علي ذلك عقد خلقهم و اخالقهم« ،كنند غيبت و بدگوئي نمي
پس محبت الهي است كه اينها را »  فعليه يتحابون و به يتواصلون« ،سته استرا اينچنين ب

 خداست كه اينها را به هم مربوط ، كارشان خداست  و اساس،گرد يكديگر جمع كرده است
 قد ميزه التخليص و ،فكانوا كتفاضل البذر ينتقي فيؤخذ منه و يلقي« .و متصل ساخته است

خواهد زراعت   مي  كشاورز وقتي كه. بذر انتخاب شده است مثل اينها مثل.» التمحيص هذبه
كند و آنها را براي   نمونه پيدا مي ها را به عنوان  بهترين دانه،پاشد اي را نمي بكند هر دانه

قد ميزه التخليص « .فرمايد اينها از اين قبيل هستند  مي.كند پاشيدن و كاشتن انتخاب مي
 انتخاب اصلح در ميان آنها صورت ،اند يص شده تلخيص و تمح.)1(» و هذبه التمحيص

   .هاي حضرت  اين هم تتمه جمله. است گرفته
اي و هر   هر دوره، قرآن چون كتاب خدا است حكم كتاب طبيعت را دارد:ست اغرض اين

 و لهذا قرآن همانطور كه دستور تدبر ،زماني بايد مسلمين و مؤمنين روي آن مطالعه كنند
كند كه تدبر كنيد و تعقل  دهد و تشويق مي  به همه مسلمين ميو تفكر در طبيعت را

گويد هر چه بيشتر در قرآن  كند و مي  درباره خودش نيز همين تأكيد و تشويق را مي،كنيد
هايي از بزرگان دين در اين زمينه   جمله.بريد  آن پي مي مطالعه كنيد بهتر به حقايق

 .اند  كرده آن را از آن اول همين طور به ما معرفيخوانم تا بدانيد كه خود بزرگان دين قر مي
   من قسمتي از آن را خطبه معروفي است از رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم كه

  
  :پاورقي

   212. نهج البالغه، خطبه .1
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كنم در كتب اهل   هست و خيال مي»كافي« اين خطبه در .خوانم  در اينجا براي شما مي
آورم براي اينست كه   اينكه از كتب اهل تسنن تأييد مي. باشدتسنن هم عين آن موجود

 با اينكه طرق ، و اهل تسنن از طرق خود نقل كرده باشند،اگر حديثي را شيعه از طرق خود
 بهتر مورد اطمينان است كه حتما صحيح و معتبر است و از ،اين دو فرقه از هم جدا است

  .پيغمبر اكرم رسيده است
 » فعليكم بالقرآن اذا التبست عليكم الفتن« :بتداي جمله هاشان فرمودندپيغمبر اكرم در ا

و هو « .ها بر شما روي آورد و امر بر شما مشتبه شد به قرآن مراجعه كنيد هر وقت فتنه
و « ،كند دهد و بيان مي  است كه تفصيل مي  قرآن كتابي»كتاب تفصيل و بيان و تحسين

 يعني پشت ،»له ظهر و بطن« .ر غير جدي وجود ندارد ام  در قرآن»هو الفصل ليس بالهزل
 ظاهر دارد و باطن دارد »له ظاهر و باطن« و به تعبير روايت ديگر ،دارد و شكم دارد

 است اما از   ظاهر قرآن حكمت و دستور العملهاي ظاهري،»فظاهره حكمة و باطنه علم«
قرآن زيبا و باطن آن مثل  ظاهر ،»ظاهره انيق و باطنه عميق«جوشد  باطن قرآن علم مي

 مجموعا »له تخوم و علي تخومه تخوم«:  يا»له نجوم و علي نجومه نجوم«دريا عمق دارد 
 يك ، معني اينست كه قرآن درجات و مراتب دارد حاال چه نجوم باشد و چه تخوم حاصل

رويد به يك حقيقت  تر مي شود ولي يك درجه كه عميق  مي معني از ظاهرش فهميده
 .خوريد اي بر مي رويد به يك حقيقت تازه تر مي  باز يك طبقه عميق،كنيد اي برخورد مي تازه

 آن كهنه  شود و تازگيهاي شگفتيهاي آن برشمرده نمي»  ال تحصي عجائبه و ال تبلي غرائبه«
 ،» لمن عرف الصفة فيه مصابيح الهدي و منار الحكمة و دليل علي المعروف«. ]گردد نمي

 دليلي بر معروف است ، محل نور حكمت در اوست،در اين كتاب استچراغهاي هدايت 
  توانم  نمي،اند  راجع به اين جمله بحثهاي زيادي كرده. صفت را بشناسد براي كسي كه

  توضيح بدهم و فقط يك جمله ديگر از اين خطبه را 
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 پس ،اي دارد  حاال كه اين كتاب يك همچو زمينه.)1(» بصره فليجل جال« :كنم عرض مي
   . چشم خود را باز كند و در اين كتاب به جوالن بياندازد، چشم بصيرت، دارد آنكه چشمي

رسد و ان شاء   نمي اخبار و احاديث زياد ديگري در اين زمينه داريم كه امشب به خواندن
رساند قرآن در هر زماني تازه است و در   آن اخبار و احاديث را كه مي،اهللا در جلسه آينده

 دريائي است و درهايي كه بايد از اين دريا استخراج ،اني موضوع تفكر و تدبر استهر زم
   . براي شما خواهم خواند،بشود پايان ناپذير است

 ناپذيري كه قرآن   يعني استعداد پايان،اين هم ركن ديگري است از اركان مسأله خاتميت
  .كريم براي استخراج و استنباط حقايق تازه دارد

  
  : پاورقي
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  استعداد پايان ناپذير قرآن و سنت 
  

   . اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم...بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين
   .)1(»ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم«
  

 نبوت عنوان  در هفته گذشته بحث ما در اطراف پايه چهارمي بود كه در مبحث ختم
 محدود و پايان ، بي پاياني دارد  قابليت، پايه چهارم اين بود كه منابع تفكر اسالمي.ديمكر

 بسياري از چيزها است كه از نظر اينكه موضوع   عرض كردم.ناپذير و تمام نشدني نيست
اي كه درباره آنها فكر بكند به   بشر يك اندازه،مطالعه و تفكر بشر واقع بشود محدود است

برد و ديگر جائي و مجالي براي تفكر باقي  و تمام زير و روي آن پي ميعمق و باطن 
   .آورد  مثل آثاري كه خود بشر به وجود مي،ماند نمي

  
  : پاورقي

   9 / سوره اسراء.1 
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كند احتياج و نياز خود را به تفكر  ولي يك چيزهايي هست كه بشر هر اندازه كه تفكر مي
 حتما در دو هزار سال پيش و دو هزار و . قبيل است طبيعت از اين.كند بيشتر احساس مي

كرد كه در طبيعت شناسي جاهل است كه امروز  پانصد سال پيش بشر آنقدر احساس نمي
 حكما و فالسفه دو هزار و پانصد سال پيش با .كند  مي با اينهمه پيشرفت علوم احساس

 .كردند الم اظهار نظر مي درباره موجودات و حقايق موجودات اين ع جزم و قاطعيت بيشتري
 خودش را در مقابل ،دانشمندان امروز خيلي بيشتر از دانشمند چند هزار سال پيش

   .داند  جاهل و نادان مي،طبيعت
شايد « :گويد  مي»خالصه فلسفه نسبيت«قبال نقل كردم كه اينشتين در مقدمه كتاب 

رائت كتاب طبيعت را كشف  الفباي ق،بتوان گفت كه بشر بعد از تالشهاي چند هزار ساله
اي كه   بچه.» كتاب با چه الفبائي نوشته شده است  تازه فهميده است كه اين،كرده است

فهمد  داند و نمي  او كه هنوز چيزي نمي؟ است چقدر كتاب خوانده است تازه الفبا را آموخته
 را پيدا  ش تازه الفبا را ياد گرفته كه بعدها سواد،كه در كتاب چه مطلب و موضوعي هست

 بله چيزي كه مخلوق خدا است تعجبي ندارد كه بشر در قرائت .خوان بشود كند و كتاب
 ولي ،تواند هيچ چيز از آن را بخواند گويم هيچگاه نمي  نمي.آن تا اين مقدار ناتوان باشد

   .تدريجا قسمتي از آن را خواهد خواند
اين تفاوت را با همه كتابهاي كتاب آسماني قرآن كه معجزه علمي خاتم االنبياء است 

 كه هر پيغمبري كه آمده   به اين معني،آسماني دارد كه ضمنا اعجاز آورنده خودش است
اش يك چيز بوده است و كتاب   معجزه،است اعجازش كتاب آسمانيش نبوده است

 االنبياء بوده كه كتاب آسمانيش در عين اينكه كتاب   تنها خاتم.آسمانيش چيز ديگر
 چون دين او بايد باقي بماند : راز آن هم آشكار است. او هم هست  او است معجزهآسماني
 ، عصائي تبديل به اژدهايي شد،اي تسبيح كرد  اينكه سنگريزه. او هم بايد باقي بماند معجزه

   است كه فقط آنهايي كه   موضوعاتي،سنگ بزرگي تبديل به حيوان بزرگي شد
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 آيا كي ،آيد  صورت يك نقل تاريخي در مي ينند و بعدها بهب در آن زمان و مكان حاضرند مي
   .تواند باقي بماند  يك معجزه علمي براي هميشه مي  ولي؟باور بكند و كي باور نكند

  

  اند  قرآن را قرن به قرن بهتر تفسير آرده
يك فكري ممكن است در ميان ما وجود داشته باشد و آن اينست كه قرآن و حديث 

آيد از هر   امروز مي  من نمي خواهم بگويم هر كس كه.اند تگان بهتر فهميدهپيغمبر را گذش
 مجموعا اگر بشريت را در حكم يك واحد در نظر .فهمد كه در گذشته بوده است بهتر مي

 قرن بعدي ،دهد كه هر قرني كه بر قرآن و اسالم گذشته است  تاريخ قرآن نشان مي،بگيريم
 همان طوري كه طبيعت را هم هر چه كه ،اند ن قبلي فهميدهكه آمده است آن را بهتر از قر

 آيا اين پيش بيني در خود .بشر جلوتر آمده است از بشر پيش از خود بهتر فهميده است
   ؟قرآن كريم هست يا خير
 است كه   يكي اينكه آيا اين مطلب در صدر اسالم وجود داشته.اينجا دو مطلب است

 مطالبي هست كه ما   مطلب دوم اينكه چه؟ فهميد يا نهآيندگان از شماها بهتر خواهند
توانستند حل   مطالب را نمي توانيم نشان بدهيم و بگوئيم كه در قرنهاي گذشته اين مي

   . پس ما عجالتا در اين موضوع دو مطلب داريم.اند بكنند ولي در قرنهاي بعدي بهتر فهميده
 درباره قرآن  مفصل بود از رسول اكرم در هفته گذشته حديثي كه نسبتا :اما مطلب اول

 هست و به طور كلي ما يك   و احاديث ديگري نيز در اين زمينه،كريم براي شما خواندم
 و بطن او هم ، قرآن ظهري دارد و بطني سلسله اخبار و احاديث داريم به اين مضمون كه

ظهر و « :ديگر و در بعضي »ظاهر و باطن« : در برخي از اخبار دارد.بطني تا هفت بطن
   آن،رسند كنند و باطني كه فقط برخي به آن مي  ظاهري كه همه مردم درك مي.»بطن

 مرحله  رسند برخي در آن  يعني كساني كه به آن باطن مي،باطنش هم باطني دارد
  مانند و مي
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   . باطن  و آن باطن هم باطني دارد تا هفت،روند  برخي جلوتر مي
 چقدر مفسرين در اين باره .)1(نازل شده است بر هفت حرف قرآن :پيغمبر اكرم فرمود

اند كه اين هفت حرف با   محققين گفته.اند كه منظور از اين هفت حرف چيست بحث كرده
   . و هفت باطن دارد يك مقصود بيشتر نيست  هفت بطن]گويد قرآن مي[آنجائي كه 

 قم مشرف  ه ايشان به سال اولي ك،يادم هست در درس اصول مرحوم آية اهللا بروجردي
 لفظ در اكثر از معني  شده بودند بحث كشيده شده بود به اين مطلب كه آيا استعمال يك

 مقصود اين است كه اگر ما يك لفظ داشته باشيم كه چند معني ؟واحد جايز هست يا خير
 آيا ممكن است اين لفظ در آن واحد ، مثل لفظ شير در فارسي،مباين و مغاير داشته باشد

 آنهائي كه مدعي هستند كه يك لفظ را در آن ؟ استعمال بشود يا نه در بيش از يك معني
  اند به همين حديث كه شود در چند معني به كار برد از جمله استدالل كرده واحد مي

اند كه مقصود پيغمبر   آنها ادعا كرده.پيغمبر اكرم فرمود قرآن بر هفت حرف نازل شده است
   . مختلف استعمال شده است يك لفظ در آن واحد در چند معنياينست كه در قرآن 

   .البته اين سخني است كه مورد قبول علماء نيست
 درس را تكميل   از درس وارد موعظه شدند كه هم،مرحوم آية اهللا بروجردي از همين جا

 آن را  گفتند اگر چه ما بسياري از ادعاها را قبول نداريم و.كردند و هم ضمنا موعظه كردند
ئي است كه برخي از متصوفه راجع به  مقصودشان ادعاهاي واهي(دانيم پوچ و بي معني مي

 ماها  ولي اين را هم بدانيد كه مطلب در فهم قرآن اين هم نيست كه )كنند  مي بواطن قرآن
 آنوقت همين مطلب را تشريح كردند كه قرآن .تر از اين است  مطلب عميق،كنيم خيال مي

  تواند ظواهر   يك معلم مي، كنند توانند درك  و ظواهر را همه مي،دارديك ظواهري 
  

  :پاورقي
  انزل القرآن علي سبعة احرف .1
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تواند به معنائي از معاني   شخص پيدا بكند مي  ولي به تناسب كماالتي كه،قرآن را بفهمد
 مراتب  بعد گفتند به هر نسبت كه.كنند پي ببرد  درك مي ماوراء مفاهيم لفظي كه عموم

  .كند انسان كاملتر بشود معاني بيشتري را از قرآن كريم درك مي
 غرض اين است كه از صدر اسالم اين مطلب مطرح بوده است كه خيال نكنيد معاني 

اند و ما بايد ببينيم آنها از قرآن  كرده قرآن هماني است كه عربهاي صدر اسالم درك مي
 قرآن كه ، اين جور نيست، نه.ن مطلبي ندارد ديگر قرآن بيش از اي،اند فهميده چه مي

 كسي حق ندارد . همه بشر نازل شده تا دامنه قيامت  قرآن براي،تنها براي آنها نازل نشده
قرآن را مطابق ميل و هواي نفس خودش تفسير بكند ولي همه حق دارند كه در قرآن 

  يت دارند كه در تدبرهايتدبر بكنند و تا دنيا دنياست افراد حق تدبر دارند و شانس موفق
 خويش  اي برخورد بكنند كه احيانا گذشتگان آنها در تدبرهاي خودشان به مطالب تازه

  .اند برخورد نكرده
دانست كه در آخر الزمان   و تعالي مي  خداوند تبارك:فرمايد  مي، حديثي در كافي داريم

دا و الهيات تعمق  كه در خ»]في اهللا[متعمقون «اقوامي و گروههايي خواهند آمد 
 از اين جهت آيات اول سوره ،خواهند به عمق مسائل وارد بشوند  يعني مي،كنند مي

دانست كه در   يعني اگر خدا مي. و آيات آخر سوره حشر را فرستاد،حديد و سوره توحيد
 و حقا اگر . اين براي آيندگان است،كنند آخر يعني مردم اين زمان اينها را درك نمي

از  بيند كه پس  بكند مي هيات و معارف اسالمي وارد باشد و قرن به قرن مطالعهكسي در ال
 معارف الهي در مسائل توحيد   تازه اهل،هفت قرن و هشت قرن و ده قرن و بيشتر

 ، آيات اول سوره حديد و سوره توحيد اند خودشان را هماهنگ بكنند با همين توانسته
 اين درباره قرآن . هضم و غير قابل حل بوده است ليعني براي قبل از آنها هنوز غير قاب

  .كريم
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 ،شود كه اين پيش بيني از صدر اسالم و در صدر اسالم وجود داشته است  پس معلوم مي
وقت يك دانشمند اسالمي نبايد اينطور فكر كند كه ما را چه رسد كه تدبر و تعقل  هيچ

 آري بزرگان .اند كه بزرگان گفته است   مطلب همان،بكنيم و دنبال مطلب تازه بگرديم
  . اندازه بزرگي قرآن نيست بزرگ هستند ولي هرگز بزرگي آنها به

 در قرون  تواند ادعا كند و ادعا هم نكرده است كه علماي طبيعت شناسي كه  كسي نمي
 .اند نبوغشان از افالطون وارسطو و سقراط و بوعلي سينا بيشتر بوده است اخير پيدا شده

 دست آورده است با آنچه آنها به  اين را قبول دارند كه آنچه كه بشر تدريجا بهولي همه 
 . مثل خوبي يك مرد عالم از اين نظر آورده است.دست آورده بودند قابل مقايسه نيست

هاي هم سوار   مثل علماء در پيشرفت علوم مثل آدمهايي است كه روي شانه:گويد مي
 فرض كنيم ، اگر يك نفر هر چقدر هم بلند قد باشد.ندخواهند افق را ببين شوند و مي مي

 در وسط يك صحرايي بايستد و گردن كشد و بخواهد دور دستها ،دو متر بلنديش باشد
 يك آدم .تواند ببيند توان ديد نمي  بيشتر از شعاعي كه در حد دو متر قد مي،را ببيند
دش از اولي كوتاهتر باشد  ممكن است دومي ق.ايستد آيد و روي شانه اولي مي ديگر مي

 و همين طور اگر .ولي چون روي دوش اولي ايستاده قطعا افق بيشتري را خواهد ديد
 حساب   پس. او باز افق بيشتري را خواهد ديد، بيايد و بردوش دومي سوار شود سومي

 است كه دومي از دوش   حساب اين،اين نيست كه قد اولي بلندتر است يا دومي يا سومي
   ... طور استفاده كرده است و سومي از دوش دومي و هميناولي 

 هر چقدر هم كه ،كند اي تحقيق مي  محقق اولي كه در يك مسأله،علماء اينطور هستند
آيد از   دومي كه مي،بيند  در حدودي افق را مي،با نبوغ باشد همان مرد بلندقد اولي است

 پس در ،شود وي بيشتري وارد كار مي نير كند و با يك فكر و معلومات اولي استفاده مي
 سومي از معلومات اولي و ، از معلومات او استفاده كرده  چون،واقع روي شانه اولي ايستاده

   و ،دومي
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 در مسأله فهم و كشف . و به همين ترتيب، از معلومات سومي و دومي و اولي چهارمي
  .ن اين در زمينه قرآ.حقايق قرآني هم مطلب از همين قبيل است

  

  استعداد پايان ناپذير سنت  
 بلي ؟ يا خير  آيا يك همچو پيش بيني در صدر اسالم وجود داشته؟در زمينه سنت چطور

هاي بزرگي از  ها نمونه ها شده و به عقيده من خود همين پيش بيني همچو پيش بيني
  .اعجاز و روشن بيني اسالمي است

كنيم كه  اند ما به مضاميني برخورد مي ه در اخبار و احاديثي كه شيعه و سني روايت كرد
 كه از من  ها و مضاميني  جمله:فرمايد كند و مي پيغمبر اكرم مخصوصا تأكيد مي

كنيد به اندازه   مي  بسا كه شما كه نقل،ها نقل بكنيد شنويد ضبط كنيد و براي بعدي مي
 در كافي ،تب شيعه اين جمله را يادم هست در ك.آنها نفهميد و آنها از شما بهتر بفهمند

داود يا صحيح   در سنن ابي،ام ام و در كتب اهل تسنن هم قطعا ديده و تحق العقول ديده
 مقالتي فوعاها و بلغها  نضر اهللا عبدا سمع« : پيغمبر اكرم فرمود.مسلم و يا صحيح بخاري

  را كه سخن مرا بشنود و آن را ضبط اي  خداوند خرم كند آن بنده.)1(»من لم يسمعها
 :شنويد بنويسيد كرد كه هر چه را كه از من مي  پيغمبر اكرم مخصوصا تأكيد مي.كند

 :فرمود كند از رسول اكرم كه مي  در بحار االنوار اخبار بسياري نقل مي»اكتبوا عني«
 ، مردم عرب مردمي بودند جاهل و بي سواد.شنويد بنويسيد  مي چيزهائي كه از من

   يكي اينكه،و همين تشويقهاي نبي اكرم منشأ دو چيز شد ،نويسنده در ميانشان كم بود
 و ديگر اينكه از ،مردم را در وادي علم و سواد انداخت و تشويق به كتابت و سواد كرد

 هر چند يك چشم ، هم قرآن و هم احاديث نبوي در كتابها ثبت و ضبط شد،صدر اسالم
م نرسيد و آن چشم زخم از  قرآن كري زخمي به احاديث نبوي رسيد كه آن چشم زخم به

  .طرف خليفه دوم بود
  

  : پاورقي
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ترسم اگر مردم  گفت مي كرد و مي  عمر بن الخطاب از نوشتن احاديث پيغمبر نهي مي
 بمانند يا  سر گرم به نوشتن و ضبط احاديث پيغمبر بشوند از حفظ و ضبط قرآن غافل

كرد   را ترويج كه نمي  به همين جهت او حديث.لوط بكننداحيانا حديثي را با قرآن مخ
 اين بود كه عده كمي بودند كه روي همان دستوري كه .كرد  جلوگيري هم مي،هيچ

ها ضبط   در حافظه خود و يا در نوشته]احاديث نبوي را[شخص پيغمبر داده بود 
ها مؤثر  مبر آن اندازهتواند در مقابل فرمان پيغ  نمي  باالخره فرمان يك خليفه.كردند مي

 99 عمر بن عبدالعزيز كه در سال . مربوط به دانشمندان است  آنهم در كاري كه،باشد
اميه   رسيد و متأسفانه خالفت او دو سال بيشتر طول نكشيد و خود بني هجري به خالفت
 دستور داد ، اين روش عمر را كه جد مادري خودش بود منسوخ كرد،كلك او را كندند

 به هر حال رابطه . آنها بشوند ث پيغمبر ضبط و نگهداري بشود و مانع فراموشياحادي
 به احاديث نبوي رسيد ولي طوري نشد   همانطور كه عرض كردم چشم زخمي،قطع نشد

 به عالوه ما كه شيعه هستيم از . اين مرحله نرسيد  به، خير،كه به كلي از ميان برود
ائمه اطهار بهترين حافظ مواريث نبوي بودند و  . را داريم طريق ائمه احاديث نبوي

اند ائمه ما   بسياري از احاديثي را كه اهل تسنن از طرق خودشان نقل كرده دانيم كه مي
ماند كه احاديث نبوي در حدود بسيار زيادي   پس ترديدي باقي نمي.اند  تأييد كرده هم

   .باقي مانده است
 خداي خرم ،» اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاهانضر« :به هر حال پيغمبر اكرم فرمود كه

و « ) يعني حفظ و نگهداري»وعي«اي را كه گفتار مرا بشنود و حفظ كند  گرداند بنده
 تا اينجا فقط ترغيب و . و برساند به كسي كه آن را نشنيده است»بلغها من لم يسمعها

شاهد من در  .تشويق مردم است كه گفتار مرا ضبط كنيد و به طبقات بعدي برسانيد
 اگر آدم مادي هم باشد بايد به . خيلي جمله عجيب است.قسمت دوم اين سخن است

 به اين كه چطور تكليف آينده را هم روشن ، اين مرد آفرين بگويد نبوغ و روشن بيني
  رب حامل فقه غير « : فرمود.كند مي

 ١٤٢



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

فقهي را حفظ  يعني بسيارند كساني كه ،» و رب حامل فقه الي من هو افقه منه،فقيه
 و بسيارند كساني كه فقهي را براي ديگري روايت و نقل ،كنند و خود فقيه نيستند مي
 كلمه .تر است و صالحيت بيشتري دارد  ديگري از خود او فقيه كنند در حالي كه آن مي

  دانيم كه مسائل  و ما فقيه را كسي مي، در اصطالح امروز ما يعني علم به احكام»فقه«
 خود فقها هم   ولي همه حتي.ط به نماز و روزه و جهاد و حج و غيره را بداندفرعي مربو

 هم شامل اين فقه است ،قبول دارند كه فقه در اصطالح اصلي خود معني و سيعتري دارد
 در اينجا مقصود رسول خدا از . عميق  يعني فهم»فقه« .و هم شامل ساير مطالب اسالمي

 يعني »رب حامل فقه غير فقيه« : فهم عميق دارد  بهاي است كه احتياج كلمه فقه جمله
 در حالي كه خود آنها داراي ،چه بسيارند بردارندگان و حمل كنندگان يك جمله عميق

فهم عميق نيستند و قدرت اين كه آن را درك كنند و معني و مقصود و عمقش را 
  ه انتقال به ديگران آنها فقط وسيل. پس اين جمله براي آنها سودي ندارد.بفهمند ندارند

 بسا كسي .»و رب حامل فقه الي من هو افقه منه« :كه صالحيت بيشتري دارند هستند
يك جمله پرمعنائي را حفظ كند و حمل كند و ببرد تحويل يك نفر ديگر بدهد كه او از 

 : آن قسمت اول است كه فرمود بينيد اين قسمت در دنبال  مي.خود اين فرد بهتر بفهمد
 خدا خرم گرداند كسي را كه » عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم يسمعهانضر اهللا«

 به دنبال .سخن مرا بشنود و آن را ضبط و حفظ كند و برساند به كسي كه نشنيده است
 بسا حامل فقهي كه فقيه نيست و بسا حامل فقهي كه آن را منتقل :فرمايد آن مي

   .تر و داناتر است  اليقتر و  از خودش فقيه كند به كسي كه مي
 سخنان جامع اعطاء   به من.)1(»اعطيت جوامع الكلم« :باز از كلمات رسول اكرم است

 كه از طرف پروردگار به من  خواهد بيان كند كه يكي از موهبتهاي بزرگي  مي.شده است
   جامعه يعني   كلمات.اعطاء شده است كلمات جامع است

  
  :پاورقي

  .  صدوق  به نقل از امالي229 ششم، چاپ سربي تهران، ص  بحار االنوار، جلد.1
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 ، بگويم بجاي هزار جمله  يك جمله،توانم يك جمله بگويم بجاي صد جمله  يعني مي؟چه
 كه هر چه بخواهند اين جمله سعه  يك جمله بگويم به صورت يك قانون و يك اصل كلي

وانم بگويم كه در عين اختصار و ت ها مي جمله. و گسترش داشته باشد، قابليت داشته باشد
هايي   جمله. اين است معني اعطيت جوامع الكلم.كوتاهي سراسر زندگي بشر را فرا گيرد
توانسته  ها مورد بسيار كوچكي بوده و پيغمبر مي از پيغمبر رسيده است كه موردآن جمله

 كه براي  اصلي، مورد ذكر كرده است همان مورد را بيان بكند ولي يك اصل كلي در آن
   .هميشه زنده بماند

  

  حديث الضرر 
 شكايت   من از سمرش بن جندب!اهللا آيد خدمت رسول اكرم كه يا رسول شخصي مي

 قاعده اين حق را دارد   اين مرد در خانه مسكوني من يك درخت خرما دارد و روي،دارم
 اطالع ،كند ميآيد قبال استيذان ن  مي كه گاهي به درخت خود سر بزند ولي او هر وقت كه

شود كه من   به وضعي داخل مي،شود  داخل مي  سرزده،آيد  با اجازه قبلي نمي،دهد نمي
دهم كه قبال   و من هر چه به او تذكر مي، حالت ببيند خواهم زن و بچه مرا به آن نمي

 پيغمبر ، بعد از آنكه آمد، او را احضار كنيد بيايد: فرمود.بخشد  نمي اطالع بدهد فائده
مود اين مرد چنين شكايتي دارد و تو براي داخل شدن در منزل او بايد قبال اذن فر

 مرد به اين شكل اصالح   پيغمبر ديد اين.گيرم  من اذن نمي،اهللا  نه يا رسول: گفت.بگيري
خرم و در عوض   درخت را از تو مي  فرمود بيا من اين، از راه ديگري وارد شد،شود نمي
 باز .دهم  دوتا درخت مي: فرمود. قبول نكرد. دهم ن جا به تو مي درخت بهتري در فال،آن

 باالخره تا ده تا درخت رسيد ولي موافقت .دهم  تا درخت مي  سه: فرمود.هم قبول نكرد
 من در بهشت درختي براي تو : و در برخي از احاديث دارد كه پيغمبر فرمودند،نكرد

  در اين.خواهم فقط درخت خودم را مي ،خواهم خواهم كه نمي  گفت نمي.كنم ضمانت مي
  وقت نبي
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 برو درخت اين مرد را از ريشه بكن و قطع كن و :اكرم رو كرد به مرد انصاري و گفت
ال ضرر و ال ضرار في « : و در برخي روايات،»فانه ال ضرر و ال ضرار«بينداز جلوي صورتش 

همين يك جمله . »  المؤمنال ضرار و ال ضرار علي« : و در برخي روايات ديگر،»االسالم
اي شده است كه در سراسر فقه حكومت   قاعده، فقها قاعده كلي شده است به دست

 نوشتم كه اسالم براي قاعده الضرر و قاعده ال حرج حق و تو  اي  من در مقاله.كند مي
 اما نه حق و توئي كه وابسته باشد به ، اين درست مثل حق و تو است.قائل شده است

 ،اش ضرر و ضرار است  بلكه حق و توئي كه ريشه،صي نماينده يك دولت بزرگ شخ ميل
 حق و تو دارد و   همانطوري كه نماينده يك دولت بزرگ.اش مصالح مهمتر است ريشه

 كه اسالم در هر جا   هر دستوري،كند گيرند او و تو مي تصميماتي را كه ديگران مي
 .گيرد آيد جلوي آن را مي  الضرر مي،رسد همين كه به مرز ضرر و ضرار ب،داشته باشد
 آنها چيست و مفهوم الضرر چيست  خواهم راجع به ضرر و ضرار و اينكه فرق حاال نمي

 به هر حال قاعده ضرر و ضرار يك قاعده كنترل .بحث كنم چون يك بحث طوالني است
قوانين خود  كنترلي كه خود اسالم در دستگاه ، اسالمي اي است براي جميع قوانين كننده

  . است»اعطيت جوامع الكلم« معناي   اين.قرار داده است
  

  نهي از معامالت غرري 
 يعني پيغمبر ،اند نهي النبي عن البيع الغرر  گفته،اي در فقه داريم  يا مثال باز ما جمله

 چه انواعي از معامالت در ؟ غرر چه نوع معامالتي است.اكرم از معامالت غرري نهي كرد
 و چه انواعي از معامالت امروز ، كرد ليت وجود داشت و اين جمله آنها را نهيزمان جاه

 من ؟كند و بايد منسوخ بكند  آنها را منسوخ مي تواند وجود داشته باشد كه اين جمله مي
  . برايتان بيان بكنم اي از آن يك مفهوم ساده

  د معاملهاي بايد حدود مور  با اين جمله پيغمبر اكرم فرمود در هر معامله
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يا در ( باشد  براي طرفين مشخص باشد يعني خريدار بايد قبال برايش تعريف شده
خرد و آنچه   چه چيزي مي توصيف شده باشد و از هر جهت بداند كه )ديدنيها ديده باشد

 و كور كورانه قدم بر ندارد و   جاهالنه،خرد داراي چه اوصاف و چه خصوصياتي است مي
 آن ثمن بايد ،گيرد  فروشنده نيز ثمني كه مي،به تاريكي انداختن نباشدمعامله از نوع تير 

 و يا مشهود و ديده شده باشد و معامله از قبيل تير به  براي او تعريف و توصيف شده
   در ميان اعراب جاهليت مرسوم بوده كه معموال به معامالت شكل. نباشد تاريكي انداختن

خصي از ميان يك گله گوسفند كه قهرا با يكديگر  مثال ش،اند داده شانس و قمار مي
 اين طرز كه مثال از   بلكه به،خريد ولي نه يك گوسفند معين متفاوت بودند يكي را مي

 درهمي و گوسفند ده درهمي  ميان صد گوسفند كه ممكن بود در ميان آنها گوسفند پنج
ايستاد و   از دور مي،بعد ده درهم و  خريد به  يكي را مي،و گوسفند پانزده درهمي باشد

 آن سنگ به هر يك از گوسفندان كه اصابت ،كرد به طرف گوسفندان سنگي پرتاب مي
 ممكن بود آن گوسفند احيانا يك ، مال او بود  همان گوسفند به ده درهم،كرد مي

 و ممكن بود يك گوسفند پنج درهمي يا كمتر يا بيشتر ،گوسفند پانزده درهمي باشد
 موضوع معامله از اول براي طرفين مشخص و محدود ، تصادف اشت به بستگي د،باشد
   سرنوشت معامله را تصادف تعيين، در معامله به خبرويت بستگي نداشت  موفقيت،نبود
 »بيع حصاش« به   پيغمبر اكرم اين نوع معامله را كه. تير به تاريكي انداختن بود،كرد مي

 ديگر از اين قبيل را ممنوع كرد  سله معامالتيعني معامله سنگريزه معروف بود و يك سل
 و اين خود ، وجود داشته باشد»غرر« نبايد  و به طور كلي دستور داد كه در معامالت

   .گيرد اصلي شد كه در سراسر ابواب مكاسب مورد استفاده فقهاء قرار مي
شد كه بستگي داشته باعامالت را از شكل اينكه به شانس  م،پيغمبر اكرم با يك جمله

 در حدودي كه ممكن . بيرون آورد،برم يا خير طرف هميشه با دلهره فكر كند آيا مي
  .است بايد پايه معامالت بر تشخيص و علم و عمد باشد
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 داشته باشد از نظر   و به همين دليل هر كاري كه با شانس و بخت و تصادف وابستگي
داند كه در روشني  ري را مشروع مي اسالم فقط معامله و كا.تواند مشروع باشد اسالم نمي

 سرنوشت آن كار به ، شده باشد بصيرت صورت گرفته باشد و تا حدود ممكن حساب
  .كند  اينهاست كه معامله را نزديك به قمار مي.دست تصادف و قرعه كشي و غيره نباشد

 به ، است  يكي از جهاتي كه قمار حرام است اينست كه امري است كه به تصادف بسته
  . تير به تاريكي انداختن است،جهول بسته استم

ها با اينكه كوچك  هائي فرموده است كه اين جمله  پيغمبر اكرم جمله، در معارف اسالمي
 براي فيلسوف مفهوم فلسفي ، براي عارف يك مفهوم عرفاني بسيار بسيار عالي دارد،است

اي جمله را كه  بقه هر ط، براي يك نفر عامي مفهوم واضح و روشن دارد،عالي دارد
 مثال . فقط براي او مفيد است، است كند مخاطب فقط هموبوده شنود خيال مي مي

 آنكه خود را بشناسد خداي خود را .)1(» ربه من عرف نفسه فقد عرف« :فرموده
 براي كسي كه مدعي معرفت شهودي است معني ، عارف  اين جمله براي.شناسد مي

 معرفتي را قائل هستند كه نام آن را معرفت شهودي ،ت و معرف  اهل عرفان.خاصي دارد
   چون تنها موجودي كه انسان، معرفت نفس است، راه معرفت شهودي حق.اند گذاشته

معرفت حضوري به آن دارد نفس خودش است و اگر انسان بتواند نفس خود را آن طوري 
 درست ، نيستكه هست درك بكند و بشناسد اين درك و اين شهود از شهود خدا منفك

بينيد ولي اگر آن را جلو بياوريد و  مثل اينكه آئينه كه در درجه اول آن را يك سنگ مي
  . اين از نظر عارف.بينيد در آن دقيق شويد صورت خود را در آن مي

 ثابتي در عالم ،بيند  عالم را سراسر متغير مي،كند  فيلسوف نگاه مي. اما از نظر فيلسوف
   فكر.بيند نظام عالم ثابت است ل مي در عين حا.بيند نمي

  
  :پاورقي
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 در حركت   عالم متغير است مثل آبي كه.تواند ثابت را نگه دارد كند كه متغير نمي  مي
دانيد كه اين نقش ثابت از   و اگر شما در اين آب متغير يك نقش ثابت ببينيد مي،است

   . ديگر به اينجا آمده باشد  نقش ثابت بايد از جاي،آب متغير نيست
     عكس ماه و عكس اختر برقرار          گشت مبدل آب اين جو چند بار

 برخي از .  دائما در حال تغيير و تبديل است، بدن انسان حكم همان آب جوي را دارد
برخي از سلولها  .آيد ميرند و سلولهاي نوي بجاي آنها مي  خود سلولها مي،سلولهاي بدن

 زوائد را ،گيرد  بدل ما يتحلل مي،كند ميرد ولي بدن او دائما تغذي مي خود سلول نمي
 يعني بدن او هم مثل بدن خود انسان دائما در حال تغيير و تبديل ،كند حذف مي

 ولي در عين حال ما در طول ، در نتيجه ماده ثابتي در بدن ما وجود ندارد.است
فهميم كه ما همان ما هستيم   شخصيتمان ثابت است و مي ر اينكهسالهاي عمر عالوه ب

   نظام بدنمان، چهل سال پيش نيست»من« امروز مغاير با »من«ايم و  كه از اول بوده
 اندام و  بيند اندام همان  هر كه ما را در گذشته ديده باشد مي،نيز همان نظام است

   .شود  عوض نمي شود ولي نظام ر ميت  فرسوده.چشم همان چشم و ابرو همان ابرو است
 نفر عامي مفهوم ديگري   باز اين جمله براي يك»من عرف نفسه فقد عرف ربه«پس 
   .دارد
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  قابليت پايان ناپذير منابع اسالمي 
   اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ...الحمد هللا رب العالمين

«   .)1( ا االلبابكتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكروا اولو
 به انسان و   بحثي كرديم راجع.در قسمت چهارم بحث مربوط به ختم نبوت وارد بوديم

هاي متغيري  هاي ثابت و چه جنبه اجتماع از اين نظر كه در انسان و اجتماع چه جنبه
 اين قوانين كه چگونه قواعد   بحثي هم كرديم درباره قوانين اسالمي و وضع.وجود دارد
 بحث ديگري راجع به علم و . هم دارد است و چگونه يك سلسله قوانين فرعيو اصولي 

 دين و وظايفي كه در دوره خاتميت به عهده  عالم و اجتهاد و تخصص علمي در مسائل
  اين طبقه است ايراد 

  
  :پاورقي
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   موضوع چهارم كه بحث فعلي ما است مسأله منابع اسالمي است يعني قابليت.كرديم
عظيم و پايان ناپذيري كه منابع اسالمي و در درجه اول قرآن كريم براي تحقيق و 

توان آخرين دوره مطالعه در  ها را نمي اي از دوره  دوره مطالعه دارد به طوري كه هيچ
اي كه بشر بتواند ادعا بكند كه آنچه كه در اين كتاب بزرگ   گونه قرآن به شمار آورد به

   .كشف كرده و مجهولي از اين جهت باقي نگذاشته است هست همه را  آسماني
در جلسه گذشته مقداري در اين باره بحث كرديم كه اساسا در صدر اسالم و از زمان 
پيغمبر اكرم اين مطلب مورد توجه بوده است كه هر چه بر بشر بگذرد به حقايق اسالم 

ر زمان پيغمبر  يعني كسي گمان نكند مردمي كه د،شود و حقايق دين آشناتر مي
 سخن پيغمبر و قرآن كريم را از  اند قرآن و سخن پيغمبر را يعني معني و عمق بوده

 رسول ، بر عكس.اند برده  عمق آن پي مي اند و بيشتر به فهميده مردمان بعدي بهتر مي
فرمود كساني كه بعدها خواهند آمد ممكن است معني و مقصودي را  اكرم صريحا مي
كرد تحت همين عنوان   و لهذا تشويق مي،اي خودم دارم بهتر بفهمنده كه من از جمله

شنويد صحيح و درست ضبط بكنيد و براي آيندگان نقل  كه شما هر چه از من مي
كنيد او از خود شما كه ناقل   شما براي او نقل مي  اي بسا كه آن كسي كه،بكنيد

   .هستيد بهتر مقصود مرا بفهمد
  

   داستان اعمش و ابوحنيفه
 ، تسنن است  سليمان اعمش كه يكي از محدثين اهل:گويند  مي،حكايت معروفي است

 از او پرسيد به . او جواب داد.اي را از يكي از فقهاء زمان خويش پرسيد يك وقت مسأله
 گفت ؟داني كه پاسخ مسأله چنين است دهي و از كجا مي چه دليل تو اين جواب را مي

 از آن روايت اين مسأله .اي از پيغمبر اكرم  كرده قلبه خاطر روايتي كه تو خودت ن
 باز اعمش يك مسأله .گويد  اعمش ديد درست مي، استدالل كرد  وقتي.شود نتيجه مي

  ديگري از او پرسيد و او 
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 گفت به دليل روايت ديگري كه باز ؟ گوئي  گفت اين را ديگر به چه دليل مي.جواب داد
 اعمش .شود  از آن هم اين مطلب استنباط مي،رديخود تو از پيغمبر اكرم روايت ك

 بعد اين .گويد وقتي فكر كرد و به استدالل او گوش كرد ديد اين را هم درست مي
 مثل ما محدثين و شما اهل نظر : گفت.)1( االطباء و نحن الصيادله  انتم:جمله را گفت

نيم و در اختيار شما توانيم داروها را تهيه ك  ما فقط مي، دوا فروش است با طبيب مثل
 مفيد است و به چه  بگذاريم اما طبابت و تشخيص اينكه اين دوا براي چه بيماري

 كه خودم كه ناقل اين  كنم مريضي بايد نسخه كرد كار شما است و من اعتراف مي
 احاديث را بفهمم و به موارد  توانم معني و مفهوم اين احاديث هستم مثل تو نمي

   .فهمم  خوب مي دهي ي حاال كه تو توضيح ميخودش تطبيق دهم ول
 موضوع بحث  به هر حال وعده داديم كه امشب كه آخرين شبي است كه ما درباره اين

 بكنيم كه جريان   درباره اين جهت صحبت،نمائيم كنيم و اين بحث را ختم مي مي
 ، اين قرآن چهارده قرن است كه در دست دانشمندان؟دهد تاريخي چه نشان مي

اند  كرده  مطالعه و فكر و تدبر مي  محققين از هر علم و فني بوده است و روي آن،لماءع
افال يتدبرون القرآن ام علي قلوب « : است چون خودش مردم را به تدبر دعوت كرده

كتاب انزلناه اليك « : است كساني كه در اين كتاب تدبر نكنند  مالمت كرده.)2(»اقفالها
  ) 3(»و ليتذكروا اولوا االلباب ليدبروا آياته  مبارك

  
افزايش تدريجي نفوذ قرآن در علوم و فلسفه قرني نيست و قرني نبوده است كه در آن 

 تازه اين غير از .قرن دهها بلكه صدها تفسير درباره اين كتاب كريم نوشته نشود
    است كه يا موضوعات خصوصي

  
  :پاورقي

  239.  عيون اخبار الرضا، چاپ سنگي ص.1 
  24 / محمد.2 
  " 29 / ص.3 

  

 ١٥١



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

 از اين كتاب در كتابهاي غير تفسيري هميشه مورد تتبع و مطالعه و تحقيق بوده 
 در سراسر فقه قسمتي از آيات قرآني ، شما اگر فقه را مطالعه كنيد، به هر جهت.است

 اينهمه كتابهاي اخالقي كه نوشته شده ، اگر اخالق را مطالعه بفرمائيد،بينيد را مي
بينيد كه مورد استناد و استشهاد واقع   را مي  در خالل اين كتابها آيات قرآني،است

بينيد كه از صدر اسالم هر چه كه   حكمت الهي را اگر مالحظه كنيد مي،شده است
 يعني ، قرآن نفوذ بيشتري در حكمت الهي داشته است گذشته است دوره به دوره

 كالم به جاي ،اي دارد م خودش تاريخچه كه اينه،بيشتر براي خود جا باز كرده است
 حتي شعر و ادب نيز قرن به قرن بيشتر تحت تأثير و ، به جاي خودش  عرفان،خودش

   .نفوذ اسالم قرار گرفته است
 يكي از اساتيد .قسمتي از مضامين شعر و ادب عربي و فارسي را قرآن تشكيل داده

 كه شما تاريخ   وقتي:گويد ميفعلي ادب فارسي ايران در يك كتابي كه نوشته است 
بينيد در ابتدا از تعاليم و دستورها و اخالقيات قرآن  كنيد مي ادب فارسي را مطالعه مي

 است نفوذ قرآن بر ادب  كنيد و هر چه كه زمان بيشتري گذشته چيزي پيدا نمي
 مثال شما رودكي را كه در اوائل . بيشتر شده است )تا چه رسد به ادب عربي(فارسي

تا چه رسد به ( كه در قرن هفتم بوده است  و سعدي،رن چهارم است در نظر بگيريدق
در [بينيد نفوذ قرآن   مي،)اند مثل جامي و هاتف اصفهاني كساني كه در قرون بعد بوده

گذرد بر نفوذ قرآن بر   از رودكي است و به طور كلي هر چه زمان مي  سعدي بيش]آثار
   .ودش شعر و ادب فارسي افزوده مي

 و مطالعه بوده   اين كتاب مورد تعمق،غرضم بيان اين مطلب است كه در تمام اين ادوار
بينيد  هاي مختلف مي كنيد در تمام اين قسمتها و رشته  آنوقت شما حساب مي.است

 معاني قرآن بهتر تشريح شده و بهتر  هر چه بر معلومات اهل هر فني افزوده شده است
   .كشف گرديده است
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  د و قرآنتوحي
 ، صفات خدا  مسائل مربوط به، شما فرض كنيد مسأله توحيد و مسائل مربوط به آن را

 مسائل مربوط به جبر و ، مسائل مربوط به قضا و قدر،صفات ثبوتي و صفات سلبي
 العاده هزار سال پيش مثال شيخ  كنيد به كتابهاي مردمان فوق  شما نگاه مي.اختيار
رسيد به اين قرنهاي نزديك به  آييد تا مي آييد و جلوتر مي  بعد قدري جلوتر مي،صدوق

بينيد توجيه و   مي، بسيار بيشتري كرده است خودمان كه علم توحيد پيشرفت
 .رسد  علم تكامل يافته توحيد بچه گانه به نظر مي تفسيرهاي شيخ صدوق در مقابل

 درباره توحيد را توانسته است آيات قرآن  مرد چطور نمي كند كه اين آدم تعجب مي
گرداند   حتي صفات ثبوتيه را بر مي،رسد به صفات خدا  مثال مي!؟توجيه و تفسير كند

تواند   نمي شيخ صدوق. » قيوم، حي، قدير،ان اهللا عليم« : در قرآن دارد. سلبيه به صفات
 باشد بدون آنكه  تواند بر خدا صادق اين را درست حل بكند كه اين عليم به راستي مي

 اي ]ان اهللا عليم[ :گويد  مي،اي وارد بشود  اصطالح به جالل و قدس الوهيت ضربهبه
 ديگر بيشتر از اين ، يعني جاهل نيست» است  عالم،خدا عليم است« .ليس بجاهل

 ، قدير اي ليس بعاجز:گرداند  ثبوتي را به صفات سلبي بر مي  صفات.توانيم بگوئيم نمي
 اين معنايش .گرداند به يك سلسله صفات سلبي  همه را بر مي، بميت حي اي ليس

 البته ما هم اگر در زمان او بوديم و در حد پيشرفت علم توحيد در .عجز و ناتواني است
ه ها به قول طلبه ين گونه توجيا. مييم بگوي توانستيم از آن بهتر نمي بوديمآن عصر 

 يود معلوم م شيشتر مي بيديقات توحي كه تحقيوقت. ك نوع اكل از قفاستيها 
م، به ي رسيبه قضا و قدر كه م. ستيل ها نيه و تاوين توجياج به ايچ احتيگردد كه ه
 عموم اراده و عموم يك شجاعت و صراحتيم با يني بيم مي رسيار كه ميجبر و اخت

د جلوتر رفته يهر چه علم توح.  كننديان مي در سراسر عالم را بيت حق تعاليفاعل
ن جور است كه يده است كه هميده است، و ديكتر ديطق نزدن منياست خودش را با ا

 يشتر احساس مين حرفها بيل و ايه و تاوياج به توجيدر گذشته احت. قرآن گفته است
  شد،
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  . شوديگر اصال احساس نمياما حاال د
  

  حقوق زن در قرآن
من در چند موضوع . ن استيان همينا جريد عي اگر وارد شويدر فقه و مسائل فقه

ك احساس كردم و به قول ين را از نزدي كه مورد مطالعه خودم بود ايخصوصبال
ن مساله يق در اي كه انسان، دقيوقت.  موضوع حقوق زن بوديكي. ها لمس كردميامروز

ند ي بي كند مين موضوع مي وقت خودش را صرف ايادي كند و مدت زيمطالعه م
زن در قرآن . ده است نكريروي پيچ منطقي، از هد داريك منطق مخصوصيقرآن 

 يست، نه آن منطقهايط در قرآن نيچ افراط و تفريه. همان زن در خلقت است
از آن حرفها اساسا در قرآن ( درباره زن داشتند يخاص ك افكاري كه يمي قديطيتفر
ك منطق يست، در قرآن ي در قرآن نيان ما مسلمانها هست وليست، در مي نيخبر

 خواهند خلقت را يو كانّه م ند وي گويها كه امروز ميرو نه آن افراط كا)  استيگريد
 دربارة زن به ي، اگر از ما بخواهند كتاب)ستين هم در قرآن نيا(فراموش كنند

بداريم كه همه مطالبش قابل عرضه شدن و دفاع باشد از خود قرآن دانشمندان عرضه 
م كتابهاي سني و  از هزار سال پيش و بيش از هزار سال پيش تما.كتابي بهتر نداريم

 محققين  شيعه را بياوريد هيچ كتابي به اندازه خود قرآن صالحيت عرضه داشتن به
 فتوا داده است  توانيد همه مسائلي را كه  در كتابهاي شيخ طوسي نمي.امروز را ندارد
اش   يگانه كتابي كه همه. بداريد توانيد عرضه اش را نمي  همه،»جواهر« .عرضه كنيد

فهمد كه اين كتاب چقدر   از اينجا آدم مي.ه داشتن را دارد قرآن استصالحيت عرض
  .در هر زماني از عصر خودش جلو است و تقدم دارد

 بعد مراجعه ،بيند يك منطق مخصوصي است  مي،كند  وقتي انسان قرآن را مالحظه مي
  بيند كه اين احاديث به اصطالح يك  مي،كند به احاديث مي
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آيد   مي،)1(اند  رنگ بشري به خود گرفته،تر ند اما يك درجه پائين شباهتي با قرآن دار
تر آمده   پائين  يك درجه،دهد بيند فقه حتي با حديث هم چندان وفق نمي در فقه مي

 حتي با فقه هم تطبيق  بيند عمل مردم  مي،آيد در ميان مردم و عمل مردم  مي،است
  .كند نمي

 عملتان  گويد در هر زماني هر چه ب را كه ميدهد زنده بودن اين كتا  اين نشان مي
  . گذشتگان را مالمت مكن،جلو برود من آمادگي بيشتري براي تحقيق و مطالعه دارم

كنم و   فقط اشاره مي،يكي ديگر موضوع ربا بود كه وقت توضيح دادن ندارم
  .)1(گذرم مي
  

   قرآن درقصص و تاريخ گذشتگان  
تاريخ نيست ولي موضوعاتي را ذكر كرده است به  قرآن كتاب .اما موضوعات تاريخي

 ، مثل داستان قوم عاد،خواسته است بيان بكند مناسبت اينكه عبرتي و درسي را مي
 براي گذشتگان ما اين . ذوالقرنين  داستان، داستان قوم سبا، ثمود]قوم[داستان 

بيند  آدم مي آيا اين عجيب نيست كه . است داستانها غيراز قرآن مدرك ديگري نداشته
اند و تحقيقاتي مثال راجع به قوم سبا و تمدني كه در يمن  در قرن بيستم كه آمده
آيد با آنچه  شود مطابق در مي بينند آنچه كه كشف مي اند مي وجود داشته است كرده

   همين طور ؟ است كه قرآن بيان كرده
  

  :پاورقي
پيغمبر و امام با گفته احاديث درست است كه گفته پيغمبر و امام است، و گفته  .1

خدا دوتا نيست، اما يك تفاوت در كار هست، گفته خدا را ما مستقيم داريم 
بينيم، ديگر آيات قرآن همان آيات قرآن است، اما احاديث، فالن كس روايت  مي

 است از فالن كس، و همين طور،  كرده است از فالن كس، و فالن كس روايت كرده
 آب زاللي است كه در يك جويبار و   است، مثلباالخره هفت هشت دست گشته

فالن كس از فالن كس، . شود مخلوط نداشته باشد بستري روان شده است، نمي
  .  از سليقه راويان دارد فالن كس از فالن كس، آخرش يك رنگي

  ]. اثر استاد شهيد مراجعه نمايند» مسئله ربا«توانند به كتاب  عالقمندان مي[ .2
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 تحقيقات تاريخي مبتني بر   قوم ثمود كه به واسطه يك سلسلهدرباره قوم عاد و
 يكي از .اند مسائلي به دست آمده است حفريات خيلي عميقي كه اخيرا اروپائيها كرده

ها نيز از اين جهت براي او ارزش   و اروپائي محققين ايراني كه حقيقه هم محقق است
ست اخير هميشه در دست او  جور مسائل اطالعات د زيادي قائل هستند و در اين
 آخرين :گويد  در آنجا مي. سلسله كنفرانسها داده بود هست چند سال پيش يك

  .ها شده است همين ها است كه در قرآن آمده است  زمينه تحقيقاتي كه در اين
  

   قرآن دراخالق  
 در جهان . اين هم يك داستان مفصلي دارد،اگر ما موضوع اخالق را در نظر بگيريم

 كه بر يك   يكي اخالق سقراطي،المي دو مكتب اخالقي بيشتر وجود نداشته استاس
 يعني اخالق   و يكي هم اخالق عرفاني،اساس خاصي تدوين و تنظيم شده است

 اخالق سقراطي . است صوفيانه كه اين دومي بيشتر بر ادبيات ما تسلط و نفوذ داشته
 يك نقاط ضعف بزرگي وجود  صوفيانه در اخالق عارفانه و .شود دارد اصلش منسوخ مي

 كريم احيانا بيانهائي در زمينه اخالق   در قرآن.دارد كه قابل توجيه و تفسير نيست
اند آن را  توانسته  يعني نمي، توجيه نبوده است آمده است كه براي مردم آن زمان قابل

 بشر نبايد  مثال در قرآن راجع به تهذيب نفس و اينكه. هست  ولي در قرآن،حل بكنند
 پيروي از هواي نفس در قرآن كريم مذموم .خودخواه و خودپرست باشد مطالبي هست

 مطلوب و ، از نظر قرآن، تزكيه و تهذيب نفس.)1(»افرايت من اتخذ الهه هواه« :  است
 قرآن درباره نفس بيش از اين .)2(»قد افلح من زكيها« :الزم و شرط رستگاري است

   اما در اخالق عارفانه .تطهير و اصالح و پاكيزه كردندارد كه بايد نفس را 
  

  :پاورقي
  23 / جاثيه.1 
   9 / شمس.2 
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بينيم كه اگر اين تعبير در قرآن بود امروز ما جواب  خودمان يك تعبيري را مي
 اصال نفس . در قرآن صحبت نفس كشي نداريم. است»نفس كشي« و آن ،نداشتيم

 و لو همان ،ي كشته شود و لو هواهاي نفس نفس به راست كشي به معناي اينكه
كنند نفس   آنهائي هم كه گمان مي، امكان ندارد، در انسان هست تمايالت نفساني كه

 همان نفسهاي كشته ،اند  اشتباه كرده،اند اند يعني آن را معدوم و اعدام كرده را كشته
 كردن و ورزش  مطيع، اسالم طرفدار رام كردن.در شعور باطنشان مشغول فعاليت است

 لتاتي ، اروضها بالتقوي و انما هي نفسي« :فرمايد السالم مي  علي عليه.دادن نفس است
 ،دهم  با تقوا ورزشش مي، نفس من است  اين: علي فرمود.)1(»آمنة يوم الخوف االكبر

برند تا   به اصطالح راهش مي،دهند  رياضتش مي  مثل يك اسبي كه،كنم تقويتش مي
 نگفت كه من .»شيطاني اسلم بيدي« : پيغمبر اكرم فرمود.ا به او ياد بدهندراه و رفتار ر

   شيطان من كه هر كسي: فرمود، را كشتم و سرش را بريدم و معدومش كردم شيطانم
  اش باشد در دست من تسليم شد داراي يك شيطاني است كه همان نفس اماره

 عموم  اصل و ريشه براي در اخالق اسالمي به كرامت و عزت نفس به عنوان يك .
 كه در هيچ   عزت و كرامت نفس موضوعي است.ملكات اخالقي اهميت زياد داده شد

 و شايد به ،كتاب اخالقي اين موضوع را الاقل به عنوان يك موضوع شاخص و برجسته
 عزت نفس خودش اهميت  كردند كه اگر مؤمن براي  خيال مي.بينيم هيچ عنواني نمي

 ولي قرآن مؤمن را به حفظ عزت . خودپرستي است،ف اخالق استقائل بشود اين خال
و هللا العزش و لرسوله و «: كند  و كرامت و محترم شمردن خودش دعوت مي

  .)2(»للمؤمنين
   مردم چند صد سال پيش تفكر اجتماعي. همين طور است موضوعات اجتماعي

  شود و كند وقتي كه با اين طرز تفكر آشنا مي  آدم حيرت مي.نداشتند
  

  :پاورقي
  45 نهج البالغه، نامه .1
   8 / سوره منافقون.2
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 كه اساسا قرآن براي مت و براي جمعيت ،كند بيند كه با منطق قرآن تطبيق مي  مي
   . اجل و ضرب االجل قائل است،  ممات قائل است، حيات قائل است،وحدت قائل است

 جهت حكم  كتاب آسماني در ايندهد كه اين  اينها همه اين حقيقت را به ما نشان مي
 هميشه ، بلكه حكم كتاب طبيعت را دارد،يك كتاب تأليف شده بشري را ندارد

  .اش براي تحقيقات آيندگان فراهم است زمينه
  

  نهج البالغه و تقدم آن بر زمان خودش  
 البالغه كتابي   نهج.]همين طور است[هاي قرآن است  حتي نهج البالغه كه يكي از بچه

 و از زماني كه ، كه از زماني كه جمع آوري شده است بيش از هزار سالاست
 اول .گذرد  سال مي هاي آن انشاء شده است در حدود هزار و سيصد و پنجاه خطبه

 البالغه استفاده  نگاهي بكنيم به خطبا و وعاظي كه در طول اين مدت از نهج
 اگر نگاه بكنيد به منطق . كنيم  بعد نگاهي به محتويات خود اين كتاب مي،اند كرده مي

رسيم به همين   تا مي، به اين طرف  از همان هزار سال پيش، وعاظ و شارحين،خطبا
 خواهيد ديد كه فقط قسمتي از تعليمات نهج البالغه بوده كه ،سي سال پيش خودمان
 قسمتهاي ،كرده كرده و با روحيه آنها هماهنگي داشته است توجه آنها را جلب مي

 در سي سال پيش انسان پاي خطابه هر خطيبي كه .مسكوت عنه بوده استديگر 
 جز ،خواست از نهج البالغه صحبت بكند نشست و او مي  مي تر از او نبوده زبردست
هاي نهج البالغه  شنيد كأنه مجموع خطبه  البالغه چيزي نمي هاي زهدي نهج خطبه

 )1(»محفوفة و بالغدر معروفهدار بالبالء « : خطبه هاي زهدي محدود است به همان
 ،تجهزوا« )2 (» ممركم لمقركم فخذوا من، دار قرارهانما الدنيا دار مجاز و االخر«

   فقد ،رحمكم اهللا
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توانستند   همانهائي هم كه حافظ نهج البالغه بودند اگر مي.)1(»نودي فيكم بالرحيل 
توانستند درباره آن موضوعات صحبت   موضوعاتي كه مي، را عنوان بكنند  البالغهنهج

  كرد يعني هاي زهدي است تجاوز نمي هاي نهج البالغه كه خطبه بكنند از همين خطبه
 .داد زمينه بحث براي آنها در قسمتهاي ديگر نهج البالغه باز نبود و طرز فكر اجازه نمي

 و يك عده فيلسوفان ،حوالت اجتماعي اخير پيداشد تا اينكه ت.اين حقيقت است
 يكمرتبه راستي بر ، پيدا شد اجتماعي در دنيا پيدا شدند و يك سلسله افكار اجتماعي

 تازه خطيب و ، البالغه رونق بيشتري پيدا كرد رونق نهج البالغه افزوده شد و بازار نهج
لمؤمنين به مالك اشتر نوشته اي كه اميرا غير خطيب آمادگي پيدا كردند كه مثال نامه

ئي را كه در آن گنجانيده است جمله به جمله بيان   و سياسي است و نكات اجتماعي
 اين نهج البالغه كه هزار سال است در دست همه . آنها شرح بدهند كنند و در اطراف

بينيد كه  كنيد مي  وقتي هم كه نگاه مي، اين نامه هم كه هزار سال است كه بود،است
ها هم همين است كه در نهج البالغه بوده و هيچ از خود به نهج  ستي معني جملهرا

 ،شود شود و نه معنائي توجيه و تفسير مي  نه لفظي به آن بسته مي،اند البالغه نبسته
 ولي اكنون ،داد  اجازه نمي  به عبارت ديگر زمان،ولي افراد و افكار آمادگي نداشتند

  .دهد زمان اجازه مي
هاي قرآن كريم است با گذشت  اي از بچه دهد كه اين كتاب كه بچه ان مي اين نش

 تحقيق و مطالعه  هايش كند براي اينكه در اطراف جمله زمان آمادگي بيشتري پيدا مي
  .بشود

 غرضم از همه اين مطالبي كه عرض كردم و به طور فشرده براي آن مثالهائي آوردم 
 نبوت صحبت كرديم به  كه ما راجع به ختماين مطلب است كه در اين ركن چهارمي 

 جمود فكري داشته باشند و اين  اين نكته توجه كنيم كه نبايد علما و محققين اسالمي
  جور فكر بكنند كه مطلب درباره قرآن و درباره 
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كه  هر چه ، خير،اند سنت قطعي پيغمبر اكرم همان است كه گذشتگان گفته
خواهم   نمي  البته. در مجموع حقايق بيشتري خواهد بود نه كمتر،آيندگان بگويند

 نه در ،اند بهتر است ها بگويند از هر چه كه گذشتگان گفته بگويم كه هر چه بعدي
 در طبيعت هم اين سيرهاي رجوعي و كروفرها به ،طبيعت هم اينجور نيست

 پيدا شده باشد  ر دو هزار سال پيشاي ممكن است د  يك نظريه،اصطالح وجود دارد
 عاليتري دوباره زنده  و بعد منسوخ بشود ولي پس از دو هزار سال در يك سطح

   .بشود
  

   قرآندرادله توحيد 
 توحيد   درباره ادله. همين اواخر خودم به يك موضوعي برخورد كردم و متوجه شدم

 بودم كه  ي برخورد كرده قبال در تفسير فخر رازي به مطلب.كردم فكر و مطالعه مي
 زيرا چنين بياني در كتب متكلمين و حكما نديده بودم و ،نظرم را جلب كرده بود

 فقط در تفسير ، ندارد خود فخر رازي نيز در كتب كالمي و فلسفي خود چنين بياني
 است ولي به طور  آن را نوشته) 1(»سبح اسم ربك االعلي«خود ضمن تفسير 

 :گويد  فخر رازي چنين مي. اين مطلب را از پرتوي قرآن دارد بديهي است كه.اختصار
در قرآن از طريق مخلوقات بر وجود خداوند به دو شكل استدالل شده است و در 

 يكي از راه اتقان :حقيقت برهان توحيدي قرآن از طريق مخلوقات دو برهان است
اي بر   حكيمانه آنچنانچه هر سازمان، صنع يعني نظام مشهود در ساختمان موجودات

 يعني خلقت اين ،كند نشان داده شده است اش داللت مي حكمت و تدبير سازنده
 است  مخلوقات و نظمي كه در خلقت اينها و در تشكيالت هستي اينها به كار رفته

 به استشهاد   آيات زيادي در اين باره هست كه احتياج.دهد وجود مدبري را نشان مي
   استدالل شده ر قرآن به موضوع هدايت موجودات يكي ديگر اينكه د.ندارد
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 مثال ،كند  و چند آيه را هم نقل مي، است و اين از اصل خلقت جدا گرفته شده است
قال ربنا الذي اعطي كل « :كند از زبان موسي خطاب به فرعون اينچنين نقل مي

زي را آنجوري كه بايست  هر چي  پروردگار ما همان كسي است كه.)1(»ء خلقا شي
 تا اينجا استدالل به اتقان . بايست داده است  در خلقت او آنچه را كه،آفريده است
 يعني .سپس او را هدايت و رهبري كرد: »ثم هدي« :   جمله بعد اينست.صنع است

 . او را هدايت كرد،پس از آنكه او را خلق كرد و آن جوري كه بايست بيافريند آفريد
  . از ما قبل خود جدا كرده است»ثم« را با كلمه »هدي«كلمه 

 پس در .)2(»الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي« :فرمايد  در سوره سبح اسم مي
 از زبان . است اينجا نيز هدايت را عليحده ذكر كرده و از خلق و تقدير جدا كرده

 هدايت ،نيز درباره انسان بخصوص .)3(»الذي خلقني فهو يهدين« :فرمايد ابراهيم مي
 يك نعمت عليحده و به عنوان يك موهبت  انسان را جدا از خلقت انسان به عنوان

بعد با . » خلق االنسان من علق، ربك الذي خلق اقرأ باسم« :كند عليحده ذكر مي
   اول.)4(»اقرأ و ربك االكرم الذي علم بالقلم« :فرمايد كند و مي  جدا مي»اقرأ«كلمه 

  .كند و بعد هدايت انسان را يخلقت انسان را ذكر م
سخن فخر رازي كه استنباطي است كه از قرآن كريم كرده است مبدأ فكر شد براي 

 موجودات يك  من كه آيا واقعا اصل هدايت در موجودات با اصل نظم در خلقت
 موجودات به اصطالح   فكر به اينجا رسيد كه اگر خلقت؟مطلب است يا دو مطلب
 به اين معني كه خداوند اين موجودات را كه آفريده ،بود  ميفلسفي به صورت ماشين

   به صورت يك ماشين كامل و ،است
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   آنوقت قهرا كاري كه بايد اين ماشين بكند تكليفش روشن، آفريده است منظمي
 مثال اگر ساعتي را .اي الزم نيست ليحده ديگر براي كارش يك تدبير ع،است

 و كار منظم ، ديگر هر چه كه هست در ساختن اين ساعت است،ساعتساز بسازد
 به وجود   وقتي كه ساعتي با اين نظم و تشكيالت.ساعت الزمه جبري ساعت است

 يكي اينكه :شود گفت كه در اينجا دو موضوع است  ديگر نمي،آمد و ساخته شد
 زيرا ،كند  و دقت ساخته شده است و ديگر اينكه كارش را منظم ميساعتي با نظم

 الزمه نظم . ساختماني است اين كار يك چيز عليحده نيست بلكه الزمه نظم چنين
 شده باشد و شما سويچ را بزنيد  ساختمان يك اتومبيل اينست كه اگر درست ساخته

رمان را در دست داشته و اتومبيل سوخته داشته باشد و پا روي گاز بگذاريد و ف
  . بدهد  آن اتومبيل كار خودش را انجام،باشيد

  گويد اين كاري كه موجودات  آيا دنياي علم مي؟گويد  آيا دنياي علم چه مي
  كنند مخصوصا در عالم نباتات و حيوانات و انسان الزمه ساختمان مادي اين مي

 آن  صال لفظي هم براي يا يك نيرو و قدرت و چيز ديگري كه ما ا؟موجودات است
 باز اين   يك امر ديگري در عين حال وجود دارد كه،جز هدايت و رهبري نداريم

 آن امر مرموز را اگر به خدا كه ؟كند موجود ساخته شده را در كارش رهبري مي
 و اگر به خود ،مدير و مدبر موجودات است نسبت دهيم نامش هدايت است

ثم استوي « .حبت و تسليم و اطاعت استموجودات نسبت دهيم نامش عشق و م
   .)1(» السماء و هي دخان فقال لها و لالرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين الي

 منطق   ما فوق،دهد كه منطق اين كتاب  اين نشان مي.بله همچو چيزي وجود دارد
  كند بشر را   پس بي جهت نيست كه هي دعوت مي.بشر است
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  خود فخر رازي كه اين مطلب را اينجا از زبان قرآن .)1(افال يتدبرون القرآن :كه
 را گرفته   كه در يك كتابش توانسته باشد دنبال اين مطلب، من ياد ندارم،گويد مي

 پس .)2(»كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكروا اولوا االلباب« آري .باشد
 و در درجه اول   قابليت عجيبي است كه منابع اولي اسالمي، نبوتيكي از اركان ختم

 و اينها است كه ،قرآن كريم براي تحقيقات و مطالعات نو و كشفهاي تازه دارد
  .نخواهد گذاشت اين دين كهنه بشود و از ميان برود
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