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  پيشگفتار

 عنـوان  بـا  كـه  اسـت  بحـث  سـيزده  مجموعـه  داريد روى پيش كه كتابى
 سـالهاى  در بهشـتى  دكتـر  شهيد اهللا آيت توسط» قرآن ديدگاه از شناخت«

 از. اسـت  ايشان شخصى منزل بحثها اين مكان. است شده رايها 57ـ1356
 علـت  بـه  ،1349 سـال  تابسـتان  يعنـى  آلمـان،  از ايشـان  بازگشت هنگام

 صـورت  ايشـان  بـا  گفتگـو  و بحـث  و ديدار جهت كه فراوانى مراجعات
 داشـتند  خـود  وقـت  تنظـيم  در ايشـان  كـه  نظمى به توجه با و گرفت مى

 امـر  ايـن  بـه  را چهارشـنبه  روزهاى ظهر زا بعد كه گرفتند اين بر تصميم
 كـه  افـراد  از برخى كه بود اين يكى تصميم اين نتايج از. دهند اختصاص

 را دينـى  نظـرى  مباحـث  طرح درخواست داشتند شركت ديدارها اين در
 كه موضوعاتى از يكى. شود مى مواجه ايشان استقبال با كه كنند مى مطرح
 بـراى . اسـت » شـناخت  «بحـث  شـود  مباحثـه  آن دربـاره  شـود  مـى  قرار

 چـه  اگر كه است تذكر به الزم اند نكرده درك را سالها آن كه خوانندگانى
 تفكـر  هزارسـاله  چنـد  عمـر  طـى  شناسى معرفت حوزه به مربوط مباحث
 از مهمـى  بخـش  و بـوده  مطـرح  همـواره  بشـرى  علمى كاوش و فلسفى

 هميشـه  است مبحثى لحاظ بدين و داده مى تشكيل را او فكرى اشتغاالت
 بحـث  طرح اما الزم، هميشه فكرى مبادالت عرصه در آن حضور و زنده

 در آن بـودن  مطـرح  از حـاكى  زمـان  آن در بهشـتى  دكتر توسط شناخت
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 آن در. روزهاسـت  آن در نهضت فعاالن و مبارزان از توجهى قابل گستره
 سـوى  از عنـوان  همـين  بـا  كتابهـايى  و جزوات در شناخت مبحث سالها

 طيفى و ماركسى، مرام به بند پاى اجتماعى و سياسى فعاالن و انديشمندان
ــار در كــه مســلمانى مجاهــدان و ورزان انديشــه از  در فعــال شــركت كن

 زيرزمينـى  مسـلحانه  حركتهـاى  بـويژه  و آشكار و پنهان سياسى مبارزات
 سـازماندهى  معمـوالً  تالشـهاى  ايدئولوژى تبيين به ستمشاهى رژيم عليه
 .بود آورده پديد فراوان پرسشهاى و شده مطرح ندپرداخت مى خود شده

 از خـارج  يـا  و دانشـگاه  در تحصيلكرده جوانان از بسيارى كه است طبيعى
 كسـانى  سـوى  از پرسشـها  اين براى كننده قانع و روشن پاسخهايى دنبال به آن
 داشـتند  پاسـخگويى  شايستگى دين از عالمانه و عميق شناخت لحاظ به آنها نظر از كه
 روشـنفكران  ميـان  در بويژه كه بود بهشتى دكتر شناسان دين اين جمله از. دبودن
 بـه  توجـه  بـا  كـه  بود مطرح شخصيتى عنوان به بين روشن دينى عالمان و دينى

 نقـدى  و عميـق  شـناختى  اصـلى،  منـابع  طريق از غرب افكار با مستقيم آشنايى
 بيشـتر  در چنانچـه  درخواست، اين به پاسخ جهت نيز ايشان. دارد آن از عالمانه

 بـدين  و برگزيده قرآنى رهيافتى است، معلوم و مشهود ايشان از مانده جاى به آثار
 بـه  هـم  و زمينه اين در موجود هاى مسئله پرسشهاى تبيين و طرح به هم وسيله
 .پردازند مى است بشر راهنماى مسلمانان باور به كه كتابى عنوان به قرآن احياى
 بهشـتى  دكتـر  فلسفى، و فنى زبان به شناخت حثمب ارايه امكان وجود با

ــا دهــد مــى تــرجيح ــه توجــه ب  از چــه اگــر كــه خــود، مخــاطبين ســطح ب
 بـا  كافى ميزان به همگى اما دورانند آن پرمطالعه دانشجويان و كردگان تحصيل
 همـه  بـراى  فهـم  قابل زبانى با نبودند، آشنا آن اصطالحات و فلسفه مقدمات
 قابـل  شـناخت  مبحث قبال در ايشان موضع ينهمچن. بگويد سخن مخاطبين

 بـه  كننـد،  مـى  استقبال مبحث اين طرح از كه حال عين در ايشان. است توجه
 جلسـات  آن در كننـدگان  شـركت  از و كننـد  مـى  اشاره آن كاربرد محدوديت
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 بـدين  و باشـند  قائـل  شناخت مبحث براى بينانه واقع منزلتى كه خواهند مى
 در را آن و كـرده  پرهيـز  بحـث  شـأن  و هميـت ا طـرح  در افراط از ترتيب

 صـفحات  البالى در كه ديگرى نكته. بنشانند است آن شايسته كه جايگاهى
 حـالى  در. است مخاطبين با ايشان برخورد شيوه شود مى مشاهده كتاب اين
 سـؤال  بـا  بهشـتى  دكتـر  معلومـات  ميـزان  اختالف موارد از بسيارى در كه

 و اشكاالت به پاسخگويى در ايشان صدر سعه است، آشكار بخوبى كنندان
 ايـن . اسـت  آموزنده ما زمانه براى و دلنشين، و جذاب شده مطرح ايرادات
 دينـى  عالمـان  ميـان  زمـان  آن در كـه  دارد اى سويه دو رابطه از نشان خود

 .است بوده برقرار متعهد دينى روشنفكران و بين روشن
 نهضـت  گيـرى  وجا بـا  تقـارن  دليـل  به شناخت بحث تأسف، كمال با

 هـاى  همـاهنگى  ايجـاد  جهت آمريكا و اروپا به ايشان مسافرت و اسالمى
 مـردم  رشد به رو حركت و ديار آن مقيم مبارز مسلمان ايرانيان ميان الزم
 امكـان  گاه هيچ و ماند ناتمام كشى، بهره و ستم و ظلم نظام عليه ايران در

 و موضوع، اين در ىبحثهاي 1359 سال در چه اگر نشد، فراهم آن تكميل
 محـدود  جلسـاتى  طـى  در ،»فطـرت  ديـدگاه  از شـناخت  «عنوان بار اين

 كه شد مطرح اسالمى جمهورى حزب دانشجويى شاخه در ايشان توسط
 شـهيد  هـاى  وانديشـه  آثـار  نشر بنياد سوى از عنوان همين با آن مجموعه

 .است گرديده منتشر بهشتى دكتر اهللا آيت
 جنـاب  محترم، ويراستار كه اى شائبه بى ماتزح از است الزم پايان در
 در الزم توضـيحات  تهيـه  و كتـاب  اين وتنظيم تدوين در مرودشتى آقاى

 .شود سپاسگزارى صميمانه اند شده متحمل پانوشتها
  

  هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد





قرآن ديدگاه از شناخت  
  

اول ةجلس      
  





 سـاعت  از نماز، اقامه و خورشيد غروب از پس ديدارها، ناي در ما بحث
 نيم و ساعت يك مدت به يعنى ربع، و هشت ساعت تا هفت به ربع يك
 كنم مى عرض را مطالبى من اول نيم، و ساعت يك اين در. كشد مى طول

 هشـت  ساعت در. دهم مى فرصت دوستان، شما با نظر مبادله براى بعد و
 اسـت  آزاد جلسه و كنيم مى تمام را مطلب وديمب كه مقطعى هر در ربع و
 .دارد اختصاص بوده كه آنچه درباره سؤاالت طرح به و

. كنند همكارى بعد به اين از هم رفقا كه بود اين بر قرار برنامه اين در
 از دهـد،  مى اجازه مقدورات و امكانات كه آنجا تا شود مى سعى بنابراين،

 . بدهند انجام] هشىپژو[كارهايى كه شود خواسته رفقا
 تعريـف  مـورد  در. شود مى آغاز شناخت تعريف با شناخت بحث معموالً
 آينـده  هفتـه . باشـيم  داشـته  گفتگـو  دوستان با مقدارى هستيم ناچار شناخت
 كـه  كارهـايى  از يكـى . آورم مـى  مكتـب  چنـد  ديـدگاه  از را شناخت تعريف
 و منـابع  در شـناخت  تعريـف  گـردآورى  شـوند  دار عهـده  توانند مى دوستان
 توانيـد  مى. دارند اختيار در احياناً كه است هايى جزوه حتى و مختلف كتابهاى

 بحـث  شـروع  از قبل كنيد لطف آينده هفته براى و بفرماييد گردآورى را اينها
 تعريفهـاى  بـا  را آن بحـث  اثنـاى  در بعـد  و باشـد  خودتان نزد يا دهيد؛ ارائه
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  .كنيد مقايسه آورد خواهم من كه ديگرى
  
 شناخت نامه واژه
 هـاى  واژه مـورد  در كـه  دارد ضـرورت  شناخت پيرامون بحثى نوع هر از قبل

 هـا  واژه ايـن  زمينـه  در رفقـا  و بگيـرد  صـورت  اى مطالعـه  شناخت به مربوط
 ايـن  كـاربرد  رفقا كه دارد ضرورت بخصوص. بفرمايند كسب بيشترى آگاهى
 در و امكـان،  حـدود  تـا  الغـه، الب نهج در و قطعى، طور به قرآن، در را ها واژه

 ابـواب  در مـثالً  ــ  كننـد  دنبال است، مربوط مسأله اين به كه متونى از برخى
. ديگـر  متفـاوت  مدارك و كافى اصول كتاب از» جهل و عقل «ابواب و» علم«

 مـن . هسـتند  منـد  عالقـه  بيشـتر  تفكـر  بـه  كـه  گويم مى دوستانى براى را اين
 رديـف  يـك  و بيسـت  در اسـت  نيـاز  ردمـو  زمينـه  ايـن  در كـه  را هايى واژه
 . بنويسيد توانيد مى شما و خوانم مى ترتيب به را آنها. ام كرده بندى دسته
 يافتن؛ دريافت، حسى؛ غير ادراك و حسى ادراك) 1
 عرفان؛ شناسايى، شناخت، معرفت،) 2
 دانستن؛ علم،) 3
 آگاهى؛) 4
 اعتقاد؛ و باور: آن با ارتباط در و تصديق، قطع، جهل، يقين،) 5
 گمان؛ ظن،) 6
 شك؛) 7
 توهم؛ وهم،) 8
 گـوش،  چشـم،  شـهود،  آشـكار،  ،شهادت، شنيدن ديدن، احساس،) 9
 حسى؛ ادراك
 تصور؛) 10
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 فقه؛ فهم،) 11
 نگــرى، ســطحى حســى، غيــر ادراك تفكــر، انديشــيدن، انديشـه، ) 12
 تدبر؛ انديشى، ژرف نگرى، ژرف انديشى، ساده

 نهان؛ غيب،) 13
 دماغ؛ مخ، مغز، فكر، انديشه، قل،ع خرد، هوش،) 14
 قلب؛ فؤاد، دل،) 15
 ذهن؛) 16
 تـذكر،  ذكـر،  رفتن، ياد از آمدن، ياد به داشتن، ياد به حافظه، ياد،) 17
 نسيان؛
 نهان؛ و غيب مكاشفه، ،)كشف (كردن كشف) 18
 دادن؛ ياد گرفتن، ياد) 19
 دادن؛ پند گرفتن، پند) 20
 اهتـداء،  بـودن،  آشـنا  ره شدن، يىراهنما كردن، راهنمايى هدايت،) 21
 غى؛ ضاللت، كردن، گمراه بودن، گمراه رشاد، رشد،

 كتمان؛ پوشى، حقيقت تبيين، روشنگرى،) 22
 .روشن تصور مبهم، تصور) 23
 كـه  كننـد  دنبال را شناخت بحث طورى بايد رفقا كه است هايى واژه اينها

 در ما. باشند اشتهد دقيقى معنى و مفهوم و برداشت آنها از يك هر درباره
 آنچـه  رفقا از يكى لطفاً. كنيم مى برخورد زياد ها واژه اين به بحث جريان

 يكى[.باشد نيامده پيش اشتباهى كه كنند كنترل بقيه تا بخواند گفتيم كه را
  ].خواند مى را سه و بيست تا يك رديف مطالب حضار از

 كـه  اسـت  ىبحثهـاي  جـور  يك. است گونه دو فلسفى بحثهاى معتقدم من
 زمـين  بـه  بعد باشد آسمان در اول بايد يعنى بيايد؛ زمين به آسمان از بايد آدم
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 مـن  و نـدارد  عيبـى  هـيچ  البته اول شيوه ].است اين عكس ديگر نوع و[بيايد
 جامعـه  در يعنـى  اسـت؛  معـدودى  افـراد  مسيرِ اين ولى كنم؛ نمى محكومش

 كسـانى : باشـند  مـأنوس  حثهاب اين با توانند مى كه هستند اقليتى هميشه بشرى
 و كننـد  هجـرت  آرام آرام آنجا از بعد باشند، انديشه و تفكر آسمان در اول كه
 ايـن  عكـس  درسـت  كارهـايم  و بحثها همه ام كرده سعى بنده. بيايند زمين به

 بـرخالف  كـنم،  مـى  بحـث  ديگرى جور و ندارم توفيقى گاهى هم اگر. باشد
 كـنم  آغـاز  دستى دم چيزهاى از را بحث هميشه دارم دوست من. است ميلم
 پـيش  و كننـد  شـروع  دارنـد  دست دم كه چيزهايى همين از بتوانند انسانها تا

 همـين  بـر . بينجامـد  كـه  جا هر به تا كنند شروع زمين از حقيقت در و بروند
 اول كـه  است اين روش اين به مربوط نتايج از يكى كه رسيد نظرم به اساس
 مسـأله  در روزانـه  عادى فرهنگ در كه كلماتى و اه واژه همين با را رفقا شما
 يـك  هـا  واژه ايـن  در. كنـيم  آشـنا  شـويم  مـى  روبـرو  آنها با شناخت ميدان و

 بـه  تـا  يعنـى  تفكـر؛  كردن آغاز به باشد كمكى تا گرفته صورت هم بندى رده
 بـا  بنـدى  رده يـك  با حاال ولى بوديد، مربوط طورى همين كلمات اين با حال
 انسـان  اينكـه  بـراى  اسـت  تحريكـى  بندى رده اين خود. كنيد مى برخورد آنها

 شـناخت  بحث براى هم تحركى تحريك، اين با. بيابد آگاهى مسأله به نسبت
 از اى عـده  چـون  (خواهيم مى مندند عالقه كه رفقايى از منتها،. آيد مى دست به

 كـه ) كنـيم  معرفـى  را منـابعى  است خوب كه كردند پيشنهاد شب آن دوستان
 و كــريم قــرآن در را هــا واژه ايــن ردپــاى و كننــد شــروع چيــز هــر از قبــل
 در شـناخت  زمينه در كه مقاالتى و ها جزوه كتابها، در طور همين و البالغه نهج

 مكـرر  تـاكنون  كه را مطالبى توانيد مى اساس اين با. كنيد دنبال داريد دسترس
 بـه  شـويم،  مى ثبح وارد وقتى كه طورى به كنيد، بندى رده گذشته نظرتان از

 . باشيم روبرو تر پخته سؤالهاى و تر آماده ذهنهاى با خدا، يارى
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 و داريـد  اى تكملـه  شـناخت  نامه واژه اين تكميل در دوستان شما اگر
 دهم مى فرصت دقيقه پنج حداقل شود، اضافه بايد كه بينيد مى كمبودهايى

 يادداشـت  ذكاغـ  روى آيـد  مـى  نظرتـان  بـه  كه را اى جاافتاده هاى واژه كه
 كـه  را آنهـايى  و كنـيم  مى مطرح يك، يك نوبت، به را آنها بعد و بفرماييد
 با كه شود توجه نكته اين به البته. افزاييم مى نامه واژه اين به است مناسب
 ام، آورده را فارسى و عربى معادلهاى از مقدارى نامه واژه اين در من اينكه

 گـاهى  اينكـه . اسـت  نبـوده  اتمترادفـ  و معادلها همه كردن جمع منظورم
 را اصـطالح  چنـد  ،»انديشه «و» انگيختن «مثل ريشه، يك از حتى بينيد مى

 ايـن  در كـه  بـوده  كلمـاتى  بـه  رفقا شما توجه جلب خاطر به فقط آوردم
 معـادل  فقـط  كـه  نخواسـتم  واال رود؛ مى كار به تفحصتان ميدان در زمينه
 مگـر  كنـيم،  نمـى  كيفـى  خيلى معادلها از بنابراين،. باشم كرده آورى جمع

 پـنج  حـاال  خـوب، . باشـد  داشته تفحص گسترش براى نقشى كه معادلى
 .كنند پيشنهاد را جديدى هاى واژه دوستان اينكه براى داريم وقت دقيقه
» كـردن  لمـس  «اصـطالح  كـردن  اضـافه  شما نظر به :]حضار از يكى[

  است؟ چطور
 ملمـوس  يـا .. .»كنم ىم لمس را مطلب «عبارت در مثالً :]بهشتى دكتر[
 رديـف  در را كردن لمس. است خوب واژه اين افزايش من نظر به. بودن
 .بگنجانيد نه رديف در و) دريافتن و دريافت كنار (يك

 اضـافه  تـوانيم  مـى  واژه يك عنوان به را كردن لمس :]حضار از يكى[
 ....عنوان به ولى كنيم،
 مسـأله  اين «گوييم ىم گاهى كه است اين ايشان منظور :]بهشتى دكتر[
 .»باشد ملموس انسان براى بايد

 .است واژه يك عنوان به بنابراين :]شخص همان[
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 وصـفى  رديف يك انسان به كه است اى واژه منتها بله، :]بهشتى دكتر[
 دهـد  مـى  وصفى رديف كه باشد هايى واژه از پيشنهادى واژه اگر. دهد مى

 مـا  ديـد  از بـود  ممكن كه ىجاي از را بخشى يعنى ندارد؛ عيبى افزايشش
 .كند مى ذكر بماند دور
 چطور؟» گفتن «واژه كردن اضافه :]حاضران از يكى[
 اقسـام  نخواسـتيم  اصوالً ما. است انتقال طريق» گفتن «:]بهشتى دكتر[

 مـا  متعـارف  گفتگوى در كه را هايى واژه خواستيم ما بشماريم؛ را حواس
 قبيـل  از حـواس،  از بسـيارى  هـاى  واژه كـه  بينـيم  مى ما. كنيم ذكر هست

 بـا  رونـد؛  نمـى  كـار  بـه  ما شناختى فرهنگ در معموالً بوييدن، و چشيدن
 ايـن  خواسـتيم  مـا  كنم، مى عرض هم باز. دارند دخالت شناخت در اينكه
 اصـطالحات  بـه  نخواستيم كنيم؛ آغاز عادى و متعارف مسائل از را بحث
 .كنيم اشاره رددا وجود آنها درباره كه ديگر مطلب هزار و علمى
 .تخيل و تجسم :]حاضران از يكى[
 امـا . دهـد  نمى ما به جديدى چيز خيلى تجسم و تخيل :]بهشتى دكتر[
 :كنيم اضافه نيز را چهارم و بيست مورد توانيم مى... تخيل و خيال

 .پردازى خيال تخيل، بينى، واقع) 24
 و يسمرآل تفكيك به حقيقت در كه آيد مى پيش مواردى ما بحثهاى در

 : بفرماييد اضافه نيز را پنجم و بيست مورد بنابراين. داريم نياز ايدآليسم
 .ذهنى عينى،) 25

  نيست؟ ديگرى پيشنهاد
 . تحليل و تجزيه :]حاضران از يكى[
. بگنجانيد دوازده رديف در را آن توانيد مى. ندارد عيبى :]بهشتى دكتر[
 : شود مى چنين دوازدهم رديف پس
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 .گيرى نتيجه استنتاج، تحليل، و تجزيه) 12
 :كنيد اضافه توانيد مى نيز را هفتم و بيست و ششم و بيست مورد

 حدس؛) 26
 .وحى الهام،) 27
ــ  .كنيـد  اضـافه  هم را» اذعان «تصديق، شاخه در ام، نكرده فراموش تا

 .بود پنجم رديف در» تصديق«
 نه؟ يا گفتم را» بينى روشن «آيا
 .نه :]حضار[
 بينـى،  روشن: كنيد اضافه را اينها دوازده رديف در پس :]بهشتى دكتر[
 بـه  را» بصيرت «و» بينى روشن «همچنين. بينش بصيرت، داشتن، ديد ديد،

 سـه  و بيسـت  رديـف  در» روشن تصور «.كنيد اضافه سه و بيست رديف
 . است بينى روشن و بصيرت همان
 گوييد؟ نمى را آن مقابل مورد :]حاضران از يكى[
 در مگـر  نگذاشـتيم؛  جـا  همـه  را هـم  مقابـل  موارد ما :]ىبهشت دكتر[

 .داشتيم احتياج كه موارد بعضى
 چيست؟ غيرحسى ادراك از منظور :]حاضران از يكى[
. رسـيم  مـى  شرحش به بعداً كه است اصطالح يك اين :]بهشتى دكتر[
 هـايى  يافته مقابل در يعنى است؛ حسى ادراك مقابل در حسى غير ادراك

 . داريم حس كمك به كه
 نيسـت  «آيا ببينم خواستم مى ،»ديدن «با ارتباط در :]حاضران از يكى[
 ...»دادن دست از «يا »شدن
 كجاست؟ مورد اين :]بهشتى دكتر[
 . گفتم نسيان با ارتباط در :]شخص همان[
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 ربطـى  و است خارجى واقعيت يك» شدن نيست «نه؛ :]بهشتى دكتر[
 .ندارد شناخت بحث به

 چطور؟ دادن دست از :]شخص همان[
 يـك  دادن دسـت  از اسـت،  طـور  همـان  هـم  ايـن  نه؛ :]بهشتى دكتر[

 از يعنـى  اسـت؛  شـناخت  حد در گفتيم ما كه آنها. است خارجى واقعيت
 . است مربوط شناخت بحث به رفتن انديشه از و بردن ياد

 .آيه :]حضار از يكى[
 پـس . سـت ا خوب... نشانه معنى به آيه. نشانه معنى به :]بهشتى دكتر[
 :كنيد اضافه

 بـه  (سـلطان،  برهـان،  دليل،: بيفزاييد اين بر و. نشانه معنى به آيه) 28
 سـلطان  مـن  عنـدكم  ان: اسـت  قرآنـى  اصـطالحى  كه قاطع، برهان معنى
 .استدالل ميزان، ،)كردن جدا وسيله يعنى (فرقان ،1)بهذا

 ترسـم  مى چون كنم، اضافه بعد را قرآنى خاص هاى واژه بدهيد اجازه
 را» نظـر  «مـورد  آن بـه  تعقل؛ تدبر، انديشه، گفتيم جا يك فقط. شود دير
 نيـز  هشـتم  و بيسـت  مورد به را نظر ).بود دوازده مورد (كنيد؛ اضافه هم

 ديگر؟ پيشنهاد ـ. آيد مى جا دو در» نظر «پس. كنيد اضافه
 .پذيرفتن :]حاضران از يكى[
 بحـث  دنبالـه  در كـه  اسـت  مبـاحثى  از اينها نه؛ پذيرفتن؟ :]بهشتى دكتر[

 امشـب  اگر كردم مى فكر من كه دارد اى مقدمه شناخت بحث. آيد مى شناخت
 آينـده  هفتـه  را مقدمه. رسيم نمى اينكه مثل ولى كنيم؛ بيان را آن باشد فرصت

 بـه  كردم بيان را ها واژه بحث مقدمه آن جاى به جلسه اين در اينكه. گويم مى
 پيشـنهاد  آقايـان . بشـود  آمـاده  زمينـه  و يـد بيفت كـار  به شما كه بود خاطر اين
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 ...ندارند؟ زمينه اين در ديگرى
 قيـاس،  ،)هشـتم  و بيسـت  مورد (برهان دليل و استدالل بحث اين در
 كه است اى واژه يك استقراء. كنيد اضافه را آمارگيرى و استقراء، مقايسه،
 بـا  باشـد  متناسـب  شـايد  كنـيم  پيـدا  بـرايش  معـادلى  بخواهيم اگر امروز

 نيست؟ ديگرى پيشنهاد. شناخت وسيله يك عنوان به آمارگيرى،
 .تحقيق :]حضار از يكى[
 آن تـوان  نمـى  كه است چيزى. است كلى واژه يك تحقيق :]بهشتى دكتر[
 ديگر؟. هست نيز اينها از خيلى نام اينكه عين در گذاشت؛ اينها كنار در را

 .شعور :]حاضران از يكى[
 بود؟ مورد كدام در آگاهى. بگذاريد آگاهى كنار در را شعور :]بهشتى دكتر[
 . چهار مورد :]حاضران از تن چند[
 وقـوف،  و شـعور  كنيد اضافه آگاهى كنار در آنجا بله، :]بهشتى دكتر[

 ديگر؟. خودآگاهى
 . تشريح :]حاضران از يكى[
 و تمييـز  و تحقيـق  و تشريح. است تحقيق مثل تشريح :]بهشتى دكتر[
 .است كلى ىچيزها از آن امثال
 . تأمل :]حاضران از يكى[
 .بگذاريد هم را» تأمل «دوازده رديف در :]بهشتى دكتر[
 چطور؟ تفحص :]حضار از يكى[
 اسـت  چيـزى . اسـت  اسـتقراء  همان در تقريباً تفحص :]بهشتى دكتر[
 ديگر؟ ـ. استقراء به شبيه
 . هست هم تعمق :]حضار از يكى[
 . خورد نمى دردمان به چندان است لمعاد كه آنهايى گفتم :]بهشتى دكتر[
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 .انتقاد :]حضار از يكى[
 چيست؟ شماره آخرين. ندارد عيبى... زدن محك نقد، :]بهشتى دكتر[
 . هشت و بيست :]حضار[
 بـازنگرى،  بازآزمـايى،  نقـد،  بگذاريـد  را نـه  و بيسـت  :]بهشتى دكتر[

 .است قبيل همين از هم زدن محك. بازانديشى
 .پرسيدن و پرسش :]حضار از يكى[
 بـه  كـه  را آنهـا . راههاسـت  بـه  مربـوط  ديگـر  اين نه؛ :]بهشتى دكتر[

 . بگوييد است مربوط شناخت
 . يابى جهت :]حاضران از يكى[
 بـه » ارزيـابى  «،»يـابى  «مناسبت به ولى. نه... يابى جهت :]بهشتى دكتر[
 .كنيد اضافه آخر مورد به را ارزيابى. آمد يادم
 .صادق و فهومم و معنى :]حضار از يكى[
 از اينهـا . اسـت  درسـت ... مصـداق  و مفهـوم  و معنـى  :]بهشتى دكتر[
 :پس. ماست نياز مورد هاى واژه

 .مصداق مفهوم،) 30
 . حقيقت :]شخص همان[
 رديف در را دو اين. است درست... واقعيت و حقيقت :]بهشتى دكتر[
 .بگذاريد ذهنى و عينى كنار در پنجم و بيست
 . يمتعم :]حضار از يكى[
 داشتيم؟ رديف كدام در را تحليل و تجزيه :]بهشتى دكتر[
 .دوازده :]حاضران[
 ديگر؟. تعميم و تجريد كنيد اضافه آنجا :]بهشتى دكتر[
 . تفحص و تجسس :]حضار از يكى[
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 . است عمومى» تحقيق «مثل اينها گفتيم نه؛ :]بهشتى دكتر[
 . انكار و اثبات :]حضار از يكى[
 كنـار  در را» اثبـات  «ولـى  نيسـت،  بحـث  جزو» نكارا «:]بهشتى دكتر[

 ).هشت و بيست رديف در (بگذاريد استدالل
 . قضيه و حكم :]حاضران از يكى[
» حكـم  «.پنج رديف بود؟ كجا تصديق... قضيه و حكم :]بهشتى دكتر[

 .كنيد اضافه آنجا به را» قضيه «و
 .مطلوب و داللت :]حاضران از يكى[
 .دارد وجود دليل و استدالل همان در :]بهشتى دكتر[
 .مراقبت :]شخص همان[
 .است عمل بخش در» مراقبت «نه؛ :]بهشتى دكتر[
 .متجلى و ظهور روح، :]شخص همان[
 ديگر؟ ـ. دهند نمى ما به اى اضافه چيز نه، :]بهشتى دكتر[
 .كاو و كند و كنكاش :]حاضران از يكى[
. دهـد  نمـى  جديـد  بخشـى  الهـام  مـا  بـه  خيلى اينها نه؛ :]بهشتى دكتر[

 در مـا  بحث به كه دارم توجه هايى واژه آن به بيشتر من كه بكنيد مالحظه
 هـاى  واژه سـراغ  خـواهيم  نمـى . دهد مى جهتى بينى، پيش حسب بر آينده،

 .نشويم دور زياد عرفى هاى واژه از خواهيم مى. برويم اصطالحى
 .خطا :]حاضران از يكى[
 :پس. است درست بله؛. خطا :]بهشتى دكتر[

 .خطا غلط، صحيح، درست،) 31
 .ايده :]حاضران از يكى[
 .نه :]بهشتى دكتر[
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 .استنباط برداشت، :]حاضران از يكى[
ــر[ ــه؛ :]بهشــتى دكت ــف در را آن بل ــد دوازده ردي  برداشــت،: بگذاري

 .استنباط استنتاج،
 موقـف،  سـكون،  ركود، فكرى، كج تحجر، جمود، :]حاضران از يكى[

 اقبـال،  انگيزش، روابط، روش، راه، هدف، جهت، پيدايش، جرقه، جهش،
 . پويش داورى، پيش تحريك،

 آنجـا  در. شـش  و بيست ـبود؟ رديف كدام در حدس :]بهشتى دكتر[
 .بيفزاييد نيز را) ذهن به (زدن جرقه جهش،

 .طريقه روش، :]حاضران از يكى[
 :كنيد باز آن براى جديد شماره. بله :]بهشتى دكتر[

 . متد روش،) 32
 . تعصب :]شخص همان[
 قـرار  جمـود  رديـف  همان در را آن جمود؟ ـ تعصب، :]بهشتى دكتر[
 .اشاره و ايهام :]حاضران از يكى[.دهيد
 الهـام،  و وحـى  كنـار  در هفـت،  و بيسـت  شـماره  در :]بهشتى دكتر[

 و ظـاهر  نهان، و غيب كنار در نيز، سيزده شماره در. اشاره ايهام، بگذاريد
 .كنيد اضافه ار نگرى باطن و باطن
 .آورد توان مى هم را تمثيل استقراء كنار در :]حاضران از يكى[
 ما. كرد خواهم بيان بعداً ـاست، قياس در داخل تمثيل :]بهشتى دكتر[
 .بريم مى كار به تمثيل براى را قياس كلمه عمالً
 كـه  هـايى  واژه كننـد  سـعى  رفقـا  كـنم،  مـى  تكرار هم باز گفتيم، قبالً 

 سـراغ  زياد دوستان. باشد معمول و دست دم هاى واژه از كنند مى پيشنهاد
 .نروند اصطالحات



 29 )   1(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 كنيم؟ ذكر توانيم نمى را تجريد :]حاضران از يكى[
 .است ديگرى چيز آن نه؛ :]بهشتى دكتر[
 :كنيد اضافه 

 .سونگرى همه يكسونگرى،) 33
 يافـت، : كنيـد  اضـافه  دريافـت،  و ادراك داشـتيم  كـه  يـك،  شماره در
: بنويسـيد  و) چهـار  و سـى  (كنيـد  بـاز  جديدى شماره همچنين .وجدان
 :پس. نظرى و غريزى، فطرى،
 .نظرى بديهى، فطرى،) 34

 .استعداد :]حاضران از يكى[
 فرموديـد  كـه  پيشـنهادى  مناسـبت  به ولى نه؛ استعداد :]بهشتى دكتر[

 در را مـورد  ايـن . يادگيرى: است عمومى كه آمد يادم به ديگرى اصطالح
 حـال  و دادن، يـاد  گـرفتن،  يـاد  داشـتيم  آنجـا . كنيـد  اضافه زدهنو رديف
 . يادگيرى: بيفزاييد

 .شناخت تكامل :]حاضران از يكى[
 .گنجد نمى نامه واژه اين در» شناخت تكامل «نه، :]بهشتى دكتر[
 . باطل و حق :]حاضران از يكى[
  بود؟ شماره كدام در صواب و خطا :]بهشتى دكتر[
  .يك و سى :]حاضران[
 ديگر؟ پيشنهاد ـ.كنيد اضافه هم را باطل و حق آنجا :]بهشتى دكتر[
 .فرضيه :]حاضران از يكى[
 عيبـى  مـورد  ايـن  ولـى  ـاصطالحات،ـ  سراغ رفتيد دوباره :]بهشتى دكتر[
 كمـى  البتـه . علمى قانون نظريه، فرضيه،: بيفزاييد چهار و سى شماره به. ندارد

 شـده  عمـومى  اصـطالح  يـك  تقريبـاً  فرضـيه  ولى كرديم، تجاوز نامه واژه از
 



 شناخت از ديدگاه قرآن   30

 .است
 .توجه :]حاضران از يكى[
 بيسـت  به را» تنبه «.است خوب» تنبه «ولى نه،» توجه «:]بهشتى دكتر[

 نيـز  آنجـا  بـه  را تنبـه  ؛»ياد «داشتيم هفدهم رديف در. كنيد اضافه شش و
 .كنيد اضافه
 . مجرد تجريد، :]حاضران از يكى[
 نامـه  واژه ايـن  در فعـالً  مجـرد  ولـى  داشـتيم،  تجريـد  :]بهشتى دكتر[
 .كنيم مى بحث آن از گرچه ـآيد؛ نمى
 .غريزه :]حاضران از يكى[
 .گنجد نمى نامه واژه اين در :]بهشتى دكتر[
 .شرك :]حاضران از يكى[
 .آيد نمى ما بحث در :]بهشتى دكتر[
 . ترديد :]حاضران از يكى[
 بـوديم  آورده را» شـك  «كـه  آنجـا  در... ترديد و شك :]بهشتى دكتر[

 .بود هفت رديف در ـ.كنيد اضافه هم را» ترديد«
 .تداعى :]حاضران از يكى[
 بوديم؟ آورده كجا در را» ياد «.بله :]بهشتى دكتر[
 .هفده :]حاضران از برخى[
 . كنيد اضافه هم را» تداعى «آنجا :]بهشتى دكتر[
 .خاطره :]حاضران از يكى[
 .دهد نمى ام به اى اضافه چيز :]بهشتى دكتر[
 .انتزاع :]حاضران از يكى[
 ــ .»انتـزاع  «كنيـد  اضـافه  بود آورده» تجريد «كه بخش آن در :]بهشتى دكتر[

 



 31 )   1(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 .بود دوازدهم رديف در
 چه؟ يعنى انتزاع :]حاضران از يكى[
 را ارزش بحث كه وقتى. است تجريد همان مثل انتزاع :]بهشتى دكتر[
 بـا  را آن. بحثهاسـت  تـرين  نـده ز جزو انتزاع كه شود مى معلوم كنم، طرح
 انسـانيت . كـرديم  بحـث  انسـانيت  دربـاره  االن مـا : دهم مى توضيح مثالى
. كنـدن  يعنـى  آن معنـى  اصل. كنيم مى انتزاع انسانها از ما كه است معنايى
 . بركنيد چيزى از را معنايى اينكه يعنى
 .اشراق :]حاضران از يكى[
 و بيسـت  رديـف  در (لهـام ا و وحـى  كنار در را اشراق :]بهشتى دكتر[
 گذاشتيد؟ رديف كدام در را مكاشفه. بگذاريد) هفت
 .هيجده رديف :]حاضران از برخى[
 بيست رديف به و برداريد هيجده رديف از را مكاشفه :]بهشتى دكتر[

 .بگذاريد رديف همين در هم را اشراق. ببريد هفت و
 . انديشى آزاد :]حاضران از يكى[
 .نه :]بهشتى دكتر[
 . ايمان :]حاضران از كىي[
 .كنيد اضافه پنج شماره به را آن. بله :]بهشتى دكتر[
 .كفر :]افراد از يكى[
 .خواهيم نمى را آنها مقابلهاى نه؛ :]بهشتى دكتر[
 .ثبوت :]حاضران از يكى[
 مـا  بحثهاى در» اثبات «البته. داريم كار» اثبات «با ما نه؛ :]بهشتى دكتر[

 .نيست شناخت نامه واژه به مربوط مستقيماً ولى آمد، خواهد
 .احتمال :]حاضران از يكى[
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 و شـك  كنـار  هفـت،  رديـف  در را آن. بلـه ... احتمال :]بهشتى دكتر[
 .بگذاريد ترديد،

 .قطعيت :]حاضران از يكى[
 .گنجد مى قطع و جزم همان در» قطعيت «:]بهشتى دكتر[
 .مطلق :]حاضران از يكى[
 :بنويسيد. داريم احتياج جديدى مارهش. بله... مطلق :]بهشتى دكتر[
 .نسبى مطلق،) 35 
 .شبهه و شبيه :]حاضران از يكى[
 . نه :]بهشتى دكتر[
 .مشروط و شرط :]حاضران از يكى[
 نامـه  واژه جـزو  ولى شود مى طرح ما بحث در البته نه؛ :]بهشتى دكتر[
 .نيست
 .توجه :]حاضران از يكى[
 .گفتيم قبالً :]بهشتى دكتر[
 . هدف اختيار، :]حاضران از يكى[
 .نه :]بهشتى دكتر[
 .اجتهاد :]حاضران از يكى[
 هـم  را اجتهاد) چهار و سى (تقليد كنار در. ندارد عيب :]بهشتى دكتر[
 .كنيد اضافه
 .متد و منطق :]حاضران از يكى[
  بود؟ كجا» روش «:]بهشتى دكتر[
 . دو و سى :]حاضران از تن چند[
 .كنيد اضافه آنجا به هم را» منطق «:]بهشتى دكتر[
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 وقـت  وسـط  آن در مـن  كـه  را اى دقيقه ده. است تمام ما وقت خوب،
 بـا  همفكـرى  بـا  كـه  بينيـد  مـى . كنيم گيرى نتيجه حال. كردم رعايت گرفتم

 بهتـرى  نتـايج  بـه  مطمئناً بكنيم، كار هم كمك با بگذاريم بنا وقتى يكديگر،
 مقـدارى  دارنـد  كه زمانى تفرص اين در رفقا اينكه شرط به منتها رسيم؛ مى
 را تكليفـى  چه كسى چه كه كنم مشخص توانم نمى فعالً من. بكنند هم كار

 داشـته  مطالعـه  بحـث  ايـن  كنـار  در دارند بنا كه رفقايى از ولى دهد، انجام
 بفرماييد مطالعه شد، قرار كه را بحثهايى و كتابها اين كنم مى خواهش باشند

 مطالعـه  نفـر  هشت را كتاب يك كه نباشد چنان. كنيد تقسيم خودتان بين و
 وقـت  كـه  رفقـايى  حتـى . باشد نكرده مطالعه كس هيچ را كتاب يك و كنند
 را قـرآن  كـه  بگيرنـد  تصـميم  كننـد،  مطالعـه  را قرآن اند گذاشته بنا و دارند
 كننـد  تقسيم خود بين را قرآن جزء شش يك هر نفر، پنج مثالً كنند؛ تقسيم

 . كنند استخراج و كنند مطالعه داريم كه ديدگاهى اين از را آن و
 كـه  است اين است الزم ما همه براى فعالً آنچه نامه واژه اين مورد در
 ايـن  روى دوسـتان  يعنـى . بگيـرد  قـرار  عزيـز  دوسـتان  دقيق توجه مورد
 كـاربرد  و آيـد  مى آشنا همه ذهن به ها واژه اين ببينند كنند، دقت نامه واژه
 بـه  بفرماينـد؛  سـؤال  نـدارد،  اگـر  و. ندارد يا دارد روشنى نسبتاً معنى آنها

 ابهـام  بـا  بريم مى كار به را ها واژه اين خود بحثهاى در ما وقتى كه طورى
 اگـر  بـروم؛  اصـطالحى  هاى واژه سراغ نخواستم من. باشيم روبرو كمترى

 . بود ضرورت دليل به شديم دور عادى هاى واژه از گاه هم
 مـن  آشـنايى  خـودم  لباسهاى هم ميان در اينكه با كه كنم عرض را نكته اين

 كـه  مطالعـاتى  و باشـد  اى ويـژه  و خـاص  حد يك در شايد اروپايى زبانهاى به
 هسـت  مـن  در حـالتى  ولى است، زياد بكنم اروپايى كتابهاى در ناچارم هميشه

 اى انگيـزه  اصـالً  و كـنم  نمـى  كيفـى  اصالً اروپايى هاى واژه افراطى كاربرد از كه
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 پـيش  كـه  شـناخت  بحـث  همـين  در چون ببرم؛ كار به را ها واژه اين كه ندارم
 خودمـان  متعـارف  زبـان  همين در ها واژه اين از بسيارى كه ديد خواهيد برويم
 ايـن  آن و ايـم،  نكـرده  بيشتر كار يك خارجى هاى واژه كاربرد با ما. دارد وجود
 ــ  ايـم  كرده لترمشك روز به روز خودمان جامعه براى را فهم و يادگيرى كه بوده
 را كـار  اين كه بنده بدهيد اجازه كه است اين! است بد و زننده چقدر كار اين و
 بـه  مـتهم  بنـده  چـون  كردم، عرض. نشوم بد كار اين مرتكب خودم دانم مى بد
 بـه  اتهـام  اين و داند نمى را ها واژه اين استعمال و كاربرد فالنى كه شوم نمى اين
. شـوم  مـى  پيشـقدم  خـارجى  هـاى  واژه استعمال از پرهيز براى چسبد، نمى بنده
 خـواهيم  بحث خودمانى هاى واژه همين با و رويم مى جلو كه بحثهايى در فقط
 رسـيديم،  نتيجـه  ايـن  بـه  كه حاال بگويم معين جايى در كرد خواهم سعى كرد،
 جانشـين  واژه فـالن  يـا  اسـت،  1پوزيتيويسـم  جانشـين  مثالً واژه فالن بينيم مى

 اسـت،  فـراوان  شـناختى  بحثهاى در كه هايى واژه اين بدانيم تا ست،ا ديالكتيك
 . اند كرده گنده ما براى را آن ولى ايم، دانسته مى كه همانهاست

  
 خويش با امت يك بيگانگى

 پـا  و دست و سر كه است اين خودش با امت يك كردن بيگانه راههاى از يكى
 تعجـب  مـن . بسـپارد  بيگانـه  بـه  يكسـره  را گوشـش  و هوش  و عقل و دل و

 كـس  هـيچ  ديگـر  االن كـه  االصـل  عربى هاى واژه بعضى با كه كسانى از كنم مى
 اصـل  بـه  كسـى  كـه  دارد رواج مـردم  ميان در آنقدر زيرا (است عربى داند نمى
 بيگانـه  هـاى  واژه از را مـا  زبـان  خواهند مى و ستيزند مى) ندارد توجه آنها عربى
 در االن كـه  اى بيگانـه  هـاى  واژه ايـن  فكر به ىول كنند، زدايى بيگانه و كنند پاك

 .بگيرنـد  را آنهـا  جلـوى  اقـالً  كـه  نيسـتند  نشـده  بومى هنوز و يافته راه فارسى
 

                                                           
1. Positivism 



 35 )   1(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 از مـردم  كـردن  دور و مطلب كردن دشوار براى فقط ها واژه اين كاربرد واقعاً
 كـه  اسـت  اين. است خوب نيست دشوار هم چندان فهمشان كه مسائلى فهم
 بخـواهم  بنده كه باشند نداشته را اين انتظار هم خيلى رفقا ت،شناخ بحث در

 آن كنـار  از كـرد  خـواهم  سـعى  بيشـتر  من. شوم فلسفى بحثهاى اعماق وارد
 اهـل  بـراى  هم فلسفى بحثهايى من. كنم عبور ضرورت و لزوم حد در بحثها
 جديـد  و قديم اصطالحات توانيم مى بخواهد دلشان چه هر آنها با و دارم فن
 ايـن  كـاربرد  كـه  است آكادميك محافل در بحثها آن جاى ولى كنيم؛ مبادله را

 ايـن . نيايد در درمان بى درد صورت به اينكه شرط به البته ـ است الزم ها واژه
 اصطالحات و خودمان فلسفى اصطالحات زبان به بنده اماكن آن در كه است

 ديديد كه خودمانى نامه واژه همين از دارم بنا بنده. زنم مى حرف غرب فلسفى
 واژه همه اين كه ما! هستيم غنى چقدر و داريم واژه چقدر ديديد. كنم استفاده
 واژه پـنج  بـه  حتـى  مـا  كـه  دهم مى احتمال بنده خواهيم؟ مى چه ديگر داريم

 همـين  بـا . كنـيم  مـى  كـار  هـا  همـين  با خوب،. برنخوريم هم جديد ضرورى
. كنـيم  مى دنبال عميق و روشن خواهيدب تا را مطلب ولى كنيم، مى كار نامه واژه
 همـه  بـا  مـوافقم؛  نگـرى  ژرف بـا  مخـالفم؛  نگـرى  سـطحى  با موافقم، عمق با

 مـوافقتى  چنـدان  نـدارد  ديد اين از نقشى كه بحثهايى با اما موافقم؛ سونگرى
 كـه  دارد هـم  ضرورت كه فن، اهل دوستان با خودم فنى رشته در بله،. ندارم
 گـويم؛  مـى  سخن ديگرى زبان با شوند، آشنا مباحث اين و كلمات اين با آنها

 به را رجعت اين حتى نبودم، آشنا مباحث اين به هم من خود اگر كه همچنان
 كـه  كنـد  مى انسان وقتى را رجعت اين اينكه براى كردم؛ نمى متعارف فرهنگ
 بايـد  نـداريم؛  چـاره  مـا  بنـابراين، . برگـردد  بعد و است خبر چه ببيند و برود

 بـار  مطالعـات  همـين  بـا  معلومات، همين با اصطالحات، همين با ار گروهى
ــاوريم ــود االن. بي ــده خ ــغول بن ــار مش ــك آوردن ب ــروه ي ــتم گ ــا. هس  ام
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 مـردم  بـه  ربطـى  چـه  بحثها اين. ندارد شما به ربطى و است فنى كارى اين
 چيزهـايى  بـه  راه آن دنبال به و كنند پيدا را راهى بايد كه ـ دارد؟ خدا بنده

 در گرچـه  مخـالفم؛  بحثهـا  ايـن  كردن عمومى با من. برسند بايد كه برسند
 كـه  اسـت  آهنگـى  مـا  بحـث  آهنگ كه است اين. است الزم خودش جاى

 دارد ضـرورت  رفقـا  شـما  بـراى  كه حدى در را شناخت به مربوط مباحث
 از شـناخت  بحـث  به ناظر چيز هر از بيش بنده نيز مايه اين در. كنيم مطرح
 قـرآن  ديـدگاه  از شـناخت  مـا  بحث اساس حقيقت در. هستم قرآن ديدگاه
 بـه  و هستند گرا مكتب يا زده مكتب كه هستند افرادى اگر البته،. است كريم

 يكـى  شـد،  تمام بحثمان وقتى كه هستم آماده ورزند، مى عشق فنى بحثهاى
 !كنند فنى ضربه را ما رفقا شايد ـ بگيريم فنى كشتى آنها با هم جلسه دو
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قرآن ديدگاه از شناخت  
دوم جلسه      

  
  





  انسان زندگى در شناخت نقش

 بعـد . برسـيم  مطلب يك به است الزم شناخت، بحث اين مقدمه در كه گفتيم
 بحـث  سـراغ  مقدمـه،  ايـن  اقتضاى حدود در كه است مطلب اين به توجه از

 .انسان زندگى در شناخت نقش از است عبارت مطلب آن. رويم مى شناخت
 در. دارد بنيـادى  و اساسـى  نقشـى  انسـانها  ما زندگى در شناخت شك بى

 شـما . برسد تواند نمى جاها ىخيل به شناخت بدون انسان. نيست ترديدى اين
 آنجـا  بـه  رسـيدن  بـراى  برويد، شهر محالت از يكى به اينجا از بخواهيد اگر
 عمـوى  بدانيـد  مثالً كه نيست كافى. داريد احتياج شناخت مقدارى به شك بى
 اسـت  تهـران  مقيم شما عموى كه بدانيد قدر همين اگر. است تهران مقيم شما
 وقـت  مـاه  شش است ممكن برويد او خانه به بخواهيد و شويد تهران وارد و

 احتيـاج  او نشانى و آدرس دانستن به شما. نرسيد او منزل به ولى كنيد صرف
 ضـرورت  او منـزل  بـه  رسـيدن  براى عمو منزل صحيح نشانى دانستن. داريد
 معطـل  شـويد،  مـى  معطـل  تهـران  در كـه  هـم  مـاه  شش همان واقع در. دارد

 پيـدا  را او نشـانى  سـرانجام  تـا  بپرسيد آن و اين از بايد يعنى. هستيد شناخت
 شـناخت  بـر  توقف عمو منزل به شما رسيدن كه نيست ترديدى اين در. كنيد
 مـورد  در اساسـيتر،  و تـر  پيچيـده  هـدفهاى  بـه  رسـيدن  كه است بديهى. دارد
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 و مشـكالت  حـل  در بشـر،  اجتمـاعى  زندگى در جامعه، مورد در انسان،
 گمـان . دارد تـر  گسـترده  و عميقتـر  سيعتر،و شناخت به احتياج او، مسائل
 ايـن  در لـذا  باشـد؛  شما براى ابهامى كمترين جاى مسأله اين در كنم نمى
 .كنيم نمى بحثى زمينه

 مطلـب  كـنم  بحـث  آن دربـاره  مقدمـه  ايـن  در خـواهم  مى كه چيزى
 انسـان  زندگى در شناخت نقش در كه است اى مبالغه آن و است، ديگرى
 در حتـى  انسـان،  زنـدگى  در آگاهى نقش و ختشنا نقش در. است شده

 مقـدارى  اخيـر،  سالهاى همين به مربوط اجتماعى هاى نوشته مضبوطترين
 را گـويى  گـزاف  و مبالغـه  آن خواستم مقدمه اين در. شود مى ديده مبالغه
 كـه  اسـت  شـناخت  كـه  شـده  گفتـه  صـورت  اين به مبالغه اين. كنم بيان

 عنـوان  بـه  را شـناخت  يعنى. شهاستتال و كوششها به انسانها برانگيزنده
 . كنند مى معرفى برانگيختن عامل
  

 انسانها انگيزش در شناخت نقش ميزان
 معرفـى  اسـت؟  انگيـزه  شـناخت  آيـا  اسـت؟  بـرانگيختن  عامـل  شناخت آيا

 دربـاره  گويى مبالغه به منجر انگيزه، اساسيترين هم آن انگيزه، عنوان به شناخت
 كـه  دهـد  مـى  نشـان  بيشـتر  دقت. است دهش انسان زندگى در شناخت نقش

 كوششــها، و تالشــها در انسـان  انگيــزه. نيسـت  انگيــزه وقـت  هــيچ شـناخت 
 بـه  را او خواست اين خواهد؛ مى را چيزى انسان. هستند خواستها و تمايالت
 بـه  خواسـت  و تمايل و هيجان دنبال به كه وقتى. انگيزد برمى عمل و حركت
 نقـش . كنـد  مـى  احسـاس  را شـناخت  بـه  زنيا شود، مى برانگيخته عمل سوى

 را خواسـته  يـك  راه چـه  از و چگونه بدهد نشان ما به كه است اين شناخت
 در خـود  عموى ديدار به دليلى به شما قبل، مثال همان در. كنيم ارضا و تأمين
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 تنـگ  او بـراى  دلتـان  و داريد دوست را عموجان يا بوديد؛ مند عالقه تهران
 حـال  هـر  بـه  ــ  داريـد  او با كارى يا بكنيد زيارت ار او ايد خواسته و شده

 ايـن  از بعـد . اسـت  برانگيختـه  تهـران  در عمـو  ديـدار  به را شما اى انگيزه
 نقـش . كنيـد  مـى  پيـدا  احتيـاج  او نشـانى  دانسـتن  به كه است برانگيختگى

 را عمـو  شـود  مـى  چطـور  اكنـون  گويـد  مـى  شـما  به كه است اين شناخت
 بـه  خيلـى  رسـيد  عمـو  خانه به شود مى چگونه كه ندانيد اگر. كرد مالقات
 باالست، خيلى شناخت نقش. كنيد مى تلف نيرو و وقت و افتيد مى زحمت

 .  است تمايالت محرك،. نيست انگيزه و محرك شناخت حال هر به اما
 ابتـدايى  شـناخت  يك بر فرع تمايل خود! ببخشيد :]حاضران از يكى[
 هـم  اى انگيـزه  طبعـاً  نباشـد  يىابتدا شناخت آن اگر. است عمو به نسبت
 .آيد نمى وجود به عمو ديدار براى
 .است قبيل چه از بفرماييد :]بهشتى دكتر[
 .دارد نيازهايى چه بدانيم و بشناسيم را عمو اينكه مثل :]شخص همان[
 شما؟ ميل شناخت يعنى ـشما؟ درونى نياز شناخت :]بهشتى دكتر[
 او سوى به را من كه اشتهد وجود عواملى اينكه يعنى :]شخص همان[
 به و شد مى تحريك من تمايالت كه است عوامل اين شناخت با. كشد مى

 .روم مى عمويم سراغ
 خوب. است شده تحريك شما در تمايلى هم اينجا! نه :]بهشتى دكتر[
 خودتان شما. شود مى شروع ميل و برانگيختگى يك با هميشه! كنيد دقت
 .كنيد مشخص را تمايل نوع مثال يك ضمن در

 تمـايلى  هـيچ  شـناختم  نمى را عمويم ابتدا از من اگر :]شخص همان[
 . آمد نمى وجود به من در ديدارش به نسبت
 شناختيد نمى را او اگر. است درست او ديدار به نسبت :]بهشتى دكتر[
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 بـه  نسـبت  ولـى  نداشـت؛  وجـود  شما در او ديدن براى هم تمايلى هيچ
 كـه  انسـانى  يك ديدار به نسبت طور همين چطور؟ خويشان و قوم ديدار
 يـك . داريـد  ديدار تمايل اينها به نسبت باشد؟ داشته را عمو كماالت اين
 را خوبتـان  بسـتگان  از يكـى  داريد ميل شما. است نهفته شما در ميل نوع

 شـما  در ميـل  آن. ببينيـد  را خويشـانتان  و اقوام از يكى داريد ميل. ببينيد
 جهـت  شـناخت  آن شناسـيد  مـى  را عمـو  چون بعداً وقت آن. دارد وجود
 كار. دهد مى قرار شما ميل دايره در را عمو يعنى. است تمايل اين ارضاى
 قـرار  ميـل  مغناطيسى ميدان در را چيزهايى كه است اين هميشه شناخت

 چيست؟ كند مى ايجاد انسان در برانگيزندگى كه آن واال. دهد مى
 .است ميل آن :]شخص همان[
 برانگيختگـى  نـوع  هـيچ  توانـد  نمـى  شناخت خود! بله :]تىبهش دكتر[
 تواند؟ مى. كند ايجاد
 .است ممكن :]افراد از يكى[
 چطور؟ :]بهشتى دكتر[
 او اينكـه  ضمن بشناسم؛ را عمويم كنم مى تالش من :]شخص همان[
 چيزهـا  آن شناسـايى . دارد جالبى چيزهاى او شوم مى متوجه شناسم مى را

. بـروم  او سـراغ  بـه  و شـوم  كشيده عمويم سوى هب من كه شود مى باعث
 را او وقتـى  ولـى  نكـنم،  عمـويم  بـه  اعتنـايى  هيچ سالها من است ممكن
 .شوم مى كشيده او سوى به دارد كماالتى فهميدم و شناختم

 بـه  نسـبت  مـن  فرماييـد  مـى  يعنـى ! بفرماييـد  دقت خوب :]بهشتى دكتر[
 ديـدم  گوييـد  مـى  ــ  كـنم  مـى  احسـاس  كششـى  بينم مى عمو در كه كماالتى
 شـناخت  به مربوط بودن جالب و بودن جاذب اين پس دارد؛ جالبى كماالت
 آن بـه  نسبت خوبيها، آن به نسبت كماالت، آن به نسبت شما واقع در. نيست
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 دايـره  در را عمـو  عالقـه،  ايـن . داريد عالقه نوعى خود خودى به ها نكته
 .دهد مى قرار شما برانگيختگى و جاذبه
 را آنهـا . دانستم نمى) را كماالت آن (را اينها اصالً! نه :]خصش همان[

 كسـى  اينكـه  از قبـل  بگـويم  خـواهم  مى. شناسانده و گفته من به ديگرى
 .آيد نمى وجود به او در گيرايى انگيزه و محرك هيچ بشناسد را چيزى
ــيچ ســرِ. جاســت همــين مطلــب خــوب، :]بهشــتى دكتــر[  مطلــب پ
 كسانى فرضاً كه باشد فرض است ممكن ناي كه گفتم من ـ.جاست همين

 معلـوم ! عـين  بـه  شـد  تبديل ما فرض اين حاال. بدانند محرك را شناخت
 . دانند مى محرك را شناخت فرمودند، كه بيانى با ما، عزيز دوست شد

 مـثالً  (چيـزى  بـه  نسبت اى نهفته گرايشهاى و اميال شما درون در تا ببينيد؛
 حركـت  شـما  در توانـد  نمى شناساندن آن اشد،ب نداشته وجود) كمالى به نسبت
 كـرده؛  بيـدار  شـما  در را نهفته ميل آن آمده شناسايى اين حقيقت در. كند ايجاد
. نيسـت  آفـرين  حركت ندارد چيزى به تمايلى اصالً كه كسى براى شناخت واال
 كمتـرين  مـا  در كـه  داريـم  را معرفتهـا  و آگاهيهـا  و شناختها از زيادى مقدار ما

 اصـلى  قلمـرو  سـه  انسـان  آگـاهى  و شناخت يعنى. آورد نمى وجود هب حركتى
 نـدارد؛  ارتبـاطى  انسـان  رفتـار  به مستقيم غير نه و مستقيم نه كه امورى ـ1: دارد

 مسـتقيم  غير كه امورى ـ3 و است؛ مربوط انسان رفتار به مستقيماً كه امورى ـ2
 در خيلـى  دوم هگـرو  قلمـرو  در آگاهى و شناسايى. است مربوط انسان رفتار به

 ولـى  اسـت؛  مـؤثر  حـدودى  تـا  سـه  گـروه  نـوع  در دارد؛ اثـر  انسـان  حركت
 عنـوان  بـه  مگـر  نـدارد؛  انسـان  حركـت  در تـأثيرى  هيچ اول گروه شناساييهاى

 كـه  آگـاهى،  بـه  ميل مثل انسان؛ در ديگر ميل يك عنوان به يعنى جستجوگرى؛
 حركـت  ديگـر  تدانسـ  كـه  قـدر  همـين  اما بداند، را چيزى دارد دوست انسان

ــدى ــه او در جدي ــود ب ــى وج ــد نم ــثالً،. آي ــا م ــه از آي ــد اينك ــول بداني  ط
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 وجـود  بـه  حركتى شما در است كيلومتر هزار چهل به نزديك استوا خط
 آيد؟ مى

 .است كنجكاوى غريزه به مربوط اين :]شخص همان[
 بـه  ميـل . بدانيـد  خواهيـد  مـى  فقـط  پس خوب، خيلى :]بهشتى دكتر[

 چهـل  تقريباً استوا خط طول بدانيد بخواهيد شود مى بسب شما در آگاهى
 اينكـه  شـناخت  شود؟ مى چه دانستيد اينكه از بعد اما. است كيلومتر هزار
 كنـد؟  مـى  ايجـاد  حركتى چه شما در است كيلومتر هزار چهل استوا خط
 را شما ـ كنجكاوى و جستجوگرى غريزه شما تعبير به و ـ آگاهى به ميل
 چقـدر  اسـتوا  خـط  طـول  واقعـاً  ببينيـد  كنيد باز را تابك كه انگيزد مى بر

 ايـن  از بعـد  امـا  خـوب،  خيلـى . است كيلومتر هزار چهل بينيد مى. است
 خـط  طول كه فهميديد تحقيقاتى و مطالعات با وقتى شود؟ مى چه آگاهى
 وقـت  آن اسـت،  متـر  ميلى پنج و متر سانتى سه و كيلومتر هزار چهل استوا
 كند؟ مى ايجاد حركتى شما در شناخت اين آيا چه؟
 طـور  همـين  فرماييـد  مـى  كـه  تعبيـرى  اين با شناخت :]شخص همان[
 كـه  تعبيـرى  ايـن  با هست من ذهن در شناخت از كه تعبيرى ولى. است
 .نيست يكسان كنيد مى شناخت از شما
 كـه  همـين . داريـم  نظـر  در را وسـيع  معنـى  به شناخت ما :]بهشتى دكتر[
 چهـل  تقريبـاً  استوا خط اينكه شناخت چرا .»فهمم ىم «،»شناسم مى «گوييم مى
 نـه  آگـاهى  موضـوع  چون كند؟ نمى ايجاد حركتى شما در است كيلومتر هزار

 همـين  اگر اما. مستقيم غير نه و شماست رفتار به مربوط و قلمرو در مستقيماً
 منتشـر  آگهـى  يـك  مـثالً  ـچطور؟ بشود مربوط شما رفتار به شكلى به مسأله
 دقيقتـرين  بـا  را اسـتوا  خـط  طـول  كـه  كسى به مؤسسه فالن يندبگو و كنند
 شـد؟  خواهد چه صورت اين در. دهد مى نوبل جايزه بكند معين گيرى اندازه
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 تـا  يعنـى . اسـت  عمـل  مقدمه شما شناخت اين بينيم مى كه اينجاست در
. رويـد  مى نوبل جايزه گرفتن سراغ به كرديد شناسايى را استوا خط اندازه
 طـول  هركس بگويند مثالً يا. شود مى حركت يك منشأ شناخت اين يعنى
 سـفر  يـك  بـه  كـه  كنـد  مى پيدا امكان بياورد دست به را استوا خط دقيق

 شـما  بـراى  ديگرى حركت مقدمه شناخت اين حال اين در. برود فضايى
 كـه  چيـزى  آن بنابراين،. است ديگر ميل يك تابع حركت آن اما. شود مى
 حتـى . اسـت  تمـايالت  نيسـت؛  شـناخت  است، آفرين حركت انسان در
. اسـت  چقـدر  استوا خط بدانم كنجكاوى روى از دارم ميل من گوييد مى
. انگيـزد  برمـى  اثر بى شناخت اين بر را شما كه است ميل اين حال اين در
 ديگـرى  اثـر  هـيچ  كـه  شناختى اين به دستيابى بر را شما كنجكاوى، ميل

. باشد محرك و انگيزه تواند نمى هايىتن به شناخت پس. انگيزد برمى ندارد
 ماست محرك كه چيزى آن. ماست تمايالت از برخاسته ما اعمال و رفتار
 خواسـتيد  وقـت  هـر . ماسـت  درون در كـه  است هايى خواسته و ما اميال
 هـاى  خواسته و تمايالت روى بايد واداريد حركتى به و كارى به را كسى

  ؟چيست شناخت نقش پس. بگذاريد انگشت او
  

 دارد؟ نقشهايى چه شناخت
 :دارد را نقش سه از يكى انسان عمل در و انسان برانگيختن در شناخت

 طبيعـى  هنـرى  آثـار  بـه  زيـادى  عالقه شما مثالً. مصداق تشخيص) 1
 آثـار  از استفاده سوى به را شما شما، در ميل اين و عالقه اين. داريد زيبا

 طبيعـى  نقاشـيهاى  بـه  افراد خىبر. انگيزد برمى طبيعى نقاشى زيباى هنرى
 طبيعـى  نقاشـيهاى  بـه  اما ندارند، ذوقى كوبيسم يا مينياتور به دارند؛ ذوق
 .دارند رغبت و عالقه
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 آيند؟ مى وجود به چگونه اميال اين :]افراد از يكى[
 سـؤاالتى  تواننـد  مى رفقا ـ.كنم مى صحبت باره اين در بعداً :]بهشتى دكتر[
 عشـق  و رغبت شما كنيد فرض پس. كنند يادداشت رسد مى ذهنشان به كه را
 هـاى  صحنه كننده منعكس كه نقاشيهايى: داريد طبيعى نقاشيهاى به اى عالقه و

 دوسـت . هسـتند  تـابلو  بـر  يـا  ديوار بر يا كاغذ صفحه روى بر طبيعت زيباى
 آن كـه  اى ارزنـده  معلـم  استاد ولى بگيريد، ياد خوب را نقاشى نوع اين داريد

 مصـداق  شـما  بـه  شناخت اينجا در. شناسيد نمى بدهد ياد شما به خوبى به را
 تـو  تـا  بپـرس  من از گويد مى شناخت اينجا. دهد مى نشان را ارزنده معلم اين
 و وقـت  كمتـرين  در را نقاشى نوع اين بتواند كه اى ارزنده مربى و استاد به را
 شـما  ددر بـه  خيلـى  آگـاهى  ايـن . كنم راهنمايى كند تدريس وجه بهترين به
 مصـداق  نتوانيـد  اگـر  و نشناسيد، صحيح طريق از را استاد شما اگر. خورد مى
 و كنيـد،  تلـف  را وقتتان سالها است ممكن كنيد، شناسايى را ارزنده مربى اين
 تـا  شـناختى  چنـين . شـود  كـور  ناوارد افراد نزد كارآموزى با شما ذوق اصالً
 دادن نشـان  فقط اينجا در شناخت اين نقش و كار اما. است مؤثر مقدار همين

 آنچـه . كنـد  حركت ايجاد شما در تواند نمى شناخت خود واال است، مصداق
 ترسـيم  و نقاشـى  به نسبت هنرى ذوق و ميل شماست محرك و برانگيزاننده

 بـه  را هنـر  ايـن  بتوانـد  كه رويد مى كسى دنبال به حال اين در. است طبيعت
 اسـتادى  چنـان  مصداق تا رويد مى .كند ارضا را شما ميل اين و بدهد ياد شما
 . شماست محرك شما ميل حال هر به ولى. كنيد پيدا را

 را مصـداق  اين از استفاده صحيح راه اما شناسد، مى را مصداق انسان گاه) 2
 و روش بهتـرين  دادن نشـان  از است عبارت شناخت دوم نقش يعنى. داند نمى

 يـك  مـثالً، . شـده  شناخته سيلهو يك يا مصداق يك از استفاده براى راه بهترين
 دهنـد  مـى  شـما  بـه  را او نشـانى . انـد  كـرده  معرفـى  شما به خوب نقاشى استاد
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 مـدت  كوتاهترين در تواند مى كه است اى ارزنده مربى آقا اين گويند مى و
 اسـتاد  ايـن  قلـق  ولـى . بدهـد  ياد شما به را دلخواه هنر اين و نقاشى اين

 آموزش استاد اين پيش هم رىديگ شخص كنيد فرض. نيست شما دست
 شما و داند مى را استاد قلق او اما استاديد، اين شاگرد دو هر شما. بيند مى
 شـما  و دارد دقيقـى  آشـنايى  اسـتاد  خلقيـات  و روحيـات  با او. دانيد نمى

 بكنـد،  اسـتفاده  خوب خيلى استاد از تواند مى شخص آن بينيم مى. نداريد
 ايـن  اوقـات  گـاهى  ــ .بكنيـد  استفاده بخو استاد از توانيد نمى شما ولى

 تضاد نيز انسان كماالت از برخى با حتى كه دارند ناجورى قلقهاى اساتيد
 ايـن  قلقـش  بـوده  شهرت كم يا داشته حقارتى عقده كه استادى مثالً! دارد
 حضرت «عنوان به را او بايد حتماً رسد مى خدمتش انسان وقتى كه است
 اسـتاد  نبـرد،  كـار  بـه  اول را اسـتاد  رتحض كلمه اگر. كند خطاب» استاد
 شـايع  خيلـى  اتفاقـاً  بيمـارى  اين گويا. دهد نمى نشان او به نسبت رغبتى
 انسـان  كـه  اول همـان  بايـد  بلكـه  نيستند، قانع هم اين به ها بعضى! است

 ! بيايد حال سر استاد تا بكند هم سرايى مديحه مقدارى رسد مى خدمتشان
 آقـايى  يـك  با كرد مى كار ادبيات رشته در كه دوستان از يكى آيد مى يادم

) بـود  استاد ادب رشته در واقعاً ولى (بود گذرانده را گمنامى طوالنى دوره كه
 ايـن . اسـت  قبـل  سال چهار و بيست به مربوط شايد قصه اين. بود شده آشنا
 ادبيـات  از است اى گنجينه يك! بابا اى بود ديده و بود شده آشنا او با ما رفيق

 گفـت  و آمـد  مـن  نـزد  دوست اين. است مسلط خيلى ادبيات از بخشى بر و
 او نـزد  وقتى اما است، استفاده قابل خيلى كه ام كرده پيدا جالب استاد يك من
 گفـت  كنـى؟  مـى  خشك و تر چطور گفتم! كنم مى خشك و تر را او روم مى

: شـوم  مـى  مشـغول  كـار  بـه  فوراً شوم مى اتاقش وارد و روم مى او پيش وقتى
 او جلـوى  ادب بـا  و ريـزم  مـى  او بـراى  چـاى  شـويم؛  مـى  را اسـتاد  استكان
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. آورم مـى  حـال  سـر  را استاد ترتيب اين به و بوسم؛ مى را او دست گذارم؛ مى
! ادبـى  معلومـات  از اسـت  اى گنجينه چه دانى نمى آيد مى حال سر استاد وقتى
 اسـتاد  آن قلق ردنآو دست به با آقا اين واقعاً. بود آمده دستش استاد اين قلق

 هـم  او رقيـب  كـه  داشـت  رفيقى يك ما دوست اين. كرد استفاده او از خيلى
 اسـتاد  آن بـا  هـم  رقيـب  آن ).بود رقيبش نبود، رفيقش اصالً حقيقت در (بود
 آن قلـق  نتوانسـت  لذا نبود؛ بلد كردنها خشك و تر سبك اين از اما شد، آشنا
 اسـتاد  اين از مدتى بتواند تا بكند رعايت و بشناسد و بياورد دست به را استاد

 شـناخت  نقش: است شناخت براى نقش نوع يك هم اين پس ـ. كند استفاده
 .است آشنا او با انسان كه مصداقى از استفاده روش و راه دادن نشان در

 در نهفتـه  تمـايالت  رشد به كمك از است عبارت شناخت سوم نقش) 3
 ميـل  شـما . آشناست راحت خيلى دارد كه تمايالتى از قسمتى با انسان. انسان

 از يكـى  غـذا  بـه  ميـل  و گرسـنگى  شـويد؛  مـى  گرسنه و كنيد مى پيدا غذا به
 تـا  دونـد  مـى  همـان  دنبال هميشه كه هستند ها خيلى ـ.است انسان محركهاى
 و فهـم  قابـل  پسـر،  و دختـر  از جـوانى،  هر در جنسى ميل! كنند سير شكمى
 ؛)دوسـتى  جـاه  (طلبـى  جـاه  ،)دوستى راماحت (احترام به ميل. است درك قابل

 كـه  شـود  مى پيدا انسانى ندرت به. باشند محترم دارند دوست انسانها معموال
 دشـوارى  كـار  انسان در تمايالت اين شناسايى. باشد نداشته دوست را احترام
 نيسـتند،  دست دم چندان كه هست انسان در تمايالت سلسله يك اما. نيست
 انسـان  در تواننـد  مـى  شـرطى  بـه  اينهـا . دارنـد  قـرار  تـر  پشـت  قـدرى  بلكه

 كمكـى  نيز شناختشان و شوند شناخته خوب كه آورند وجود به برانگيختگى
 خوشـش  نقاشى از كه كند احساس است ممكن كسى مثالً. رشدشان به باشد
 بـه  چون او. نيست رو او در آنقدرها نقاشى به شوق و هنر به ميل اما آيد؛ مى
 ناشـناختگى  و تـوجهى  بـى  ايـن  ندارد، توجهى است هفتهن او در كه ميل اين
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 بعـد . بمانـد  ضـعيف  حـد  همـان  در او در تمايـل  ايـن  كه شود مى سبب
 پرسـد  مى. خورد برمى فرد اين به شناس هنرمند هنرمندِ استادِ يك بينيد مى
 مؤسسـه،  فـالن  در روم مـى  روزهـا  هـيچ؛  گويـد  مـى  كنـى؟  مى چكار آقا

  هستى؟ راضى ات زندگى از خوب، ـ. هستم حسابدار
 .كند تأمين را ما زندگى تواند مى. نيست بد حسابدارى حقوق. نيست بد
 !هستى ديگرى استعداد داراى تو ولى ـ

 !آقا؟ استعدادى چه
 ندارى؟ اى عالقه نقاشى به نسبت تو ـ

 آيد مى خوشم بيفتد، نقاشى موزه يك به گذارم اگر گدارى گه آقا؛ چرا
 .كنم تماشا را خوب تابلوهاى كه

 بـراى  ايـن  از بـيش . دارى عالقه نقاشى به نسبت اين از بيش تو! نه ـ
 .دارى استعداد نقاشى

 با را او روز چهار. برد مى خودش نقاشى آتليه و كارگاه به را او روز چهار
 اى عالقه پنجم روز كه بيند مى يكمرتبه. كند مى آشنا كار وسائل و قلم و رنگ
 همـين . نـدارد  حساب دفاتر با زدن كله و سر و ارىحسابد ميز پشت رفتن به
 زور بـه  ديگر شد، مى حاضر دفترش در وقت سر صبح بود سال بيست كه آقا
 يـك  بـوده؛  نهفتـه  او در ميلـى  شده؟ چه. ببرند كار سر به و بكشند را او بايد
 اين. است كرده آگاهتر ميل اين به نسبت را او و كرده كشف را ميل اين استاد
 آنقـدر  تمايـل  ايـن  حـاال . كنـد  پيـدا  رشـد  ميـدان  ميل كه شده سبب آگاهى

 كـار  سـراغ  نيسـت  حاضر متعارف صورت به ديگر آقا اين كه شده برانگيخته
 ميلـى  كه انسانهايى : داريم سراغ همه بيش و كم ها نمونه اين از. برود سابقش

 اختشـن . اسـت  نكـرده  پيدا رشد زمينه و تجلى ميدان اما است، نهفته آنها در
 در تمـايالت  ايـن  رشـد  و كشـف  بـه  توانـد  مـى  كـه  اسـت  عواملى از يكى
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 رشـد  بـه  كمـك : شـناخت  سـوم  نقـش  هم اين ـ.كند كمك بسيار انسان
 .انسان در استعدادها و تمايالت

 و اول نقـش  امـا . داشت خواهم ها تكيه شناخت سوم نقش روى من 
 فـراوان  تكيـه  هم نقش دو اين بر. نيست كوچكى نقش هم آن دوم نقش

 . داشت خواهيم
  
 امر يك مصاديق يافتن در شناخت نقش
 او طلـب  در مـن  كـه  اسـت  چيزى آن مصداق دادن نشان شناخت اول نقش
 راه در كـه  مـا  اجتماعى نيروهاى مقدار چه. است مهم خيلى نقش اين. هستم
 و شـده  تلـف  دلسـوز  رهبران عنوان به كسانى از كردن پيروى و شدن وابسته

 ايـن  اند ديده بعد اند، رفته رهبر يك دنبال سال چند مردم! رفته دره به ثمر بى
 دسـت  بـه  را آنها برساند، سعادت به را آنها اينكه جاى به و است عوضى آقا

 بسـيار  داريـم؟  قبيـل  ايـن  از ضـايعاتى  چقدر ما. است سپرده سعادت دشمن
 رهبرى بالدن بايد برسد ثمر به كارش و تالش اينكه براى داند مى انسان! زياد
 را دلسـوز  و آگـاه  رهبـر  اين مصداق خواهد مى وقتى اما باشد، دلسوز و آگاه
 در ــ !بار چهار نه بار، سه نه دوبار، نه بار، يك نه. رود مى سرش كاله كند پيدا

 شناسـاندن  بـراى  كـه  اسـت  ايـن  روشـنگران  همه و شما نقش كه اينجاست
 نقـش  هر در و جا هر در و سنگر هر در و موضعى هر در عوضى، هاى چهره
 بشناسـانيد  و بشناسـيد . نكنيـد  خوددارى مؤثر افشاگرى نوع هر از هستند، كه

 بـه  توانـد  مـى  چقـدر  اول نقـش  همـان  در شـناخت ! را عوضـى  هـاى  چهره
 و! كنـد  كمـك  تالشـها  از بهتـر  بردارى بهره و نيروها مصرف در جويى صرفه
 بـه  و اندنكشـ  بيراهـه  بـه  بـراى  اسـت  خطرنـاكى  عامل چه شناخت ضعف
 .اسـت  مهـم  خيلـى  شـناخت ! اجتماعى مؤثر نيروهاى همه اين بردن هرزآب

 



 55 )   2(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 اينكـه  بـه  رسيم مى آينده بحث در. گفتم را آن از كوچكى نمونه فقط من
 در شـناخت  به انسان زندگى پايان تا زندگى آغاز از! دارد ها نمونه چقدر
 .دارد احتياج اول بخش همان
  
 مصداق يك از هاستفاد كيفيت در شناخت نقش
 ايـن . اسـت  مهم نيز) شده شناخته كه چيزى آن از استفاده كيفيت (دوم بخش

 را شـده  شـناخته  مصـاديق  از اسـتفاده  كيفيت بايد انسان. شناخت بايد هم را
 بـراى  خـوبى  رهبـر  اند توانسته مى كه اى ارزنده انسانهاى چه. باشد بلد خوب
 كيفيـت  بـه  نسـبت  امـا  شـناخته،  را هـا  چهره آن هم جامعه و باشند ما جامعه
 بتوانـد  اينكه جاى به بنابراين،! نداشته كافى آگاهى آنها با خودش رابطه تنظيم

 ببـرد،  پـيش  از كـارى  و برسد جايى به آنها با پيوند تقويت و آنها همكارى با
 فقـط  شدند؟) ع (على راه سد كسانى چه. است شده آنها راه سد حتى گاهى

 در علـى  جاهـلِ  ناآگـاهِ  ناهشيارِ دوستانِ از خيلى نقش! خير نه على؟ دشمنان
 او دشـمنان  نقـش  از كـردن،  خنثى عمالً را على رهبرى و شدن على راه سد

 كسـانى  نقـش  االن. اسـت  طور همين هم حاال همين. افتاد مؤثرتر بسيار بسيار
 بلكـه  نيسـتند،  بـاز  حقه چون! دوستى هم واقعاً و (على با دوستى عنوان به كه
 ترسـيم  اى چهره على از) هستند نادانى دوستان اما دارند، دوست را على اًواقع
 جامعـه  در آفـرين  عشـق  آورنده حركت به الگوى تواند نمى ديگر كه كنند مى

 اسـت  شناخت ضعف اين،! است مخرب بسيار باشد انسانى جامعه و اسالمى
 .اند فراوان ها نمونه هم زمينه اين در. رهبر با پيرو رابطه تنظيم كيفيت در

  
 آدمى نهفته تمايالت كردن شكوفا در شناخت نقش
 دادن رشد و كردن شكوفا و كردن بارور در شناخت نقش يعنى سوم، زمينه
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 تمـايلى  انسانها ما همه در! است عجيب خيلى ديگر انسان، در نهفته تمايالت
 حق به تمايل كه كسانى بسيار چه اما دارد؛ وجود عدل و حق به نسبت نهفته

 تمايـل  ايـن . نـدارد  تـوجهى  قابـل  آفرين حركت نقش آنها زندگى در عدل و
 كارنامـه  شـما  اگـر  كـه  مانـده  نخورده دست و نهفته و ضعيف آنها در اينقدر
 ايـن  نشـانه  كه تالشى و حركت و كار بزنيد ورق هم را آنها سال يك زندگى
 آن در كـرده،  ايجاد حركتى آنان در دوستى عدل و پرستى حق روح كه باشد
 فطـرى  ميـل  اين ارزنده، ميل اين است؟ شده چه آنان در تمايل اين. بينيد نمى
 علـت  به است، انسان فكرى تمايل پرارجترين و فكر تمايل باالترين كه عالى

 تمايـل  ايـن . است نكرده پيدا رشد براى مجالى آنان وجود در ماندن نشناخته
 خفتـه  چنان روزمره دگىزن و روزمرّگى پرده و حجاب و نقاب پشت ارزنده

 و كوشـش  پـاى  تا سر. خورد نمى چشم به آن از اثرى اصالً كه مانده نهفته و
 بـا  و برساند شام به چگونه را صبح اينكه از است عبارت آقا اين كار و تالش
 جـارى،  مسـائل  و جنسى مسائل و پوشاك و خوراك اوليه خواستهاى همين

 ايـن . برسـاند  صـبح  بـه  را شب و شب به را روز طلبى، تفنن و طلبى تجمل يا
 در شـناخت  نقـش : داشـت  تكيـه  بايـد  خيلـى  سوم نقش اين روى كه است
 . انسان درونى تمايالت رساندن ثمر به و كردن باور و كردن شكوفا
 خـود  گـاه  هـيچ  كـه  دهد مى نشان شناخت نوع سه هر به توجه حال، هر به

 داريـم،  انسـان  روى مـا  كـه  مطالعاتى حدود در. نيست آفرين حركت شناخت
 و آگاهيهـا . نهاد انسان تمايالت روى انگشت بايد انسانها در حركت ايجاد براى

 از نمونـه  يـك  يـا  گـروه  يـك  بـه  صـورت،  سـه  اين از يكى به كه شناختهايى
. گيـرد  نمى عهده بر نقشى انسانها زندگى بهبود در نشود، مربوط انسان تمايالت
 نيازهـاى  از يكى با شكلى به كه علمى. تاس الزم آيد كار به عمل در كه علمى

ــى ــان طبيع ــوط انس ــود مرب ــت. ش ــاهى و معرف ــناختى و آگ ــت الزم ش  اس
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 در توانـد  مـى  كـه  اينهاست. گيرد قرار تمايلى خدمت در بتواند صورتى به كه
 در توانـد  مـى  معرفت، علم، آگاهى، شناخت،. باشد داشته نقش انسان زندگى
 بـه  خـدمتى  اينكـه  جـاى  بـه  بنابراين،. گيردب قرار انسان شرّ تمايالت خدمت
 تيـغ . كنـد  مـى  كمـك  انسـانها  روزى تيره و بختى تيره به باشد، كرده سعادت

 انسـانها  در اگـر . دست به آرد را علم ناكس كه به/ مست زنگى كف در دادن
 و تعـالى  ضـد  و انسانى ضد هاى خواسته و اميال شر، تمايالت هايى جامعه يا

 رسـد  مـى  دستش به شناختى هر و باشد كرده رشد لىتكام ضد و االهى ضد
 شـناخت  ايـن  كـه  بينيـد  مى بگيرد، قرار بردارى بهره مورد تمايالت اين راه در

 بـراى  يـا  خـودش  بـراى  سـعادت  و كمـال  سـوى  به حركتى او در نتوانسته
 از كـه  نيست علمى هاى رشته از اى رشته هيچ لذا،. بياورد وجود به اش جامعه
 خـدا،  علم نه دين، علم نه! اى رشته هيچ. باشد داشته كامل تمصوني خطر اين

 فقـه،  علم نه ،)!آورده وجود به بشريت براى مصيبتى چه خدا پيرامون تحقيق(
 خيـر  سـمت  به را انسان كند مى فكر آدم كه اخالق علم همين. اخالق علم نه
 بـا  خواهنـد  مـى  كـه  آيـد  درمـى  آنهـا  دست در ابزار يك عنوان به كشاند، مى

 خـوب  را مـردم  جـنَم  اينها. ببرند سقوط سوى به را جامعه اخالقى شعارهاى
 داننـد  مـى  دارد؛ گـرايش  چيـز  چه سوى به انسانها فطرت دانند مى اند؛ شناخته

 ايـن  كـردن  مطـرح  بـا . بدهنـد  فريب را مردم تا كنند مطرح را شعارهايى چه
 علـم . بكشانند سقوط سوى به را آنها تا نهادند انسانها راه سر بر دامى شعارها
 و خـم  و چـم  بر آگاهى! سياسى اقتصاد علم! اجتماعى عادالنه اقتصاد! اقتصاد
 عـوض  جا قيمت با است توانسته چگونه ارزش اينكه و ارزش مسأله ظرائف

 در توانـد  مـى  ظرائـف  ايـن  تمـام . گـردد  منتهـى  انسانها استثمار به بعد و كند
 عـالى  شعارهاى تمام بينيد مى شما الذ. گيرد قرار فساد و تباهى و ظلم خدمت
 و توحيـد  بـه  دعـوت . توحيـد  حتـى  ــ  اسـت  رو دو نيسـت؛  رو يك بشرى
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 دكـان  مناسـبى  زمان در است ممكن توحيد جانبه همه معرفى براى تالش
 دم دو تيـغ  آگـاهى،  علـم،  معرفـت،  شناخت،. باشد ها بعضى براى گرمى
 هـم  كـه  اسـت  انسان ىزندگ در بخورى درد به بسيار اسلحه. است برّنده
 قـرار  انسـان  آور تبـاهى  و ظالمانـه  و پسـت  تمايالت خدمت در تواند مى

 .انسان عادالنه و ارزنده و عالى تمايالت خدمت در هم و بگيرد
 آور سـعادت  شـناخت  نگـوييم ! اسـت  آفرين حركت شناخت نگوييم پس 
 مبالغـه  علـم  نقـش  در روزى يـك  كـه  كـنم  مـى  عرض اين براى را اين! است

 شـناخت  آن جـاى  به و برداشتيم را علم: كرديم عوض را واژه آمديم ما شد، ىم
 فرقـى  چنـدان  علـم  بـا  شـناخت ! نه. شده عوض مسأله كرديم خيال گذاشتيم؛

 بـه  شـما  و مـن . كششهاسـت  و هـا  خواسـته  انسان، تمايالت مهم مسأله. ندارد
 هـر  اختى،شن هر. بازبشناسيم شر كششهاى از را خير كششهاى توانيم مى راحتى
 آغـاز  همان از كه باشيم پذيرا و طالب و جويا شرط بدان را آگاهيى هر معرفتى،
 مگـر ! عجب ـ.ظلمات وادى در نه گرفته، قرار زندگى نور منطقه در كنيم حس
 مـا  االن كه ظلماتى و نور اين چون! بله ؟!باشد ظلمات در هم شناخت شود مى

 و مـن  كـه  آنجـا . بـود  زندگى ماتظل و نور نبود؛ آگاهى ظلمات و نور گفتيم،
 نـور  واقعـى  ميـدان  آنجـا  بينـيم،  مى صفا و شور و عشق ميدان در را خود شما
 و سـتم  و ظلـم  و كينـه  و نفرت ميدان در را خود هستيم وقتى كه آنجا و. است
 حـق  و اسـت  ظلمـات  باطـل . است ظلمات ميدان آنجا بينيم، مى ناحق و تباهى
 تشـخيص  ــ .باشـد  دشـوار  چندان امر اين صتشخي كه كنم نمى گمان من. روز

 ممكـن  شـما  يعنـى . اسـت  احساس آن تشخيص منظورم گويم؛ نمى را مصداق
 رأس در دغلـى  فـرد  ولـى  باشـيد  داشته حق احساس حق ميدان يك در است
 درون در شـما  اينكـه  امـا . كنيـد  شناسـايى  بايـد  را دغـل  آن. باشـد  گرفته قرار

ــان ــدان يــك در را خــود خودت ــه و ورشــ و عشــق مي ــد، مــى جذب  يــك بيني
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 . نيست دشوار چندان دريافتش و است واقعيت
 

 ظلمت و نور ميدانهاى شناخت و قرآن
 هـم  آنقـدرها  شـناختن  بـاز  ظلمـانى  ميـدانهاى  از را زندگى نورانى ميدانهاى
 ولـى  اهللا «گويـد،  مـى  راحت خيلى قرآن بينيد مى كه است اين. نيست مشكل
 الطـاغوت،  اوليـاءهم  كفروا الذين و نور الى ماتالظل من يخرجهم آمنوا الذين

 ميـدان  و ظلمـات،  و نـور  مسـأله  گـويى . »1الظلمات الى النور من يخرجونهم
 فقـط  و كـرده  تلقـى  ملموسى و مفهوم چيز زندگى براى را روشنى و تاريكى
 و بـرد  مـى  روشـنى  سـوى  بـه  تاريكيهـا  از را شما كه خداست گويد مى حاال

 ميـدان  به زندگى روشن ميدان از را شما كه هستند سركشى عوامل و طاغوت
 عـين  در كريم قرآن بينيد مى لذا. كشاند مى آور تباهى تيره و تار شب و تاريك
 كـه  كنـد  مـى  تصـريح  دارد، فـراوان  تكيـه  آگـاهى  و علم نقش روى كه حال

 و كفـر  و تباهى سوى به عامداً عالماً آگاهى، و علم وجود با كه هستند كسانى
 فسـاد  و تبـاهى  سمت به آگاهى و علم با كسانى بينيم مى وقتى. روند مى فساد
 . ندارد كننده تعيين نقش تنهايى به شناخت و علم كه فهميم مى روند، مى

 زمينـه  ايـن  در آيـات  البته. خوانم مى شما براى را نمل سوره 14 و 13 آيه
 ار آن دارد زمينـه  ايـن  در صـراحتى  آيـه  ايـن  چـون  ولـى  اسـت،  زياد خيلى
 فرعـون  دربـاره  13 آيه. است قرآن هفتم و بيست سوره نمل سوره. خوانم مى
 :14 آيـه  .»مبين سحر هذا قالوا مبصِرَةً آياتُنا جائتهم ولما «:است فرعون قوم و
 عاقبــة كــان كيــف فــانظر علُــواً و ظُلمــاً انفســه اســتَيقَنَتها و بهــا حجــدوا و«

 كـه  آيـاتى  ــ  آمـد  اينان براى ما روشنگر هاى نشانه و آيات وقتى ؛»المفسدين
 يعنـى  مبصـره،  كـه  هـايى  نشانه بياورد؛ وجود به بينايى و بصيرت توانست مى
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 روشـنگرِ  روشـنِ  هـاى  نشـانه  ايـن  برابر در ، بود آور بينش و آفرين بصيرت
 جـادو  هـم   اين گفتند. آشكار است جادويى و سحر اين كه گفتند زا، بينش

 ايـن  منكـر . كند سحر را ما خواهد مى و است ونافس هم اين است؛ سحر و
 منكـر  عمـالً  يعنى. داشتند يقين آنها به نسبت دل در اينكه با شدند، ها نشانه
. بـود  غالـب  اينهـا  بر تجاوز خوى اينكه براى علُواً، و ظلماً چرا؟. شدند آن

 و ميـل . بـود  غالـب  آنـان  بـر  طلبـى  تفوق و جويى برترى و طلبى جاه خوى
 سبب طلبى تفوق و طلبى برترى و علو و ديگران حقوق به تجاوز به گرايش

 هسـتند،  االهـى  هـاى  نشانه اينها اينكه به يقين وجود با دانسته، اينها كه شد
 شـناخته  حـق  برابـر  در كسانى يعنى. اند افسون و سحر اينها! بابا اى بگويند
 راسـت  برابـرش  در) انـد  شـناخته  را حـق  اينكـه  بـا  (خودشـان  بـراى  شده
 خودمـان،  زنـدگى  بـه  معيار اين با اگر! اند فراوان چقدر افراد اين. ايستند مى
 !داديم؟ نمونه چقدر برگرديم اجتماعيمان قشرهاى به و محيطمان، به

  
 طلبگى مباحثات آفات
 شــيوه در. دارم طلبگــى مباحثــات زيبــاى و زشــت كيفيــت از خــاطراتى مــن

 اى واژه مباحثـه . مباحثه نام به هست خوب خيلى روش يك طلبگى تحصيالت
. كـردن  كـاو  و كنـد  هـم  كمـك  با يعنى. دوجانبه كندوكاو معنى به است، عربى
 تـا  كننـد  كمـك  همـديگر  بـه  نفـر  دو: اسـت  جالـب  بسـيار  معنا اين به مباحثه

 سـنت ) مباحثـه  (يكديگر كمك به جانبه دو كاوشگرى. كنند كاوش و كندوكاو
 و جـرّ  همديگر با كه است ساعت نيم ديديم مى گاه اما. است اى پسنديده خيلى
 اول بنـده  اينكـه  در شـد  مى خالصه ما بحث و جرّ اين. كنيم مى نتيجه بى بحث
 را درسـتش  كنـد  مباحثـه  مـن  با بايد كه من رفيق بودم، گفته اشتباهى را چيزى
 فهميـده  را مطلـب  ايـن  او از قبـل  من كه بفهمانم او به اينكه براى من. گفت مى
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 همـين  مـن  حـرف  بگـويم  كـه  كـردم  مى جنجال و جار تساع نيم بودم،
 كنم، توجيه را وقتم آن هاى جمله بودم مجبور كار اين براى! بود تو حرف
 عوضـى  مرا حرف تو اصالً بگويم حتى... و كنم ور آن ور اين كنم، انكار

 آقـا  آن بـه  من كه شد مى اين صرف ما دوى هر وقت ساعت نيم! شنيدى
 مجادلـه  بـه  مباحثـه  كـه  است چنين. بودم فهميده او از جلوتر كنم اثبات
 اجتمـاعى  آوران رزم زنـدگى  در هـا  نمونـه  اين از بفرماييد. شود مى تبديل
 زنـدگى  در يـا  دارنـد،  تفنن كه آنهايى زندگى در گويم نمى! داريم چقدر
 در! نـه . كنند مى گفتگو و بحث هم با و نشينند مى خنك سايه زير كه آنها

 زننـد  مـى  حـرف  هـم  بـا  ها مبارزه پرخطر و داغ ميدان در كه آنها زندگى
 جالـب  چقـدر  قـرآن » .علـواً  و ظلمـاً  «!داريم سراغ ها نمونه اين از چقدر
 بـا . علُـواً  و ظُلمـاً : گذارد مى حساس جاى درست را انگشت! گفته سخن
 مـن  ولـى  بـود،  كـرده  كشف و فهميده را مسأله آن من از زودتر او اينكه
 بگويم خواهم مى: علُواً و. است ظلم اين. كنم پايمال ار او حق خواهم مى
 كيـف  فانـذر  «.فهميـدم  تو از قبل من درازترم؛ تو از گردن و سر يك من
 و آفـرين  تبـاهى  تبهكـار  انسـانهاى  اين فرجام ببين ؛»المفسدين عاقبة كان

 ايـن  همـديگر  بـا  سال صد اگر! شود مى چه و كشد مى كجا به فسادانگيز
 !نه رسيم؟ مى حقيقت كشف به وقت هيچ آيا باشيم داشته مباحثه جور
 بـه  آفـرين  حركـت  توانـد  نمـى  روشـن  و قطعى شناخت حتى يعنى] 1...[
 حـق،  بـه  ميـل  فضـيلت،  و صـالح  به ميل بايد. باشد فضيلت و صالح سوى
 و ميـل  آن رشـد  مـوازات  بـه . شود داده رشد انسانها در عدل و حق به تمايل
 ابـزار  و معرفت و آگاهى و شناخت كه است عدل و حق به گرايش و تمايل

 اگـر . بگيـرد  قـرار  انسـانيت  و انسـان  خـدمت  در تواند مى شناخت عوامل و
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 تمـايالت  جهت در را آن كنى، استفاده حسن شناخت از حتى خواهى مى
 است موكول شناخت از استفاده حتى پس! بده قرار انسانى ارزنده و عالى
 .بگيرد قرار انسانى عالى تمايالت جاذبه قلمرو و ميدان در اينكه به

 ملكـات  ايـن  اينكـه  روى دارد تكيـه  اينقدر قرآن چرا كه يابيد درمى حاال
 در گوناگون عبادتهاى همه اين تمرينها، همه اين. كند بارور انسان در را عالى
 آن رشـد  و كـردن  بـارور  ميدانهاى همه شود، مى تلقى پايه عنوان به كه اسالم

 سر از روح، بى صورت اين به چون خوانيم، مى كه نمازى اين. تاس تمايالت
 عن تنهى «بوده قرار كه صالتى. ندارد اثرى هيچ خوانيم، مى اى باسمه و عادت

 از نهـى  قـدرت  ولى است رايج ما ميان در همه اين باشد،» المنكر و الفحشاء
 شـده  ضـعيف  خيلـى  ــ  ولـى  رسيده، صفر به گويم نمى ـ منكرش و فحشاء

 و طلبـى  حـق  تمايـل  آن رشـد  عامـل  نتوانسته نماز كه است اين علت. ستا
 ايـن  بـر  را مـا  بـوده  قـرار  كه اى روزه اين. باشد ما در طلبى عدل و خداطلبى
 آن امثـال  و جنسـى  تمايـل  و شكم شبه و شكم كه اى افتاده پا پيش تمايالت

 سـر  پشـت  گفـتم  كه برترى تمايالت آن رشد براى زمينه تا كند مسلط است
 بسـيار  صـورت  بـه  را خـودش  نقـش  بينيـد  مـى  شود، تر آماده دارد قرار اينها

 و رشـد  چنـين  امـا  گيـريم  مـى  ها روزه كه بينيد مى. است كرده حفظ ضعيفى
 داريـم  كـه  انفـاقى . طـور  همـين  داريم كه حجى. ندارد ما در سازندگى چنين
 اسـت  زمينه اسالمى عبادات اين تمام. طور همين داريم كه تعاونى. طور همين
 يعنـى . كند مى بازى نقش آگاهى كه بينيد مى هم اينجا. تمايالت آن رشد براى
 كـه  نمـازى  ايـن  و نيسـت  روزه گيـريم  مـى  كـه  اى روزه شويم آگاه ما وقتى
 و بگيرد قرار تمايل آن خدمت در تواند مى آگاهى اين نيست، نماز خوانيم مى
 باشـد  نمرده تمايل آن اينكه شرط به اما ببرد؛ پيش سازنده نماز سمت به را ما
 سـودمند  اى عـده  بـراى  راهنمايى و وعظ بينيد مى اينكه. باشد نيفتاده كار از و
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 آن كـه  اى عـده  آن كـه  اسـت  ايـن  براى نيست، سودمند اى عده براى و است
 اسـت؛  مؤثر برايشان راهنمايى اين مانده ايشان در هنوز فطرت آن و تمايالت

 تربيـت : نيز و. سنگ بر آهنين ميخ نرود/ وعظ گفتن دسو چه دل سيه بر: واال
. خواهـد  مـى  گـاه  تكيه يك تربيت چون. است گنبد بر گردكان چون را نااهل
 سـطح  يـك . كند نمى پيدا اتكايى حالت چون ماند؟ نمى گنبد روى گردو چرا

 نـدارد؛  گـاه  تكيـه  است؛ لغزنده. كند نمى پيدا بايستد آن روى بتواند كه اتكايى
 گـاه  تكيـه  بى مردم، از بسيارى براى تربيت. ايستد مى كند پيدا گاه تكيه اگر واال

 در قـرآن  لـذا . رفتـه  بـين  از ايشـان  در فطـرى  هاى زمينه آن تمام چون است؛
 تـا  فرسـتاديم  را هـدايت  عوامـل  و هـدايتها  اينكه بر كند مى تكيه بسيار آيات

 كـه  همانهـايى  چون نشد؛ برطرف اما كنيم برطرف را نابسامانيها و كشمكشها
 همـان  دليـل  بـه  و علُـواً  و ظلماً همان دليل به رسيد، دستشان به هدايت ابزار

 اسـتفاده  سـوء  آن از اسـتفاده،  حسـن  جـاى  بـه  تجـاوزطلبى،  و تجاوزجويى
 يحمـل  الحمـار  كمثـل  يحملوهـا  لـم  ثـم  التّـورات  حملوا الذين مثَلُ «.كردند
 حـامالن  اينكـه  جـاى  بـه  اما داديم، آنها به را تورات كه آنها داستان ؛»1اسفارا
 بـارِ  يك كه است االغى مثل بودند، تورات پيكر حامالن باشند تورات راستين
 جسـم  حامـل  اما است، كتاب تمام حامل االغ اين. باشند كرده سوارش كتاب
 مـا  مثَـل  االن. خبرنـد  بى كتاب روح از آنان. كتاب روح حامل نه است كتاب

 التـورات  حملـوا  كـه  است كسانى همان مثَل درست آنقر به نسبت مسلمين
و اتحـادآفرين  نقـش  مـا  در) قـرآن  (هـدايت  ابـزار  اين زيرا يحملوها؛ لم ثم 

 در اينكـه  جاى به تمايالت آن كه هستيم مردمى ما چون ندارد؛ آفرين حركت
 ايـن  البتـه . اسـت  كـرده  رشد ما در ديگر بعدهاى در كند رشد ما در بعد اين

 او در فطـرى  عالى هاى زمينه هنوز كه جوانى نسل براى روشنگريها و هاآگاهي
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 كـه  شود مى خوشحال و است زنده او در طلبى حقيقت روح هنوز و هست
 مـؤثر  بسـيار  توانـد  مـى  شـك  بى بردارد، گام آن سوى به و بشناسد را حقى
 لجنزارهـاى  در شـدن  غرقـه  از و شـدن  تبـاه  از بايـد  مـا  جوان نسل. باشد

 جـوان . باشـد  خوددار و بپرهيزد اند، گسترده او راه سر كه جنسى اىشهوته
 و پوشيدن و نوشيدن و خوردن نظر از بايد نباشد، هم مسلمان اگر حتى ما،

 و خـوددار  انسان يك صورت به دختر، با پسر و پسر با دختر داشتن تماس
 آيـات  تمام چنانچه رفت، فرو آب غرقاب اين در جوان اگر. باشد خودمهار

 زنـده  مكتبهـاى  همـه  و االهـى،  غيـر  كتب حتى و االهى، كتابهاى و بينات
 گـوش  آن از و شـنود  مـى  گوش اين از بخوانيد، گوشش به را بشرى كننده

 بلنـد  آخـور  از سـر  اصـالً . انـد  بسـته  آخـور  سـر  را او چون كند؛ مى در به
 را فطـرى  عالىِ جالبِ هاى زمينه آن شده، كشيده هرزگى به جوانِ. كند نمى
 . نيست سودمند خيلى او براى روشنگريها ديگر است؛ داده دست از

 هنرى، نظر از جالب، فنى روشنگر هاى نوشته اين از چقدر روزها اين
 آن التـأليف  حـق  از خواهنـد  مـى  فقـط  كـه  شـود  مى نوشته كسانى قلم به

 قـرار  زنـدگى  امـور  دايـره  در كنـيم  سـعى  كردم، عرض لذا! كنند استفاده
 آفـرين  حركـت  و سـازنده  و مثمرثمر ما براى بتواند روشنگريها تا بگيريم
 ببينيـد  خـوانم؛  مـى  شما براى نمونه عنوان به زمينه اين در را آياتى. باشد
  ):پنجم و چهل سوره (جاثيه سوره 17 و 16 آيه! است جالب چقدر
»نى آتَينا لَقَد وو الكتاب اِسرائيلَ ب كمالنَّبوةَ و الح م وقناهزالطيباتِ مِنَ ر 

 بعـد  مـن  اال اختَلَفوا فَما االَمرِ من بيناتٍ آتيناهم و. العالمين على فَضَّلناهم و
 فيـه  كـانوا  فيمـا  القيامـة  يوم بينهم يقضى ربك اِنَّ بينَهم، بغياً العِلم جاءهم ما

 داديـم؛  فرمـانروايى  و حكم داديم؛ كتاب اسرائيل فرزندان به ما» .يختَلِفون
 هـم  باشـد،  فرمـانروايى  توانـد  مـى  هـم » حكم«ـ  . داديم پيامبرى و نبوت
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 آنهـا  بـه . داديـم ) خـوب  خيلـى  چيزهـاى  (طيبات آنها به. فكرى حاكميت
 مـورد  در و امـر  مـورد  در آنها به. داديم امتيازاتى ديگر مردم همه به نسبت
 امـا . داديـم  روشنگرى عوامل و بينات انسان، كار و مردم كار و زندگى كار

 بـه  شـناخت  و آگاهى و علم اينكه از بعد مگر نشدند اختالف دچار همينها
 چـرا؟ . شدند نابسامانى و اختالف دچار نعمت همه اين با. رسيد آنها دست
 بـه  تمايـل  آنها مناسبات بر و رفتار بر حاكم تمايل آن اينكه براى بينهم؛ بغياً

 همـه  از كـه  شد بسب آنها روح بر تجاوزگرى حاكميت ).بغى (بود تجاوز
 رستاخيز روز در خداوند. نكنند استفاده خوب داديم آنان به كه نعماتى اين

 .كرد خواهد داورى آنها ميان داشتند اختالف آن در آنچه درباره
 اسـتفاده  توانايى انسان اينكه روى دارد تكيه قرآن كه فرماييد مى مالحظه

 اسـت  بحثـى  شـناخت،  معرفت، آگاهى،. باشد داشته را آگاهى و معرفت از
 بـراى  كـه  نقشـى  سـه  از يكى به بحث اين كه حدودى در البته الزم؛ بسيار

 همـين  در. باشـد  داشـته  ارتباط شد عرض مطلب اول در آگاهى و شناخت
 كـه  كـردم  احسـاس  اگـر  هم من. بكنيد دنبال توانيد مى رفقا شما هم حدود

 بـا  رابطـه  در هـم  بيشـتر  و (حدود همين در رفقا شما براى دارد، ضرورت
 را بحـث  هـم  خيلـى  گفـتم  چنانكـه  و كـرد؛  خـواهم  دنبال را بحث) قرآن

 ادراك بـا  رابطه در كه بحثهايى همه بخواهيم مثالً كه ـ كرد نخواهم فلسفى
 ايـن  در را آنچـه  اجمـاالً  بحـث  اوايل در شب يك من. كنيم بيان را هست
 . شوم مى رد و كنم مى عرض كوتاه صورت به است الزم زمينه

 كـه  بعدى سه اين در بايد شناخت بنيادى بحث حتى كه كنم مى يادآورى
 فكـر  كه نشويم روبرو آن با آنطور هرگز و بگيرد، قرار توجه مورد شد عرض
 بحـث  بـه  شدن سرگرم مبادا. است آفرين حركت مطلق نحو به شناخت كنيم

 كـه  ــ !بگيـرد  ما دست از را آفرين حركت تمايالت و واقعى تحرك شناخت
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 عشـق  چيز هر از قبل. ما ديگر مصيبتهاى باالى شد خواهد مصيبتى خود ينا
 عشـق،  اول. اسـت  كمـال  بـه  عشق و خير به عشق و عدل به عشق و حق به

 نقـش  و باشد آفرين حركت و گرماآفرين ما در عشق اين كنيم سعى. علم بعد
 بيايـد  علم كه است الزم وقت آن البته بود عشق وقتى. باشد داشته كننده تعيين

 گفتگوهـا  و بحثهـا  اين كه كرد گمان نبايد. بگيرد قرار عشق اين خدمت در و
 باشـد،  نهفتـه  ما در عشق اين اگر بله؛. كند آفرينى عشق خود به خود تواند مى
 در خودمـان  مـا  و بشناساند ما به را نهفته عشق آن بتواند ديدارها اين بسا چه

 عشـق  اين اگر اما) .است اختشن سوم نقش همان اين (.باشيم آن رشد صدد
 از عشـق  اين كه كرده كارى خودش كه است كسى دل سيه... باشد مرده ما در

 لـذا . نيايد دل سيه كار به بحثها اين امثال صدها و بحثها اين. باشد رفته دستش
 بايـد ) باشـد  جـا  هـر  (شـدنها  جمع هم دور اين در و ديدارها اين من نظر به

. باشـد  دوم آهنـگ  روشنگرى، آهنگ و باشد؛ نىآفري عشق آهنگ اوليه آهنگ
 كيفـى  نيست عشقى آنها در كه روشنگريهايى از من بينيد مى گاهى رفقا اينكه
 . است مطلب همين به توجه خاطر به كنم، نمى استقبالى و برم نمى
 دربـاره  رفقا كه سؤالى زمينه در دانستم ضرورى كه اى مقدمه بود اين 

 بـه  هسـتم  آمـاده  و شد تمام من عرض. نمبك عرض بودند كرده شناخت
 .دهم پاسخ رفقا شما سؤاالت

  
 پرسشها به پاسخ

 كرديـد  يـاد  تمايالت عنوان به آن از كه چيزى اين آيا :]حاضران از يكى[
 است؟ ايمان همان
 بـه  چيـزى،  بـه  انسـان  دلبستگى از است عبارت ايمان :]بهشتى دكتر[

 ايـن  اينكـه  بـدون  كنـد،  احساس خود در شورى آن به نسبت كه طورى
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 شـورِ  بـا  همـراه  دلبسـتگىِ . باشـد  همـراه  اى دغدغـه  بـا  شور و دلبستگى
 .ايمان شود مى دغدغه بى

 چيز؟ چه به دلبستگى :]حاضران از يكى[
 ايمـان  كلـى  تعريـف  تعريـف،  ايـن  البته. هدفى هر به :]بهشتى دكتر[
 و خدا و قح به ايمان يعنى شود، مى گفته قرآن در وقتى ايمان ولى. است
 .خصوصيات همين با وحى، سايه در عدل و حق و وحى
 همـين  بـا  رابطـه  در را آيـات  بقيـه  اينكه براى ما :]حاضران از يكى[

 بگرديم؟ آياتى چه دنبال به بايد كنيم پيدا قرآن در موضوع
 واژه عنوان تحت آمده؛ علم واژه عنوان تحت كه آياتى :]بهشتى دكتر[
 آمـده  علـو  و ظلـم  يـا  كردم، اشاره كه بغى واژه عنوان تحت و آمده؛ فقه

 .كند كمك شما به تواند مى آيات اين. است
 بـود  اسـاس  ايـن  بر شما بحث از مهمى قسمت! ببخشيد :]حضار از يكى[
 عقيـده  بعضيها كه حالى در هست؛ انسان در عدالت و حق به نسبت تمايلى كه

ـ  بـه  تمايل هست انسان در كه تمايلى تنها كه دارند  اسـت  ممكـن . اسـت  ذتل
 حـال . شود مى ايجاد لذتى انسان در هم عدالت و حق آمدن وجود به از بگوييد

 و ببـريم  لـذت  امـرى  از مـا  كـه  آيد وجود به شرايطى جايى در وقتى يك اگر
 مـا  تمايـل  ايـن  و باشيم داشته تمايلى شود مى ما لذت باعث كه امرى به نسبت
 كرد؟ توان مى چه صورت ناي در بگذاريم، حق روى پا كه شود باعث
 از كـه  اسـت  فكـرى  مشرب و اصل يك كه (لذت اصالت :]بهشتى دكتر[
 حرفهـايى  آن از ،)بـوده  فلسـفى  هاى شيوه در حاال تا پيش قرن چند و بيست
 يعنـى  لذت اصالً. نمانده آن براى خاصى معنى و شده توخالى ديگر كه است
 آن از اسـت  عبارت لذت ؟»كنم مى كيف «چه يعنى» !كنم مى كيف من«ـ  چه؟
 دهـد  مـى  دست انسان به ميل يك ارضاى موقع در كه روانى و عاطفى حالت
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 تعبيـر  ايـن . ميـل  از قبل نه است ميل از پس بلكه نيست؛ ميل خودش لذت 
 يـك  بـه  بايـد  انسان. است انسان انگيزه لذت به ميل بگوييم ما كه است غلط

 دسـت  او بـه  لـذت  حالـت  شـد  ارضـا  ميل آن وقتى باشد، داشته ميل چيزى
 ميـل  تـابع  لـذت . ندارد اى كننده تعيين نقش هيچ خودش لذت پس. دهد مى

 و پرخـورى  در او لـذت  باشد، حاكم ميل خوراك به ميل انسان در اگر. است
 نـوش  و عـيش  در او لـذت  باشد، حاكم جنسى ميل اگر. است خورى خوب
 جـاه  او اصـلى  تلذ باشد، حاكم او در جالل و جاه به ميل اگر. است جنسى
 نظـر  صـرف  جنسـى  لـذات  همه از كشد، مى گرسنگى بينيد مى. است وجالل

 احسـاس  كه برد مى لذت اين از شخص اين. باشد آقا خواهد مى ولى كند، مى
 علـوطلبى  همـان  يعنى. است بلندتر و درازتر ديگران از گردن و سر يك كند
 او لـذت  نـابراين، ب اسـت؛  برتـر  ميـل  جـاه  بـه  او ميل. اوست ميل استعالء و

 كنجكـاوى  ميل بفهمد؛ چيز دارد دوست كه هست كسى يك. است طلبى جاه
 و كشـف  و تجسـس  و مطالعـه  شـود  مى او لذت است؛ غالب ميل يك او در
 در او لـذت  باشد؛ خلق به خدمت در است ممكن كسى يك ميل. فهمى چيز
 لـذت  حـق  به خدمت از هم كسى يك. بكند خدمت ديگران به كه است اين
 كـه  اسـت  ايـن  در او لذت كرده؛ رشد او در عدل و حق به ميل يعنى برد؛ مى
 ديگـر  كـه  اسـت  اى مسـأله  لـذت  اصالت مسأله اين. باشد عدل و حق راه در

 تعيـين  چيـز  يـك  توانـد  نمى ديگر اصالً و است داده دست از را خود ارزش
 لـذت  اصـالت  مكتـب  لـذا  هسـت؛  لذت اصالت مكتبها تمام در. باشد كننده

 بگويـد  كسـى  اگـر  بلـه؛ . باشـد  ديگر مكتبهاى مقابل در مكتب يك تواند مىن
 دنبال به قيدى يعنى (جاهى لذت يا شكمى، لذت يا جنسى، لذت يعنى لذت
 ماشـاءاهللا  ــ  بارگـان  شـكم  مكتـب : باشد مكتب يك تواند مى اين) بيفزايد آن

 !دارد دارطرفـ  ماشـاءاهللا  الـى  كـه  طلبان، جاه مكتب يا ـ!دارد طرفدار هم خيلى
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 مطـرح  را لـذت  اصالت عنوان به مكتبى اما. داشت توان مى مكتبها اين از
 .است شده تمام دورانش ديگر كنم مى فكر كردن،
 دو كلـى  طـور  بـه  انسـان  در فرماييد مى شما پس :]حاضران از يكى[
 به نسبت هست ميلى بكنيم بندى طبقه را اميال اگر يعنى هست؛ ميل جور
 ــ  آوريـم  وجود به را شرايطى بايد ما و. شر به نسبت هست ميلى و خير
 .كند رشد حق به ميل كه شود مى باعث شرايطى يا

 محيطى شرايط است ممكن آنوقت بكنيم تعبيرى چنين ما اگر خوب،
 و اختيار صورت اين در. بشود كشته فردى در حق به ميل كه بشود باعث

 دهد؟ مى معنى چه مسئوليت
 وابسـته  ديگـر  بحـث  يك به كه را بحثهايى بدهيد اجازه :]بهشتى دكتر[
 هـم  ديگـر  بـار  سـه  ــ  دو را سؤال اين. كنيم مطرح خودش جاى در است
 بـراى  مسـأله  اين اجماالً. دهم مى جواب خود جاى در آن به. كردند مطرح
 سـكان  و انسـان  زنـدگى  فرمـان  كه چيزى آن باالخره كه است روشن شما

 بـه  علـم  منظور البته. علم نه است، تمايالت اوست دست در زندگى كشتى
 كشـتى  يك ناخداى. بگيرد قرار تمايالت خدمت در بايد علم. است تنهايى
 نقشـه  و نما قطب بايد آنگاه برود؛ جايى يك به كه باشد داشته ميل بايد اول
 مقصـدى  بـا  ناخـدا  اگـر  واال. ببخشـد  آگاهى او به كه بگذارد خود جلو را

 چـه  او بـراى  دريـا  نقشه و نما قطب كه فرماييدب بشود، كشتى سوار نامعلوم
 ايـن  تا باشد، مشخص او خواسته و ميل و مقصد بايد اول! هيچ دارد؟ اثرى
 بـراى  بايـد  اول. بخـورد  او درد بـه ) نقشـه  و نمـا  قطب يعنى (آگاهى عامل
 كـردم،  عـرض  البتـه ... تـا  كنيم انتخاب مقصد زندگى سفر و زندگى كشتى
 از يكـى  همـان  ايـن . باشد مفيد مقصد كردن خصمش براى تواند مى آگاهى

 !نكنيم فراموش را آگاهى نقش سه. است آگاهى نقش سه
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 اِن و «:گويـد  مـى  كـه  اسـت  توبـه  سوره در اى آيه :]حاضران از يكى[
دكـالم  هـم  مشركان براى گويد مى قرآن اينجا در كه است چگونه .»...اَح 
 ).اند مرده دل مشركان كه فرض اين با (بگوييد؟ را خدا
 بـه  بعـد  خـوانم  مـى  را آن. كـنم  پيـدا  را آيه من بدهيد اجازه :]بهشتى دكتر[
 المشـركين  مـن  احـد  اِن و «:است توبه سوره 6 آيه... دهم مى جواب شما سؤال

كاستَجار حتّـى  فَأجِره  عسـماللّـه  كـالم  ي  ثُـم  نَـه،  اَبلِغـهأمبِـاَنَّهم  ذلـك  م  قَـوم 
 خـدا  كـالم  تـا  بده پناه او به خواست پناه تو از مشركين از ىيك اگر ؛»اليعلَمون

 برسـد  امنيت به و كند پيدا امنيت آنجا در بتواند كه جايى به را او بعد بشنود؛ را
 بـه  آيـه . داننـد  نمـى  چيـزى  كـه  هسـتند  مردمى مشركان اين اينكه براى برسان؛
 و بخـورد،  شگوشـ  به قرآن آيات و بيايد مشرك اين كه دهد مى دستور پيغمبر
 قـرآن  آيـات  خـوب؛ . بكشـاند  اسـالم  سـوى  بـه  را او تواند مى قرآن آيات اين

 آيـات  ايـن  كـه  وقتـى  بكشـاند؟  اسالم سوى به را كسى چنين تواند مى چگونه
 ايـن  در اگـر  حـاال . بگيـرد  قـرار  فطـرى  گرايشهاى و ها زمينه آن از يكى روى

 او در آيـات  اين وقت آن باشد، مرده تمايل آن و گرايش آن و زمينه آن شخص
 آنـان  بـراى  را قـرآن  هـم  بار هزار اگر گويد مى ديگرى جاى در قرآن دارد؟ اثر

 گـوش  بـه  خـواهى  مـى  تـو  آيـا . الموتى تُسمِع ال فانك: ندارد اى فايده بخوانى
 افـرادى  چنـين  گـوش  بـه  تـوان  نمـى ! شود نمى بكنى؟ فرو حرف مرده آدمهاى
 مشـركين  وقتـى  گويـد  مـى  پيغمبـر  بـه  كه اينجا. اند مرده چون كرد؛ فرو حرف
 بـر  قـرآن  كـه  اسـت  اميـد  بدان بشوند، قرآن نزديك تا بده ميدان آنها به آيند مى
. شـود  منطبـق  اسـت  زنـده  آنهـا  در هنـوز  كه تمايالتى و ها خواسته آن از يكى

 قـرآن  امـا . نـدارد  وجـود  ترديدى گونه هيچ شناخت نقش اين در كردم، عرض
 امـروز  كـه  بينيـد  نمـى  مگر. باشد آفرين حركت مردگان اىبر تواند نمى گاه هيچ
 ـاست؟ـ  اثـر  منشـأ  زمـان  هـر  از كمتر و شود مى خوانده زمان هر از بيش قرآن
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 بـراى  قـرآن  خوشـبختانه . است اميد مايه كه افراد، از اى عده ميان در جز
. شـده  تبـديل  حركت كتاب به ما زمان انسانهاى و دوستان از زيادى عده
 . نيست حركت كتاب بيشترى خيلى عده براى خوب، اما

. اسـت  فطريات بر مبتنى شد كه بحثهايى اين تمام :]حاضران از يكى[
 بـه  چگونـه  اصـالً  كـه  شـود  مى اشكال زياد ظاهراً فطريات خود مورد در

 شناخت؟ از قبل يا شوند مى حاصل شناخت از بعد آيا. آيند مى وجود
 .منشنيدي را سؤال ما :]حاضران از يكى[
 و اسـت  فطريات همان اميال كه است اين ايشان سؤال :]بهشتى دكتر[
 قبل يا است شناخت از بعد فطريات آيا كه است بحث هم فطريات روى

 .شناخت از
 اصـوال  مـا  آيا كه است، فطرى ادركات به راجع فرماييد مى سركار كه بحثى
 و علـم  از قبـل  آگاهيهـاى  آيـا  حقيقت در يعنى. نداريم يا داريم فطرى ادراكات

 فطـرى  ادراكـات  بـه  راجـع  مـا  بحث ولى. نداريم يا داريم ذهن فعاليت از قبل
 شـده  آفريـده  اميـال  مقـدارى  بـا  طبيعـى  طور به انسان كه نيست شكى. نيست
 كـس  همـه . نيسـت  بحثـى  هـيچ  ايـن  در داريد؟ ترديد اين در شما مگر. است
 و گـرايش  و نيـاز  مقـدارى  بـا  آيد مى دنيا به كه وقت همان از انسان كه داند مى
 و تحـرك  و حركـت  روى كـس  هـر  كه بگوييم خواستيم ما. آيد مى دنيا به ميل
 خواهـد  مى و كند مى كاوش و كند مى بحث و كند مى كار جامعه كوشش و كار

 بشـر  اميـال  كـارش  اصـلى  ميدان كه بداند بايد كند، استفاده كاوش اين از عمالً
. شـناخت  را آنهـا  بايـد  كـه  نيست شكى ند،هست چه اميال اين اينكه حاال. است
 چشـم  بـه  مطلـب  اين آفرين حركت هاى نوشته از بعضى در حتى كردم، عرض

 در بينـيم  مـى  مـا  كه حالى در. باشد آفرين حركت تواند مى شناخت كه خورد مى
 آن ولـى  آمـده  نشـريات  همـين  هـا،  جـزوه  همـين  مطالـب،  همين جامعه فالن
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 خـودى  به شناخت كه شود مى معلوم. است نخورده هم تكان يك جامعه
 حركـت  براى مساعد زمينه روى وقتى شناخت. نيست آفرين حركت خود
 يـا  نهفتـه  اميـال  اينكـه  از است عبارت مساعد زمينه آن كه (گيرد مى قرار

 شـكل  حركـت  بـه  كه آنجاست ،)آورد درمى حركت به را انسان آشكارى
 .دهد مى
 



قرآن ديدگاه از شناخت  
  

سوم جلسه      
  





 و شـناخت  كـه  كـرديم  تأكيـد  آن بر و بيان را مطلب اين پيش هفته ديدار در
 مبـادا  ولى دارد؛ اى ارزنده و واال و باال نقش انسان زندگى در صحيح شناخت
 شـود،  مـى  ديـده  عمل اهل گروههاى هاى نوشته از بعضى در حتى كه آنطور
 بايـد . باشـيم  ئـل قا را اول نقش و اساسى نقش معرفت و علم شناخت، براى
 كـه  كـرد  تلقى ارزنده روشنگر چراغ يك حد در را معرفت و شناخت و علم
 قـديمى  تعبيـر  بـه  يـا  ها، برانگيختگى و ها خودانگيختگى و ها انگيزه دست در

 صـحيح  راههاى به را انسان و بگيرد، قرار ايمانها، و شورها و عشقها خودمان،
 بلكـه  بشـود،  عمل انگيزه تواند مىن تنهايى به شناخت خود واال بكشاند؛ عمل
 بنـده  لذا. باشد عمل هاى انگيزه براى اى كننده هدايت و كمك صورت به بايد
 شـناختمان  اصـالح  روى كـه  طـور  همـان  بگـذاريم  بنـا  بايـد  همه، و شما، و

 عشـقها  نظـر  از نيز خودمان اصالح روى آن، كنار در يا قبل كنيم، مى كوشش
ـ  خواسـت  بـى  و بـودن  مـرده  از. يمكنـ  كوشش ها انگيزه و شورها و  و ودنـب
 داشته خاصيت باشيم؛ داشته خواست اشيم؛ـب زنده! درآييم ودنـب خاصيت بى

 بـه  خـوبى  شـناخت  اگـر  تـا  باشـيم،  داشـته  شـوق  باشيم؛ داشته شور باشيم؛
 شـوقِ  بـى  موجود يك دست در عالى شناخت واال آيد؛ كارى به آمد دستمان

 كـه  بـود  تأكيـدى  آن ايـن  آيد؟ كار چه به حسابى اميالِ بى خواست بى ميلِ بى
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 بـار  اينـك  و كـرديم  صـحبت  آن درباره مفصل و كردم عرض پيش هفته
 . دارد اهميت خيلى من خود ديد از چون نمودم؛ تأكيد آن بر ديگر

 شـناخت  كـه  نظـر  آن از شـناخت  بحث به مقدارى خواهيم مى اكنون
 رسـد،  مـى  نظـر  بـه  الزم ختشنا براى فعالً كه را مباحثى. بپردازيم است

 همـين  اسـاس  بـر  كـنم  مـى  يـادآورى  كـه  مبـاحثى  اين. كنم مى يادآورى
 علـم  و شـناخت  زمينـه  در كـه  هايى نوشته و كتابها در كه است چيزهايى
 موضـوع  شـناخت،  اقسـام  شـناخت،  تعريـف : هسـت  انـد  نوشته المعرفه
 . شناخت موانع شناخت، ارزش شناخت، برد شناخت، ابزار شناخت،

  
 شناخت تعريف
 اسـت  شده مصرف راه اين در علمى كتابهاى در نيروها و وقتها از زيادى مقدار
 شـناخت،  جزوه آن در حتى گوناگون، كتابهاى در. چيست شناخت تعريف كه
 آورده آن بـراى  تعريفـى  و شـود  مـى  بحـث  شـناخت  تعريـف  روى بينيم مى
 تـا  بگـو  بگويم، و بگو قلت، و قلت ان آنقدر تعريف اين روى بعد و شود مى

 اصـالً  گـاهى  كه خورد مى چشم به دارد، را نقص آن دارد، را عيب اين ،بگويم
 تعريـف  تـوان  مـى  را شناخت اصالً آيا اما. كند مى بيزار شناخت بحث از را آدم

 حكومـت  و سـلطنت  و تسـلط  كـرد؟  تعريـف  توان مى را چيزى هر مگر كرد؟
 كـه ) قاطيغورياسـى  (1كـاتيگورى  و تعريفـى  و اى مقوله تفكر طرز يعنى مقوله،
 تعريـف،  منهـاى  گويا و بدهد، دست به تعريف اول چيزى هر براى خواهد مى
 اگرچـه  رفـت،  تـوان  نمـى  چيـز  هيچ سراغ اصالً معمول، هاى شيوه آن با هم آن

 چيزهـا  از برخـى  مورد در ولى باشد درست چيزها بيشتر مورد در است ممكن
 را روشـن  و واضـح  اينكـه  جـاى  بـه  واضحات توضيح معموالً. نيست درست

 

                                                           
1. Categorical- category 
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 ما براى كه هست چيزهايى. كند مى مبهمتر و تاريكتر را آن بكند، روشنتر
 براى بخواهيم اگر. بديهيهاست ترين بديهى از يا و است، روشن و بديهى

 موفـق  معموالً بياوريم، تعريفى شناسيم مى بداهت صورت به كه چيزهايى
 بـه  بيجـا  هـاى  قلـت  و قلـت  ان و كنيم مى سر درد ايجاد بلكه شويم؛ نمى

 . آوريم مى وجود
 هسـت  چيـزى  چه كنيم؟ تعريف توانيم مى چيز چه با را شناخت ما

 تعريـف  در چيـزى  هـر  ببريـد؟  كـار  بـه  شناخت تعريف در بتوانيد كه
 گوينـد  مـى . اسـت  كـرده  خرابتـر  را مطلـب  شـده  بـرده  كار به شناخت
 و ذهن از ما براى ناختش خود آيا اما. است ذهنى كيفيت يك شناخت
 1كنـيم؟  تعريف ويژگيها اين با را آن بخواهيم كه است نامفهومتر كيفيت

 اى رابطـه  مـا  غيـر  و ما ميان كه است ذهنى كيفيتى شناخت گويند مى يا
 ايـن  در كـه  كلمـاتى  ايـن  از يـك  كـدام  واقعاً. آورد مى وجود به خاص
 چـه  تعريف اين مگر است؟ شناخت خود از گوياتر رفته كار به تعريف

 و مـا  ذهـن  ميـان  خـاص  است كيفيتى شناخت اينكه دهد؟ ما دست به
 آورد، مـى  وجـود  بـه  خاص اى رابطه اشيا آن و ما ميان كه خارج اشياى
 كـه  تعريـف  ايـن  طور همين و ـ دهد؟ مى ما دست به اى عالوه چيز چه

 شـما  آيـا . عـين  بـا  ذهـن  برخـورد  از است بازتابى و انعكاس شناخت
 

                                                           
 قاعـده  ايـن  مطـابق . شـود  لحاظ بايد تعاريف در كه است اى هقاعد به بهشتى دكتر ـ اشاره 1

 x تعريـف  براى كه تعابيرى و ها واژه ديگر، بيان به. باشد معرَّف از اَعرف و اَجلى بايد معرِّف
 اسـت  امـورى  از شناخت چون. باشند) اعرف (آشناتر ما براى x خود از بايد بريم مى كار به
 يـافتن  زيرا شود؛ مى مواجه مشكل با نيز آن تعريف رد،دا را وضوح و روشنى حد بيشترين كه

 آسـانى  كـار  شـود  گرفتـه  كار به آن تعريف در تا باشد روشنتر شناخت تعبير از كه تعابيرى
» كيفيـت  «يا» ذهن «هاى واژه اند، آورده ديگران قول از بهشتى دكتر كه تعريفى دو در. نيست

 .بخشند نمى وضوح را آن و نيستند روشنتر» شناخت «خود از آن امثال و
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 يابيد؟ مى آگاهى و علم و معرفت و شناخت خود از گوياتر را ريفتع اين
 از قبـل  اسـالمى،  و فارسى و عربى متون در تاكنون بنده كه تعريفهايى همه
 خـود  از بيشـتر  كـدام  هـيچ : اسـت  قبيـل  همين از ام ديده اسالم، از بعد و اسالم

 كلمـه  لـم، ع كلمه معرفت، كلمه شناخت، كلمه اصالً آيا. ندارد گويايى شناخت
 ايـن  در كنـيم؟  تعريفشـان  بخـواهيم  تا است مبهم اى شنونده هيچ براى آگاهى،
 صـورت  به يعنى. كرد اكتفا) منطقى اصطالح به (االسم شرح به بايد فقط موارد
 ذهنيتـى  يـا  حالت همين يعنى علم يا شناخت مثالً كه بفهمانيم ديگرى به اشاره
 فقـط  و اسـت  اشـاره  نـوعى  اين. دهد مى دست تو به چيزى دانستن از بعد كه

 واقـع  در. بفهمنـد  را يكـديگر  زبـان  گوينده و شنونده كه است خوب اين براى
. نيسـت  تعريـف  و اسـت، ) شـناخت  يـا  علـم  لغت (لغت كردن معنى كار اين

) هسـتى  (واقعيـت  كـردن  تعريـف  مشـكل  مثل علم و شناخت تعريف مشكل
» داشـتن  واقعيـت  «و» واقعيـت  «كنـد  فكر كه هست دوستان از كسى آيا. است
 داشـته  هـم  تعريف به احتياج كه فرض بر دارد؟ تعريف به احتياج و است مبهم
 كـه  بگويـد  اى جملـه  يعنى ـكند؟ تعريف را آن بتواند كه هست كسى آيا باشد؛
 روشـنگرى  قدرت و كند روشنتر واقعيت واژه خود از ما براى را واقعيت معنى

 فرصـت  دوسـتان  بـه  دقيقـه  سـه  دو مـن . باشد داشته واژه اين خود از بيشترى
 ... بفرمايد بيان رسيد كسى ذهن به چيزى اگر تا دهم مى

 شناخت،. است همين هم حق. نيامد دوستان ذهن به چيزى اينكه مثل
 هسـتند؛  روشـنى  و شده شناخته چيزهاى ما براى آگاهى، و علم معرفت،
 آمـده  وجـود  بـه  زمينـه  اين در كه دشواريهايى از بسيارى. ندارند ابهامى
 بـه  خـود  خودى به ما براى كه را چيزى خواهند مى كه است اين از ناشى
 واضـحات  توضيح جهت همين به. كنند تعريف است شده شناخته خوبى
 . شود مى شروع مشكل جا همين از و دهند مى
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 بـه  است شناخت تعريف كه اول بخش از بايد كه فرماييد مى مالحظه
 و شـناخت  چيزهـايى  بـه  نسـبت  كـه  دانـيم  مى همه ما. كنيم عبور آسانى
 است برخوردار آگاهى و شناخت و معرفت از انسان اينكه. داريم معرفت
 .روشن و بديهى كامالً است مطلبى
 گـاه  هـا  واژه اينكـه  و تعريف نبودن الزم مورد در :]حاضران از يكى[
 كـه  هست وقتها خيلى ولى فرماييد؛ مى درست است روشن ما ذهن براى
 تعريـف  كنـيم  مـى  پيـدا  شك آن به نسبت كه را چيزى مثالً شود مى الزم
 وفـادارى  ــ . وفـادارى  مـثالً  دارد؛ واقعيتـى  چه و چيست بفهميم تا كنيم

 وفـادارى  را كـارى  و عمـل  چه گوييم؟ مى وفادارى چيز چه به چيست؟
 تعريـف  حـد  همان در حتى ـ تعريف موارد، اين در دانيم؟ مى و ناميم مى

 .چيست واقعيت كه بدانيم تا است الزم كرديد رهاشا كه لغوى
 آيـا  كـه  دارم شك من گوييد مى شما كه است وقت يك :]بهشتى دكتر[
 واقعيت معنى يعنى. است ديگرى بحث اين ندارد؛ يا دارد واقعيت چيز اين
 ...ندارد يا دارد واقعيت چيز فالن آيا كه كنيم مى بحث بعد دانيم، مى را

 و بـدانيم  را واقعيـت  معنـى  قـبالً  بايـد  خرهبـاال  پس :]شخص همان[
 .باشيم داشته آن از تصورى

 لـذا  اسـت؛  روشـن  واقعيت تصور. داريد را تصور اين :]بهشتى دكتر[
 روشـن  مـن  براى كه واقعيت مفهوم اين آيا بدانم خواهم مى من گوييد مى

 را واقعيـت  اين چيز فالن يعنى نه، يا كند مى صدق هم چيز فالن بر است
 .ندارد يا ددار

 از شـما  كـه  تصويرى آن مسأله، يك بررسى در ولى :]شخص همان[
 .كند مى فرق دارم واقعيت از من كه تصويرى آن با داريد واقعيت

 يعنى است؟ معنى دو و تصوير دو واقعيت معنى آيا اما :]بهشتى دكتر[
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 يـا  اسـت  واقعى امر يك جادو آيا فالنى، پرسيد مى من از شما وقتى مثالً
 را همــديگر حــرف ،)نــدارد يــا دارد واقعيــت (اســت موهــوم امــر يــك
 مـا  دوى هر براى واقعيت كلمه شود مى معلوم پس! فهميم مى فهميم؟ نمى

 و سـؤال  مـورد  و اسـت  مـبهم  مـا  بـراى  كـه  آنچه اينجا در. است روشن
 واقعـى  امـرى  يـا  اسـت  واقعى امرى جادو آيا كه است اين است جواب
 اول بگـوييم  تـا  باشـد  مـبهم  شـما  و مـن  بـراى  واقعيت اينكه نه نيست؛
 يـا  دارد واقعيـت  جـادو  ببينـيم  تعريف از بعد تا بكنيم تعريف را واقعيت
 .است قبيل همين از هم شناخت. خواهد نمى تعريف واقعيت. ندارد
 آن از تعريـف  بدون مثالً ما اگر مسأله همين مورد در :]شخص همان[

 ببينـيم  خـواهيم  مى كه مسائلى تك تك روى بايد آيا برويم، پيش واقعيت
 است؟ كافى تصوير يك همان اينكه يا بكنيم، بحث ندارد يا دارد واقعيت

 يا بكنيد تعريف را واقعيت اينكه از اعم شما آقا، ببينيد :]بهشتى دكتر[
 بحـث  بايـد  بكنيـد  بحـث  مسـائل  تـك  تك روى خواهيد مى وقتى نكنيد،

 مفهـوم  يـك  كس هر براى قعيتوا كه است اين ما بحث. بكنيد جداگانه
 چيـز  فالن آيا اينكه اما. ندارد توضيح و تعريف به احتياج و است روشن
 .دارد اثبات به احتياج ندارد، يا دارد واقعيت

 موضوعات؟ تك تك روى :]شخص همان[
 فـالن  آيـا  كه كنيم، اثبات بايد را موضوعات تك تك بله؛ :]بهشتى دكتر[
. اسـت  مختلـف  هـم  ايـن  البتـه . آورد دليل بايد. ندارد يا دارد واقعيت چيز

 اثبـات  اينهـا  اسـت؛  بـديهى  ما براى آنها داشتن واقعيت كه هست چيزهايى
. خواهنـد  مى اثبات اينها نيست؛ بديهى كه هست هم چيزهايى. خواهند نمى

 مفـاهيم  اينهـا،  امثـال  و شـناخت،  واقعيـت،  مفـاهيم  كه فرماييد مى مالحظه
 وارد خـواهيم  مى وقتى و ندارند تعريف به ياجىاحت هيچ كه هستند روشنى
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. كنـيم  مى ترش پيچيده و مبهمتر كردن، روشنتر جاى به بشويم، اينها تعريف
 اينجـا  االن كـه  مـا  همه گويم مى بكنم تعريف را شناخت اينكه جاى به من

 و من ميان يعنى. داريم آگاهى هست چيزى اينجا اينكه به نسبت ايم نشسته
 شـناخت  پيونـد  ايـن  نـام  هسـت؛  پيوندى اينجاست كه ودىموج اين ميان
. فهمـيم  مى را آن همه. ندارد تعريف به نياز و است روشن پيوند اين. است
 پيونـد  نـوع  يـك  ديوار اين و من بين بدهم تكيه ديوار اين به من اگر البته،
 شـناخت  رابطـه  ايـن  بـه  ؛)ام داده تكيـه  آن بـه  (شـود  مـى  برقـرار  هم ديگر
 براى ناميم مى شناخت را آن و است ديوار و من ميان كه پيوندى .گوييم نمى
 ملمـوس  بـديهى  هاى نمونه با را شناخت ما همه يعنى. است روشن ما همه
 مـا  بـراى  كه را شناخت از متعددى هاى نمونه ما همه. شناسيم مى دست دم

 شـناخت  بفهميم اينكه براى ها نمونه اين به توجه. داريم است روشن كامالً
 اكتفـا  اشـاره  بـه  بلكـه  ندارد، احتياج تعريف به امر اين. است كافى يستچ
. كنـيم  مـى  اشاره آگاهيم آن از دو هر و شناسيم مى كه چيزى آن به. كنيم مى

 .تعريف نه است، االسم شرح. اشاره اين براى است اسمى شناخت
  

 تعاريف درباره سخنى
 امـا  شناسـيم  مـى  را چيز يك يعنى است؛ امر يك چيستى بيان براى گاه تعريف
 و علـم  آيـا  مجـرد؟  يـا  اسـت  مادى علم، و شناخت آيا مثالً،. چيست دانيم نمى

 و طـوالنى  بحثهـاى  از ايـن  مـادى؟  غيـر  امر يك يا است مادى امر يك آگاهى
 امثـال  و الـنفس  علـم  تـاريخ  و فلسـفه  تـاريخ  و فلسـفه  و روانشناسى جنجالى
 آن از آيـا  نيسـت،  مادى اگر نه؟ يا دىما است امرى آگاهى و علم آيا. اينهاست

 مـاده  صفات از برخى (است مادى و غيرمادى بين يا است، خالص غيرماديهاى
 كـه  اسـت  طـوالنى  بحثهـاى  از ايـن  ؟(ندارد را ماده صفات از برخى و دارد را
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 مـن  از. اسـت  آمـده  مطـالبى  و شـده  بحـث  آن مـورد  در مختلـف  كتابهاى در
 بـا  داريـم  كـه  اى زمينه اين در گويم مى نه؟ يا است الزم بحث اين آيا پرسيد مى
 شـما  اگـر . بيـنم  مـى  زائـد  اصـالً  را بحث اين لحظه اين تا بنده كنيم مى كار هم

 نيسـت؛  كـه  باالتر اين از ديگر (است ماده خاصيت و اثر آگاهى و علم بفرماييد
 آگـاهى  و اسـت  مادى امر يك من مغز يعنى ،)نباشد دگر رنگ سياهى از باالتر

 كنـيم  مـى  فـرض  گـوييم  مى ما نيست، او خاصيت و مغز كار جز چيزى علم و
 مـادى  انعكـاس  و ماده بازتاب اين بركت به آيا بفرماييد باالخره اما باشد؛ چنين

 وجـود  آگـاهى  رابطـه  يـك  ديـوار  اين و بنده بين ماده، عمل و ماده خاصيت و
 ايـن  شـوم؟  نمـى  يـا  شـوم  مى آگاه ديوار اين از من باالخره يعنى ندارد؟ يا دارد
 مـن  بـراى  آگـاهى  و معرفـت  و علـم  آيا كه است اين مهم. است مهم كه است

 نـدارد؟  يـا  دارد) بدهـد  نشان من به را واقعيتها بتواند اينكه (واقعنمايى خاصيت
 رىـامـ  انكـار  نـاي ندارد؟ واقعنمايى خاصيت است مادى چون رماييدـف مى اـآي

 يعنـى  نـدارد؛  بحـث  گفـتم  كـه  اسـت  اول حرف همان انكار اين. است بديهى
 اتفاقـاً . دارد واقعنمايى خاصيت اجماالً آگاهى و علم كه داند مى كس همه اينكه
ـ  مـى  علم آيا اينكه يعنى علم، خصوصيت نـاي روى  اـمـ  بـه  را واقعيتهـا  واندـت
 قـرن  چند و بيست از ندارد، يا دارد واقعنمايى خاصيت علم آيا و بدهد نشان
 واقعيـت  بتواند علم كه هستند اين منكر اى عده. است بوده بحث حاال تا پيش
 شـك  اصحاب. ندارد نمايى واقعيت قدرت علم گويند مى بدهد؛ نشان ما به را
 كسـانى  بـين  قرنـه  چنـد  و بيست و طوالنى اى مباحثه. هستند همينها) شكاكان(
 پيـدا  آگـاهى  خـودش  غيـر  به نسبت تواند مى انسان كه هستند اين به معتقد كه

ـ  دارد، ايىـواقعنم خاصيت و قدرت علم، و كند،  ويندـگـ  مـى  كـه  انىـكسـ  اـب
 كجـا  بـه  مباحثـات  ايـن  همـه  آخـر  دانيـد  مـى . اسـت  درگرفتـه  نيست، نـچني

 شـكّاك . كـردم  عـرض  كـه  بـديهى  امـر  همـان  بـه  انجاميده آخرش انجاميده؟
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 ذهـن  رويـدادهاى  ايـن  و مـن  ذهنى صور اين كه ندارم قبول من گويد مى
 الكون فى ما كلّ و است ذهن هست چه هر انسان دارد؛ واقعنمايى اصيتخ

هسـت  فرقـى  چـه  اينكه اش نشانه و ـ است تخيل اينها همه خيال؛ او وهم 
 خاصـيت  بينيـد  مى خواب در كه ذهنى صور آن مگر بيدارى؟ و خواب بين

 در كنيـد،  مـى  پـرواز  هوا در كه بينيد مى خواب شما! ندارد دارد؟ واقعنمايى
 تمـام  شـايد . اسـت  خـواب  يـك  فقط اين و كنيد نمى پرواز واقعاً كه حالى

. ايـد  شـنيده  را سـينا  ابـن  داستان البد. باشد طوالنى خواب يك هم زندگى
 مـورد  در كـه  شـديد  روبـرو  كسـانى  بـا  و شكاك افراد اين با اگر گويد مى

 نمـ  با دارى تو كه حاال راستى آقا، بگو دارند شك علم واقعنمايى خاصيت
 ايـن  نظيـر  و نيستم خارجى موجود يك من باز كنى مى فكر زنى، مى حرف
 از من شايد؛ بله، گفت اگر زنى؟ مى حرف كسى با خواب عالم در كه است
 معطـل  شـديد  روبـرو  كسى چنين با اگر نيستم؟ خواب حاال كه بدانم كجا
 فرو آن در و بگير را او دست و بياور آتش ظرف يك نكن؛ بحث او با نشو؛
 و شكاكان عالج است اين! است آتش اين كه بينى مى خواب شايد بگو كن؛

 شـكاكان  عـالج  و درمـان . نـاميم  مى وسواسى شك را اين! انگيزان وسوسه
. كنيم روبرو شناخت هاى نمونه ترين بديهى با را آنها كه است اين وسواسى

 از تـوان  مـى  زيرا ؛»اول «عالج گفت توان مى البته ـآنهاست؛ آخر عالج اين
 شـناخت  واقعنمـايى  دربـاره  كـس  هـر  يعنـى . كرد را كار همين اول همان

 . كرد روبرو بديهى واقعيت يك با اول همان از را او بايد كرد، وسوسه
 گوينـد  مى اى عده. است شده زيادى بحثهاى آن در خطا و شناخت درباره
 حـس  راه از يـا  انسـان  شـناخت  اينكه براى ندارد، واقعنمايى قدرت شناخت
 هـم  كنـد  مـى  خطا حس هم كه دانيم مى ما و تفكر؛ و انديشه راه از يا و است
 كـنم؟  اعتمـاد  الخطاسـت  جايز كه چيزى به توانم مى چگونه من حال،. تفكر
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 كـه  را فـردى . نهـاد  كنار را آن بايد اما دارد؛ مقبولى صورت استدالل اين
! دهيـد  هـل  آب داخـل  بـه  را او و ببريـد  دريا لب به دارد اعتقادى چنين
 كـه  كند مى قبول آنوقت. باشد دريا اينجا كه كنى مى خطا تو شايد بگوييد
 . باشد هم اعتماد قابل الخطا جايز امر كه هست هم جايى باالخره

 خطـاى  (خطـا  درباره كه بحثهايى تمام كه است اين بنده پيشنهاد بنابراين،
 براى دليلى را ثهابح آن دارد قصد گوينده و شود مى) انديشه خطاى و حواس

 بـراى  بسازد اى وسيله آن از و دهد قرار انديشه و حس بودن اعتماد قابل غير
 كـه  كسـى  هـر  با. ريخت دور را همه بايد شناخت، ارزش كلّى كردن متزلزل
 اول جنـگ  ــ  كرد را آخر كار اول، همان از بايد كند مى شروع را بحثى چنين

 آتـش  ظرف در و گرفت را او دست بايد اول همان از. است آخر صلح از به
 و حســى شــناختهاى از برخــى بــاالخره كــه كنــد مــى قبــول آنوقــت نهــاد؛

 نظـر  بـه  بحثهـا  اين همه كه است اين. دارند واقعنمايى قدرت ما احساسهاى
 كـه  دانـيم  مـى  گـوييم  مـى  چيسـت،  شناخت بپرسند اگر پس. آيد مى زائد من

ـ  بپرسـند  اگـر . اسـت  آگـاهى  همـان  چيسـت؛  شناخت  قـدرت  شـناخت  اآي
 بپرسـند  اگـر . دارد را قدرت اين كه دانيم مى اجماالً گوييم مى دارد، واقعنمايى
 تفـاوتى  باشـد؛  خواهد مى كدام هر گوييم مى غيرمادى، يا است مادى شناخت
 همـان  بكشـيم  آگـاهى  و شـناخت  گـرده  از خـواهيم  مـى  ما كه كارى. ندارد

 لـذا . يـابم  نمى خالى بحثها اين براى جايى ديگر بنابراين، .است آن واقعنمايى
 ايـن  وجه هيچ به بگويد سخن مردم با خواهد مى وقتى كريم قرآن كه بينيد مى

 كـه  كتـابى  هر اصوالً. بكشد پيش ندارد هم ضرورتى. كشد نمى پيش را بحثها
 را آور سـرگيجه  بحثهاى اين دور راحتى به تواند مى باشد عمل و عقيده كتاب
 فراغت كه كسانى البته،. بگذارد كنار را همه و بكشد ىبلند قرمز خط و پرانتز

 نظرى تحليل و است لذتبخش برايشان ها«قلت قُلت، اِن« اين و دارند فرصتى و
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 اسـت  مادى آيا كه است شده شناخت ماهيت درباره كه شبهاتى و شناخت
 جـذاب  آنـان  براى است، ذهنى وجود يا است نفسانى كيف است، مجرد يا

 را بحثها اين همه توانيم مى ما ولى. بياورند رو بحثها اين به نندتوا مى است،
 كـرده  عمـل  و رفتـار  طـور  همين هم قرآن. كنيم عبور آنها از و بگيريم درز
 و علـم  كسب و آگاهى كسب سراغ برويد انسانها، اى گويد مى قرآن. است
 بـراى  علـم  از بدهيـد؛  قـرار  زندگى در خود راهنماى را يقين و علم يقين؛
 اسـتفاده  زنـدگى  مسـتقيم  صـراط  و راست راه زندگى، راه انتخاب و يافتن
 دليـل  بينـه،  از برخاسته علم دارد؛ تأكيد علم از پيروى به همواره قرآن. كنيد

 وارد اصـالً  و چيزهاسـت  اين روى قرآن تكيه. قاطع دليل سلطان، روشنگر،
 آگاهى قطعى، اهىآگ علم، زيرا بشود؛ هم نبايد و ـ شود، نمى بحثها گونه آن

 . ندارد بحث همه اين به نيازى و چيست كه است معلوم همه براى روشن،
 كتابهـاى  در كـه  مطـالبى  تمـام  بـا  شما اگر كه است اين رفقا از من سؤال
 معرفـت  و شـناخت  درباره خيز» قلت قُلت، اِنْ «و تحليلى بحثهاى و مختلف

 ايـد،  شنيده نبودنش نماواقع يا شناخت بودن واقعنما اصل و شناخت ماهيت و
 تـا  بفرماييد كنيم، مطرح را چيزى بحث و ديدار اين در كه بينيد مى الزم اينك
 از همگـى  بايـد  پس داريد، را من برداشت همين هم شما اگر اما. كنيم مطرح
 در دارم دوسـت . نيسـت  آنهـا  طرح به نيازى چون كنيم؛ عبور بحثها قبيل اين
 ذهـن  به هرچه. كنيد مطرح بخواهيد فردا پس هك نماند هم اى نكته ديدار اين

 .هستم شما خدمت در بفرمايند؛ االن رسد مى آقايان مبارك
 كـه  آن اقسـام  همـين  يـا  اسـت  شـناخت  منظـور  :]حاضران از يكى[

 است؟ قسم هفت گفتيد و فرموديد بندى تقسيم جنابعالى
 در عالًف. است بعد مالِ آنها. بود شناخت مباحث آنها نه؛ :]بهشتى دكتر[
 تعريـف  اصـالً  شـناخت  معتقديم ما. شناخت تعريف در هستيم؛ اول بحث
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 احتيـاج  تعريـف  بـه  شناخت. چه يعنى شناخت فهميم مى همه و خواهد نمى
 شـناخت  عنـوان  بـه  مـا  اينكه و شناخت واقعنمايى اصل در عالوه، به. ندارد
 خطـا  مـا  البتـه  .نـدارد  ترديد كس هيچ كنيم مى پيدا عينى واقعيتهاى با اى رابطه
 هـم  و كنـد  مـى  خطـا  حس هم. ندارد ترديد كسى هم خطا اين در و كنيم مى

 مـورد  ميليـون  صـد  يـا  دو يا يك در انديشه و حس كردن خطا ولى انديشه،
 واقعنمـايى  رابطـه  ايـن  هـم  گاهى اينكه در ما ترديد و تزلزل سبب وقت هيچ
 .شويم نمى مطلق كش دچار ما لذا شود؛ نمى هم گاه هيچ و است نشده دارد،
  

  عميق و سطحى شناخت: شناخت اقسام
 شـناخت  اقسـام  كنـيم  مطرح خواهيم مى بحث ترتيب طبق بر كه بعدى بحث
. كـرد  تقسـيم  اقسـامى  بـه  مختلف نظرهاى نقطه از توان مى را شناخت. است
 كـه  كنيد مى مالحظه. ژرف و عميق شناخت مقابل در سطحى، شناخت يكى
 شـناخت  و سـطحى  شناخت بگويم اينكه از بنده ول،متدا اصطالح خالف بر

 ضـد  و علـم  تسلسـل  و دور در ترسم مى اينكه براى كردم؛ خوددارى علمى،
 غيـر  شـناخت  و سـطحى  شـناخت  بگـوييم  كه است اين صحيح. بيفتيم علم

 سـطحى  شـناخت  را طـرف  ايـن  كـه  وقتـى . عميـق  شـناخت  يعنى سطحى،
 صـحيح  كـامالً  تقسيم اين. ييمگو مى عميق شناخت هم را طرف آن ناميم، مى
 سـطحى  شـناخت  يـك  آب از نوشيد؛ مى آب ليوان يك شما. است روشن و

 آب ايـد  تشـنه  كـه  مـوقعى . گيريـد  نمـى  عوضـى  خاك با را آب يعنى داريد،
 مفيـد  تشنگى رفع براى آب كه ايد كرده كشف را آب خاصيت اين نوشيد؛ مى

 شـناخت  يـك  ايـن . ددانيـ  مـى  اجمـاالً  هـم  را آن ديگر خواص برخى. است
 و عميقتـر  توانـد  مـى  دائماً شناخت اين. متعارف شناخت يعنى است؛ سطحى
 حالّلهاسـت؛  از يكـى  آب. دارد فـراوان  خاصـيتهاى  خيلـى  آب. بشود ژرفتر
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 ايـن . بيـاورد  وجـود  بـه  محلـول  شـيميايى  مـواد  از بسيارى با تواند مى
 قابـل  بآ. رسـد  مـى  آن بـه  بيشترى تجارب با انسان كه است خاصيتى
. اسـت  شـدن  منجمد قابل آب. است شدن تبخير قابل آب. است تجزيه

 وقتـى  آب ولـى  شـود،  مى كم حجمش شود مى منجمد وقتى چيزى هر
 است خاصيت يك اين خوب،. شود مى زيادتر حجمش شود مى منجمد

 در آب مقـدارى  انسـان . كنـد  مـى  ضرر خيلى نداند را آن انسان اگر كه
. تركد مى شيشه و آورد مى فشار بندد مى يخ آب اين وقتى كند؛ مى شيشه

 بدنـه  بـه  و شـود  مى بيشتر حجمش بست يخ وقتى آب كه بداند اگر اما
 پس. انديشد مى آن براى حلى راه كند، مى خرد را آن آورده، فشار شيشه
 عوامل و آب بين رابطه است طور همين. است خوب بسيار شناخت اين

 تبخيـر  آب كه شود مى چطور بندد؟ مى يخ آب كه شود مى چطور: ديگر
 اينهـا  چيسـت؟  آب بـا  مربـوط  مسائل و هوا فشار ميان رابطه شود؟ مى
 بكنـد  پيـدا  آنهـا  از بيشترى آگاهى انسان قدر هر كه است مسائلى همه
 بين رابطه يا. است شده عميقتر آب درباره من اطالعات بگويد تواند مى
 شـود  مى آب بدون اتحي و زندگى آيا چيست؟ زندگى و حيات و آب
 اين دارد؟ حيات در خاصى نقش كه دارد ويژگيى چه آب شود؟ نمى يا

 جهتـى  البـد  باشد؛ تواند نمى كه خودى بى پيوند اين است؟ پيوندى چه
 و عميقتـر  شـناخت  و آگاهى گوييم مى اين به. ديگر سؤال دهها و. دارد
 و عـات اطال عينـى  واقعيـت  يـك  و پديـده  يك درباره ما هرقدر. ژرفتر

ــاى ــتر آگاهيه ــدا بيش ــيم پي ــاره و كن ــودش، درب ــاره خ ــاى درب  بافته
 و آثـار  دربـاره  و ديگر، موجودات با اش رابطه درباره اش، دهنده تشكيل
 بخـود  خـود  بكنـيم،  پيـدا  بيشترى اطالعات ها رابطه آن نقش و خواص

 . است شده عميقتر آن به نسبت ما شناخت گوييم مى



 شناخت از ديدگاه قرآن   88

 شناخت در خطا راهيابى نحوه
 از شناخت. دارد قيمت دو، هر عميق، شناخت هم و سطحى شناخت هم

 درد بـه  اش دانـه  صـد  ولى نخورد درد به اش دانه يك كه نيست چيزهايى
 خـواه  سـطحى،  خـواه  دارد؛ مؤثر نقش انسان زندگى در شناخت. بخورد
 سطحى شناخت بله؛! خورد؟ مى درد به هم سطحى شناخت! عجب. عميق
 و كننده گمراه سطحى شناخت گويند مى اينكه پس ـ.خورد مى درد به هم
 وقتـى  خورد؟ مى گول وقت چه انسان چه؟ يعنى است خوردن گول مايه

 مقدارى را خوردن گول اين فرمول خواهيم مى ما باشد؟ سطحى شناختش
 باعـث  آنچه يا خورد مى گول سطحى شناخت از آدم آيا ببينيم و كنيم باز

. شود مى داده شناخت يك به كه است يىاضاف بهاى شود مى خوردن گول
 را سطحى شناخت بهاى همان سطحى شناخت به انسان اگر كنيد مى فكر

 شـناخت  بـه  عوضـى  بدهـد  عميـق  شناخت به بايد كه را بهايى و بدهد،
 را بارى انسان وقتى خورد؟ مى گول هم باز و كند مى ضرر ندهد، سطحى

 بگـذارد،  سـطحى  ناختش دوش بر بكشد عميق شناخت گرده از بايد كه
 روشـنگر  هـم  هميشـه  اسـت؛  شناخت شناخت، واال شود؛ مى خراب كار

 فالنـى  گوييم مى مثالً. است مفيد هم اش روشنگرى حد همان در و است،
 كرد؛ مى خوبى صحبتهاى آمد؛ خوشم او از خيلى بود، نشسته مجلسى در
 آدم پـس  نداشـت؛  كسى براى هم مزاحمتى و اذيت نبود؛ هم ادبى بى آدم

 كارهـاى  در حتـى  كـرد،  اعتمـاد  او بـه  جـا  همه توان مى لذا است، خوبى
 . اول بند اين خوب،. اجتماعى و سياسى حساس
 او بـه  حساس كار يك در است؛ خوبى آدم ديديم بوديم، فالنى با: دوم بند

 چـه  به انسان زمانه و دوره اين در آمد؛ در آب از زردى تو آدم داديم، مسئوليت
 اعتمـاد  شـود  نمـى  احـدى  بـه ! كـن  ول آقـا ! هيچ! بكند؟ اعتماد ندتوا مى كسى
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 كسـى  چـه . بـود  اول مـورد  در عيب كجاست؟ ]در داوريها اين[عيب! كرد
 اسـت؟  اعتمـادى  قابـل  آدم بزند حرف خوب مجلسى در كس هر كه گفته
 او بـه  كـردن  اعتمـاد  عنـوان  بـه  فـرد  آن از شناختى شما اصالً اول مثال در

 خوب مجلس در كه است آدمى كه بود اين شناختى مى او زا آنچه. نداشتيد
 ايـن  بـه  ــ  كردى مى استفاده مقدار همين شناخت اين از اگر. زند مى حرف
 آقـا  آن بزند، حرف خوب كه گشتى مى كسى دنبال اى جلسه در اگر كه معنا
 بود اين شما داورى[ !نه شديد؟ مى پشيمان وقت هيچ ـ كردى مى دعوت را
 ديگـرى  مجلس در اگر خوب،. شود نمى مزاحم كه است جلسىم هم] او كه
 و آمـد  نمـى  در آب از زرد تـو  و كـرد  نمى مزاحمت كرديد مى دعوتش هم
 و مجلسـى  خـوش  اين از شما كه اينجاست ضرر. كرديد نمى ضرر هم شما

 او گفتيـد  و كرديد افراطى گيرى نتيجه يك نكردن مزاحمت و رفاقتى خوش
 گوينـد  مـى  اينكه. است غلط شما استنتاج. است ىاعتماد قابل و خوب آدم

 همـه  مثـل  سطحى شناخت. همين يعنى است فريب عامل سطحى شناخت
 كـه  حـدى  همـان  در اينكـه  شرط به دارد، قيمت و ارزش ديگر شناختهاى

 . ندهيم آن به اضافى بهاى و بدهيم بها آن به هست
 فعـال  رعنصـ  يـك  عنـوان  بـه  را مـردى  كـه  داشت اصرار وقتى يك آقايى
 حتـى  و است بخورى درد به اجتماعى فعال آدم او گفت، مى. بپذيريم اجتماعى

. باشـد  داشـته  عهـده  به را رهبرى نقش كارها از قسمتى در حدودى تا تواند مى
 و شـناخت  و معلومـات  نقـش  ايـن  در آقـا  اين ارزش درباره چقدر گفتم او به

 گفـتم . شناسـم  مـى  را او كـه  اسـت  سـال  خيلـى  گفت، داريد؟ اطالع و آگاهى
 بـا  ــ . است حسابى آدم بله، گفت خورد؟ مى كار اين درد به واقعاً حاال خوب،
 بـاالخره  بگويـد،  مـن  جـواب  در اى شده حساب هاى جمله كرد مى سعى اينكه
 او بـه  بايـد  واقعـاً  كه رسيديم نتيجه اين به جواب و سؤال تا پنج ـ چهار از بعد
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 بـه  رسـيديم  گيرى نتيجه اين به كه وقتى. ببرد پيش از را كار تا كرد كمك
 تومـان  هـزار  پانصد آقا اين به حاضريد شما گفتم، او به آخر سؤال عنوان
 و سـفته  و چـك  او از آنكـه  بى بگيريد؛ معمولى رسيد يك و بدهيد پول
 چطـور؟  تومـان  هـزار  صـد  گفـتم، ! نه: گفت و خورد جا بخواهيد؟ سند
 مـا  جداسـت؛  ستد و داد سابح و دارد ديگرى حساب معامله! نه: گفت
 فقـط  بـاالخره  بدهيم پول كسى به بخواهيم چنانچه و كاريم و كسب اهل
 باشـد  اى شناخته خيلى شخص اينكه مگر دهيم؛ مى سفته و چك برابر در
 گفـتم . باشـد  نداشـته  عيبى افتاد خطر به اگر كه باشد حدى به هم مبلغ و

 صـد  از تو نظر در چطور جامعه يك سرنوشت قيمت عزيز، دوست آخر
 بـه  را مـردم  اجتمـاعى  سرنوشـت  حاضـرى  است؟ كمتر هم تومان هزار
 ! دهى؟ نمى او به مدرك بدون تومان هزار صد ولى بسپارى او دست

 خـراب  را كارهـا  و اسـت  فريـب  عامـل  سـطحى  شناخت گوييم مى اينكه
 بهـاى  كـه  اسـت  جـايى  به مربوط دهد، مى باد بر را زحمات و نيروها و كند مى
 از و شناسـيد  مـى  را چيـزى  متر ميلى دو شما يعنى بدهيم؛ شناخت آن به فىاضا
 و كنيـد  مـى  قيـاس  همـان  بـا  هـم  را بقيـه  بعـد  نداريد، خبر متر ميلى دو آن زير
 خـراب  را كـار  كـه  نابجاسـت  قياس اين. است همين مثل هم زير آن گوييد مى
 ايـن  از. اسـت  درسـت  دانسـتيد  مـى  متـر  ميلى دو آن به راجع آنچه واال كند، مى

 نـارنجى  و رنـگ  قرمز اليه يك آن روى اما است تلخ تلخِ مغزش كه قرصهايى
 بـه  را قرص شما كه شناخت اين. ايد ديده اند، كرده درست شيرين قشنگ رنگ
 رويـى  اليـه  وقتـى . نيسـت  اشتباهى شناخت است، شيرين ببينى و بزنى زبانت
 خطـا  شـما  حس نه ست،ا شيرين كرديد احساس و زديد زبان به را قرص اين
 اشـتباه  كجاسـت؟  در اشـتباه . است روشنگر شناخت اين. شما شناخت نه كرده
 .اسـت  قبيـل  همـين  از قرص درون هاى اليه تمام كرديد خيال كه اينجاست در
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 ايـن . گرفتيـد  نديـده  را جهـل  آن. علمتـان  نـه  اسـت  مزاحم شما جهل يعنى
 اينكـه  يعنـى  ه،كلمـ  دقيـق  معنـى  به سطحى، شناخت. است سطحى شناخت
 است خوب شناخت از مقدار اين. دارد اطالعاتى چيزى سطح مورد در انسان

 اسـت  مـزاحم  كـه  آن. است خور درد به و روشنگر. است نشاختن از بهتر و
 قيـاس  اين. كنيد قياس رويى اليه همين بر را سطح زير هاى اليه كه است اين
 و «.كنـد  مى خراب را كار كه است اين. دادن شناختن بهاى ناشناختن به يعنى
 بـه  تـو  1».شيئاً الحقِّ مِنَ يغنى ال الظَّنَّ اِنَّ و الظَّنَّ اال يتَّبِعونَ اِنْ علم، من به لهم ما
 امـا  خور؛ درد به و پربركت ارزنده، مبارك، علمت داشتى؛ علم رويى اليه اين

 اعتماد نگما اين به. است رويين اليه همجنس زيرين هاى اليه كه بردى گمان
 .شيئاً الحقِ من يغنى ال الظَّنَّ انَّ: گوييم مى تو به حاال لذا كردى،
 و شـناخت  يـك  از است تركيبى گوييم مى سطحى شناخت را آن آنچه پس

 شـناخت  كـه  رويـى،  اليـه  آن اما. كنيم مى محكوم را آن بعد. شناخت ضد يك
 دارد را شـى ارز همـان  خـود  خودى به زيرا نيست؛ كردن محكوم مستحق بود،
 جـاى  در آن. اسـت  شناخت هم اين است، شناخت آن. دارد عميق شناخت كه

 .خود براى هم اين خود، براى آن. خود جاى در هم اين خود،
 در البتـه . بينـيم  نمـى  اى تكيـه  تيتر اين با مسأله اين روى قرآن منطق در
 سـطحى  شـناخت  با كه هست كلماتى ديگران زبان از قرآن آيات از بعضى

 و بيسـت  آيـه  در السـالم،  عليـه  نوح، حضرت داستان در مثالً. است طابقم
 بـه  را نوح ما: گويد مى است، كريم قرآن يازدهم سوره كه هود سوره هفت
 فَقـالَ ... هسـتم  شـما  پيامبر من گفت او و فرستاديم، قومش بر پيامبر عنوان
 الَـذينَ  اّال اتَّبعـك  نَريك ما و مِثلَنا بشراً اال مانريك قَومِه مِن كَفَروا الذين المألُ
 ايـن . كـاذبين  نَظُـنّكم  بـل  فَضلٍ من علَينا لكُم نَرى ما و الرَّأىِ بادى اَراذِلُنا هم
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 مثـل  هسـتى  آدمـى  تو! نوح اى گفتند نوح قوم كافران برجسته رجال و سران
 سـطحى،  نظـر  يـك  بـا  مـا  اوباش و اراذل كه است اين ما با تو فرق فقط ما،

 مـا  بـه  نسبت امتيازى و ندارى برترى ما بر تو شدند؛ تو رو دنباله تعمق، بدون
 در. هسـتيد  دروغگـويى  آدمهاى پيروانت همه و تو كه كنيم مى فكر ما ندارى؛
 كـار  بـه  سـطحى  شناخت به شبيه چيزى براى آنها قول از» الرأى بادى «اينجا
 شـده  نقـل  آنهـا  طرف از كه است مطلبى و آنهاست قول از اين اما شده؛ برده
 و تفكـر  بـه  قـرآن . بينيـد  نمى را اصطالح اين اصالً ديگر جاى در شما. است

 امـا  ــ  كنيم مى بحث باره اين در شناخت برد در بعداً ـ كند مى دعوت انديشه
 كارخرابكن و ارزش بى آنچه. است ارزش بى سطحى شناخت بگويد اينكه نه

 اى، شـناخته  كـه  چيزى با اى نشناخته كه چيزى كردن مقايسه: است ظن است
 در اسـت،  ظـن  كارخرابكن. باشد داشته مبنا و پايه ات مقايسه اين اينكه بدون
 بجاسـت،  عميق شناخت و سطحى شناخت به شناخت تقسيم پس. علم برابر
 خـودش  حـد  در سطحى شناخت. اندازد نمى ارزش از را سطحى شناخت اما

 .خودش حد در هم عميق شناخت و دارد ارزش
  

 پرسشها به اسخپ
 هست؟ شناخت درباره مطلقى حد آيا دكتر، آقاى :]حاضران از يكى[
 ؟ مثالً :]بهشتى دكتر[
 و اسـت  عميـق  كامالً شناخت اين بگوييم اينكه مثل :]شخص همان[
 .نيست آن از عميقتر ديگر
. هسـت  هـم  آن از عميقتـر  گوييم مى برود جلوتر هرقدر! نه :]بهشتى دكتر[
 ممكـن  اصالً است؟ كامل شناخت بگوييم اينكه به برسيم ما هك دارد لزومى چه

ــت ــه اس ــراى اى نمون ــناخت ب ــل ش ــت در كام ــته دس ــيم نداش ــه. باش  البت
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 مـا  بـراى  كـنم  نمى فكر اما باشد، داشته وجود است ممكن كامل شناخت
 شـناخت  مورد بگوييم بتوانيم كه نيست انسانها ما براى چيز هيچ. انسانها
 و عميقتـر  شـناخت  هرقـدر . شناسـم  نمـى  اى نمونه ناال من. ماست كامل

 حـد  در شـناختى  هـر . افزونتـر  آن بخـورى  درد بـه  بيشتر، آن روشنگرى
 .دارد ارزش اش روشنگرى

 را آن شـود،  مـى  تـر  پيشـرفته  چـه  هـر  شناخت آيا :]حاضران از يكى[
 ناميم؟ مى عميقتر

 رهـ  يعنى. باشد بيشتر اش روشنگرى قدرت كه هرقدر :]بهشتى دكتر[
 .كند روشن ما براى را بيشترى هاى اليه و زوايا چيز يك به نسبت قدر

 شـناخت  يـك  از شـروع  اگـر  كـه  است اين منظورم :]شخص همان[
 هـر  يعنـى  باشد؟ غلط جهت در است ممكن آيا برود پيش و باشد قطعى
 .شود زيادتر بودنش اشتباه ميزان كند بيشترى پيشرفت چه

 كه غلط شناخت. نيست شناخت گردي صورت اين در :]بهشتى دكتر[
 .نيست شناخت

 گفتنـد  مـى  قـدما  اينكـه  مـثالً ... داشته مبدأى اول نه؛ :]شخص همان[
 بسته آن ته كه را آبى ظرف وقتى كه بودند ديده. ترسد مى خأل از طبيعت
 شناختى بوده؛ آگاهى مبدأ يك اين خود. ريزد نمى آب كنيم مى وارو است
 خـأل  از طبيعـت  كه تعبير اين با را مسأله اين منتها است؛ درست كه بوده
 .كردند مى تفسير ترسد مى

 بود؟ شناخت يا بود ظن بود؟ چه تفسيرش :]بهشتى دكتر[
 . بود ظن :]شخص همان[
 را مسـائل  اين كنيد سعى رفقا شما هرقدر ببينيد؛! آهان :]بهشتى دكتر[
 كـه  مـق ع ــ  شـويد؛  مى آشنا بيشتر قرآن اصطالحات عمق با كنيد مطرح
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 حساسترين روى انگشت و داشتن مستقيم تماس و بودن دلپذير گويم مى
 از بـال  هـم  سـؤال  اين مورد در. دارم منظور را قرآن طرف از گذاشتن جا

 يعنـى  اين. بدهيم شناخت بهاى شناخت غير به كه آيد مى سرمان بر آنجا
 ختشـنا  غيـر ! نه. رود مى خطا به شد عميقتر وقتى شناخت نفرماييد. ظن
 هـم  را شـناخت  بهاى آن به آنوقت چسبانديد، شناخت بغل و آورديد را

 چگونـه . نباشـد  اينطور كه كنيم كوشش! كرديد بدى كار. خطا شد داديد،
 .گوييم مى بعدى بحثهاى در كنيم؟ كوشش

 چيـزى  كـه  وقتـى . است پيوسته چيز يك شناخت :]حاضران از يكى[
 چيـز  يـك . كـرد  تقسـيم  قـى عم و سـطحى  به را آن توان نمى بود پيوسته
 سطحى اينجا تا آنجا از گفت شود نمى. شود مى زياد دائماً كه است مداوم

 .عمقى جا فالن تا اينجا از و
 عمقـى  و سـطحى  گوييم مى وقتى. است نسبى خير؛ نه :]بهشتى دكتر[
 چيست؟ ما منظور
 كنيد؟ مى تقسيمش چرا پس :]شخص همان[
 اسـت  تقسيمى اين كه كردم عرض من. نكردم تقسيم بنده :]بهشتى دكتر[
. دارد بهـايى  خـودش  بـراى  شـناختى  هـر  گفـتم  دليـل  همين به. كنند مى كه

 خـودش  انـدازه  به ما براى اين و ـ رويى اليه شناخت يعنى سطحى شناخت
 سـوم  اليـه  بـه  نسـبت  و اسـت  عميقتـر  ايـن  به نسبت دوم اليه. دارد ارزش
 كـه  اسـت  ايـن  مـا  بحـث  اصـالً . كـردم  عـرض  را همين بنده. است سطحى
 هـم  عيبى است؛ اصطالحى مرزبنديها اين. دارد ارزش خودش براى شناخت
 سـطحى  شـناخت  نگـوييم  يعنـى  نيندازد؛ خطا به را ما اينكه شرط به ـ ندارد
 يعنـى  دارد؛ خـودش  حد در ارزشى سطحى شناخت بگوييم است؛ ارزش بى
 . يما شناخته كه حدى همان در و داشته برد كه حدى همان در
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 من فرموديد، صبحت كه سطحى شناخت مورد در :]حاضران از يكى[
 بخـواهيم  كه هم كلى جنبه از صورت، هر به سطحى شناخت كنم مى فكر
 صـورت  هر به زيرا نباشد؛ فريبنده عاملى تواند نمى بگيريم، نظر در را آن
 نسبت من وقتى. باشد داشته شخص براى اى نتيجه خواهد مى شناختى هر
 بكـنم،  گيـرى  نتيجه آن از بخواهم بعد و داشتم سطحى شناختى زىچي به

 فكـر  من بنابراين. است سطحى شناختم چون شود؛ مى اشتباه ناخواه خواه
 .بيايد كار به سطحى شناخت مسائل تمام در كنم نمى
 شـناخت  يـك  آب از كـردم  عـرض  بنده ـ!بزنيد مثالى :]بهشتى دكتر[

 را آن شـويم  مـى  تشـنه  كـه  عىمـوق  كـه  اسـت  ايـن  آن و داريم، سطحى
 شـناخت  ايـن . اسـت  سطحى شناخت اين. شويم مى سيراب و خوريم مى

 سطحى كردم، عرض كه مختصاتى آن با آب از شناخت گونه آن به نسبت
 بايـد  آيـا  كـرد؟  تكيه اين بر نبايد خورد؟ نمى درد به همين آيا ولى است؛
ـ  نكنيد؟ تكيه آب به نسبت شناخت اين بر ديگر گفت  موقـع  كسـى  ىيعن

 و آب پيـدايش  بـه  مربـوط  فرمولهاى تمام كه وقتى تا نخورد آب تشنگى
 !شوند؟ كشف همه شد عرض كه گوناگونى مسائلى با آب رابطه
 مـن  فرضـاً : زنـم  مـى  مثـال  ديگـرى  جهت از من! نه :]شخص همان[

 الكـل  بعـد  اسـت؛  الزم بـدن  بـراى  الكل كه كنم مى پيدا سطحى شناختى
 .است الزم بدنم براى كه دليل اين به خورم مى زيادى
 كـه  بـود  ايـن  بوديـد  دانسـته  شما آنچه. است ظن اين :]بهشتى دكتر[
 مقدار؟ چه اما. است الزم بدن براى الكل
 !دانم نمى :]شخص همان[
 شـما . دهيـد  مـى  بهـا  هـم » دانـم  نمى «اين به پس! هان :]بهشتى دكتر[
 چـه  .»مقـدار  هـر  «چون خورديد؟ زياد الكل چرا : ـ«مقدار هر «گوييد مى
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 الكـل  حتـى  يا باشد، چيزها ساير با همراه كه طبيعى الكل: الكل از شكلى
 بـود  ايـن  دانستيد مى آنچه. دانيد نمى هم را اين كم؟ مقدار به ولو خالص،

 الكـل  مقـدارى  بفرماييـد،  ميل سيب. است الزم بدن براى الكل اجماالً كه
 الكـل  همان اگر آيا اما. است افىك بدن براى مقدار همين. ايد فرموده ميل

. دانم نمى بگوييم بايد است؟ مفيد خورديم و آورديم در سيب از را سيب
 كـرده  تجربـه  آنچـه . اسـت  مفيد الكل اجماالً كه بود اين دانستيم مى آنچه
 ايـن  اگـر . اسـت  مفيد بدن براى سيب در موجود الكل كه بود اين بوديم
 كنـيم،  حفـظ  طبيعـى،  شـرايط  اين رد هم آن مختصاتش، همه با را تجربه
 در خطرهـا  تمـام  كنيـد،  مى مالحظه. است مفيد و هست شناخت هميشه

 واال بـدهيم؛  شناخت غير به را شناخت نقش و ارزش و بها كه است اين
 درد بـه  هميشـه  و اسـت،  روشـنگر  هميشـه  دارد، ارزش هميشه شناخت

 .خودش حد در شناختى هر ـ خورد مى
 واقعـاً  هـم  شـايد  (داريم ما كه سطحى شناخت اين راگ :]حاضران از يكى[
 ايـن  اگـر  ولـى ) ندارم كار اين به باشد؛ ارزش با هم خيلى سطحى شناخت اين
 نيست؟ بهتر شناخت اين ندانستن اصالً شويم، گمراه ما كه بشود باعث ظن

 بايـد  شـما ... ظـن  اين كه بدانيد بايد فقط شما! خير نه :]بهشتى دكتر[
 .كنيد باز را فكرتان

 .نداريم معيار ما ولى :]شخص همان[
 حـد  در شـناختى  هـر  گـوييم  مـى . دهـيم  مـى  معيار داريم :]بهشتى دكتر[

 بهـاى  كـه  كنـيم  مى توصيه شما به و. خورد مى درد به و است ارزنده خودش
 امـا  اسـت،  مفيـد  علـم . بپردازيد است روشنگر كه حدى همان در را شناخت

 الحـق  من اليغنى الظَنَّ اِنَّ چون است، خطر دادن گمان و ظن به را علم بهاى
 اسـت  مفيـد  آن از پـس  شـناختها  همـه  بگيريد، دستتان به را فرمول اين. شيئاً
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 .است مفيد همه عميق، سوپر عميق، عميق، نيمه سطحى، نيمه سطحى، شناخت
 نيست؟ ظن شناخت يك كه بفهميم بايد كجا از :]حاضران از يكى[
 اينجـا  آنچـه . رسـيم  مى شناخت ابزار و معيارها به بعداً :]بهشتى دكتر[

 بـودن،  سـطحى  عنـوان  به شناختى هيچ بر كه است اين بگوييم خواستيم
 باشيم مقيد فقط. دارد هم ارزش است؛ شناخت شناخت،. نزنيم باطله داغ
 فرمـول  ايـن  كـنم  مـى  گمان. بدهيم بها خودش حد در شناختى هر به كه
 بگـوييم  كـدام  به كه نباشد معلوم ايشان، لقو به كه، باشد تقسيمى از بهتر

 .عميق بگوييم كدام به و سطحى
 ندارد؟ وجود كامل شناخت فرموديد دكتر، آقاى :]حاضران از يكى[
 شـناخت  من. شناسم نمى گفتم ندارد؛ وجود گويم نمى :]بهشتى دكتر[
 .شناسم نمى انسانها براى كاملى
 مسـائل  مـورد  رد چـه  و ذهنـى  مسـائل  مورد در چه :]شخص همان[
 عينى؟
 . چيز همه :]بهشتى دكتر[
 تاست ده و صد مثالً عالم فلزات شود گفته اگر يعنى :]شخص همان[

 آن، امثـال  و تناوبى جدول مثالً يا باشد، شده مورد اين در هم استدالل و
 نيست؟ كاملى شناخت شناخت، اين

 است؟ كامل چه يعنى :]بهشتى دكتر[
 . شود نمى بيشتر يگرد اينكه يعنى :]شخص همان[
 قطعـى  مسـائل  نگفتيم ما. شود نمى» كامل «مصداق كه اين :]بهشتى دكتر[
 شـناخت  اينكـه  با ندارد، وجود يا دارد وجود قطعى مسأله اينكه. ندارد وجود
 كامـل  شناخت «.نفرماييد مخلوط را دو اين. كند مى فرق نداريم يا داريم كامل
 مـورد  در يعنـى  شناسيم؟ مى كامالً امروز ما ياآ مثالً، اينكه، يعنى» ندارد وجود
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 گـوييم  مـى . است اين ما منظور ندارد؟ وجود اى نشناخته مسأله هيچ آهن
 چه هر ـ كنيم كامل شناخت ادعاى توانيم نمى موضوعى هيچ به نسبت ما
 خواهيـد  مـى  كـه  مثالى هر. نور خورشيد، آب، هوا، كاه،: باشد خواهد مى

 .بديهيها ترين بديهى حتى بزنيد،
 مـا  كـه  اسـت  اين براى كردم تكيه مقدارى موضوع اين روى بنده اينكه

 خيلـى  آهنگ اين كه كنيم دنبال شناخت ارزش درباره را آهنگى خواهيم مى
 اجماالً و هست زمينه اين در كريم قرآن در كه آياتى همين به است نزديك

 ايـن  بدانيـد  اسـتم خو. گوييم مى تفصيل به هم بعداً و شد، اشاره آنها به هم
 كـه  كـنم  نمـى  گمان. است روشن و فطرى و طبيعى خيلى كه است آهنگى
 .بكنيم رها و بدهيم دست از دليل بى را آهنگ اين ما باشد صحيح

  
 غيرعلمى و علمى شناخت
 علمـى؛  شناخت و سطحى شناخت شود مى گفته اوقات گاهى كه شد عرض
 قـرار  غيرعلمـى  شـناخت  مقابـل  در اينكـه  جـاى  بـه  را علمى شناخت يعنى

 سطحى، شناخت: گويند مى و دهند مى قرار سطحى شناخت مقابل در بدهند،
 نـه  البتـه  ــ  پودهـاى  و تار و ها اليه همه يعنى علمى شناخت. علمى شناخت

 كشـف  را پديـده  يـك  ـ هاى رابطه و پودها و تار و ها اليه بيشتر بلكه ؛»همه«
 شـك . كـردن  شناسـايى  ديگـر  هـاى  پديده با ارتباط در را پديده يك و كردن
 هـاى  پديـده  بـا  ارتبـاط  در را اى پديده يعنى (علمى شناخت ارزش كه نيست
 بـا  اش رابطـه  منهـاى  پديـده  يـك  شـناخت  ارزش از) كـردن  شناسايى ديگر
 مـردم  مثالً. است بيشترى شناخت چون است؛ واالتر و بهتر ديگر، هاى پديده
 وقت يك. است زرد رنگهاشان است، رنجور جسمهاشان رنجورند؛ شهر اين

ــت ــه اس ــل در ك ــن مقاب ــده اي ــط پدي ــى فق ــوييم م ــه گ ــر، بل ــردم ديگ  م
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 سرنوشـت  كـه  كنيم مى راحت را خود يعنى. طورند همين همه منطقه اين
 يـك  و سـطحى  شـناخت  يـك  شود مى اين. است همين منطقه اين مردم

 مببينـي  كـه  رويـم  مى اين دنبال به هست وقت يك اما. غيرعلمى شناخت
 اسـت؟  ژنتيـك  خاصيت آيا. رنجورند و است زرد رنگشان مردم اين چرا

 اسـت؟ ) خـاك  آب، هـوا،  (منطقـه  ايـن  طبيعـت  به مربوط است؟ نژادى
 يـا  فرهنـگ،  يا اجتماعى وضع به مربوط است؟ اقتصادى وضع به مربوط
. بشناسـيم  را مسـأله  ايـن  عوامل و علل تا گرديم مى است؟ آگاهى ضعف
 ايـن  ديگـر  هاى پديده با رابطه در را پديده اين روابط كنيم مى سعى يعنى
. دارد تـأثير  امـر  ايـن  در روابط اين از كداميك ببينيم و كنيم كشف محيط
 آن آورنـده  وجـود  بـه  علتهـاى  بـا  رابطه در پديده يك شناخت يعنى اين

 .علمى شناخت گوييم مى اين به. پديده
 يـا  اسـت  ناختشـ  ابزار به مربوط علمى شناخت :]حاضران از يكى[

 شناخت؟ روشهاى
 مسـأله  اين شناخت هاى نوشته از يكى در. دهم مى توضيح :]بهشتى دكتر[

 از اسـت  عبارت علمى شناخت كه شده، بيان كردم عرض كه ترتيبى همين با
 مطالعـه  ايـن  در را آنهـا  نقـش  و ديگـر  هـاى  پديده با ارتباط در را پديده يك

. اسـت  سـطحى  شناخت مقابل در كه علمى، شناخت گوييم مى اين به. كردن
 يعنـى  است؛ عميق شناخت معنى همان حقيقت در شناخت اين كردم عرض
 يكـى  چـون  علمى؛ شناخت نه سطحى، مقابل در عميق، شناخت بگوييم بايد
 .هاست پديده عوامل و علل شناسايى علم رسالتهاى از

» علّـى  «شناخت است؛» رابطه «شناخت اينجا در ولى :]شخص همان[
 .نيست پديده خود شناخت ولى است، معلول و علت شناخت ت؛اس

 چرا؟ :]بهشتى دكتر[
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 باشـد،  مـردم  رنجـورى  كه پديده آن اگر كنيد فرض :]شخص همان[
 بشناسـيم،  و بكنـيم  كشـف  ديگـر  چيزهاى با رابطه در را آن بياييم ما اگر
 بـا  را رنجـورى  ايـن  خود اگر ولى است؛ رابطه آن شناخت شناخت، اين

 .است علمى شناخت بشناسيم، علمى ابزار با و علمى ىروشها
 اصـوالً  امـروز  اصطالح مطابق كه است اين انصاف نه؛ :]بهشتى دكتر[

 آورنده پديد مادى عوامل و علل شناخت يعنى پديده يك علمى شناخت
 آنهـا  زبان از فعالً هم ما. كنند مى اضافه را» مادى «كلمه معموالً. پديده آن

 هر علمى شناخت اصطالحى نظر از. است اصطالح ونچ زنيم؛ مى حرف
 پديـد  مـادى  عوامـل  و علـل  بـا  رابطـه  در پديده آن شناخت يعنى پديده
 .پديده آن آورنده

 و پديـده  شـناخت  بـا  علّـى  شـناخت  اينجـا  هـم  باز :]شخص همان[
 .شود مى لوث مقدارى ديگر هاى پديده با اش رابطه
. باشـيم  داشـته  اصـطالح  در مشـاحه  خـواهيم  نمـى  ما :]بهشتى دكتر[
 وقتـى  كـه  كنـيم  قبـول  تـوانيم  مى ما. بكنيم اصطالحى بحث خواهيم نمى

 از بيشـترى  شناسـايى  يك شناختيم عواملش و علل با ارتباط در را چيزى
 پديـده  ايـن  درباره ما گوييم مى. شناخت گوييم مى اين به. ايم كرده پيدا او

 بيمـارى  امـروز  گوييـد  ىمـ  شـما  مثالً. آورديم دست به بيشترى اطالعات
  شده؟ شناخته بهتر چيز چه يعنى. شده شناخته بهتر سرطان

 .آن علتهاى يعنى :]شخص همان[
 يعنـى . اسـت  روشنى خيلى چيز. آن علتهاى يعنى بله؛ :]بهشتى دكتر[
 سـرطان  درمان طرق و سرطان علل وقتى يعنى. داروهايش حتى و علتها،

 اين در. شد شناخته بهتر سرطان وييمگ مى معموالً كنيم مى كشف بيشتر را
 .نيست بحثى
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 ديگـر  پـس  نيسـت؟  كردن پيدا علم شناخت، مگر :]حاضران از يكى[
 !چه؟ يعنى بودنش علمى
 اسـت  اصطالح علمى شناخت. است اصطالح يك اين[:بهشتى دكتر[

 هايش رابطه شناسيم، مى را چيزى خود اينكه بر عالوه كه شناختى يعنى ـ
 .است اصطالح .بشناسيم هم را

 و تـوأم  اراده بـا  كـه  است شناختى علمى شناخت :]حاضران از يكى[
 .باشد توأم مقصود به رسيدن براى پيگيرى يك

 شد االن كه تعريفى همين. بگوييم اينطور ندارد لزومى :]بهشتى دكتر[
 مجبور را كسى اگر. باشد ارادى غير خواه باشد، اراده با خواه است؛ كافى
 آن بـه  نسـبت  هـم  بـاز  بكنـد،  كشـف  را چيـزى  عوامل و علل كه كردند

 .است كرده پيدا علمى شناخت
 برخـورد  چيـزى  بـه  قبلى خواسته بدون است ممكن :]شخص همان[
 دنبـال  كـه  هست موقع يك ولى. بيايد وجود به سطحى شناختى و بكنيم
 .بشناسيم را آن تا كنيم مى پيگيرى و رويم مى چيزى
 كشـف  را چيـزى  علـت  تصـادفاً  اگـر  حتى كه يددان مى شما :]بهشتى دكتر[
 البتـه . اسـت  اصـطالح  يـك  ايـن . ايد كرده كشف را آن علت باالخره باز كرديد
 اصـطالح  كسـى  مـثالً . بگـذارد  آن براى ديگرى اصطالح كسى كه ندارد عيبى
 كوششـهاى  بـا  انسـان  كـه  آن يعنـى  علمـى  شناخت بگويد و دهد قرار سومى
. نـدارد  بحـث  ايـن  در ارزشى چندان بحثها اين ولى. كند دنبال ارادى و پيگيرانه

 و سـطحى  يعنـى  غيرعلمـى،  و علمـى  شـناخت  به شناخت تقسيم گوييم مى ما
 را آن كـه  اسـت  اصـطالح  يـك . نـدارد  زيـادى  تـأثير  مـا  بحث اين در علمى،

 بـه  نسـبت  را علمـى  شناخت ارزش آنچه. است خوبى اصطالح و ـ فهميم؛ مى
 مـا  آگـاهى  ميـزان  كـه  است اين برد مى باالتر ،سطحى يعنى غيرعلمى، شناخت
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 قيمـتش  بيشـتر،  آگـاهى  هرقـدر  خوب،. است برده باالتر ء شى يك درباره را
 بكنـى  كـار  هرقدر خورى؛ مى آش بدهى پول هرقدر. است روشن اين. بيشتر
 از كـه  تقسـيمهايى  كـه  بگـوييم  اينطور توانيم مى ما بنابراين،. گيرى مى اجرت

 در شـود،  مى شناخت براى غيرعلمى علمى، عميق، سطحى، نعنوا به نظر اين
 بحثهـاى  در ما. نيستند ما براى مهمى و جالب تقسيمهاى چندان فعالً بعد اين

 خيلـى  عوامـل،  و علل شناخت يعنى مسأله، همين كه كنيم مى يادآورى بعدى
 مـا  كه ندارد لزومى اما. كرد تكيه آن روى بايد هم خيلى و است مهمى مسأله

 هـم  بعـد  و بكنـيم  محـدود  اصطالحات اين دايره در حتماً را واال ارزش ناي
 مسـأله  ايـن  سـر  زيـادى  بحثهـاى  چه كه ام ديده من. كنيم بحث آن سر مدتها
 دارد ارزش آنچـه ... كننـد  مـى  بحـث  سـاعت  دو نشـينند  مـى  نفر دو. شود مى

. باشـد  خواهـد  مـى  چـه  هـر  اسمش حاال است؛ اشياء عوامل و علل شناخت
 پيـدايش  عوامـل  و علـل  بـه  نسـبت  اسـت  آگاهى گسترش دارد ارزش آنچه
 . كند مى قبول را آن هم كس همه دارد؛ مهمى نقش بشر براى اين. اشياء

 شـناخت  مثل كنند؛ مى تقسيم شناخت ابزار طريق از را شناخت گاهى
 خـواهيم  بعـدى  بحثهاى در را تقسيمات اين. حسى غير شناخت و حسى
 تقسـيم  شـناخت  زمينـه  و موضـوع  نظـر  از ار شـناخت  هم گاهى. گفت
 در آنچـه  بـه  خواستم فقط من. كنيم مى بحث بعداً هم اين درباره. كنند مى

 نقـش  اينهـا  كـه  فرماييـد  مـى  مالحظه. كنم اشاره آمده شناخت هاى جزوه
 .ندارد ما بحث در فراوانى
 مطلـب  مـا  همه براى شناخت كه است اين ايم رسيده آن به حال به تا آنچه

 ماهيـت  اينكه. ندارد تفصيل و توضيح به احتياجى و است روشنى شده اختهشن
 در آنچـه . نـدارد  مـا  بحث در تأثيرى مادى، غير يا است مادى چيست، شناخت
ــث ــا بح ــأثير م ــدرت دارد ت ــاهى ق ــى آگ ــنگرى و بخش ــايى و روش  واقعنم
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 و حـس  البتـه . انكـار  قابل غير و روشن است امرى اجماالً كه است، شناخت
 صـحبت  آقايان خدمت من كه االن باالخره اينكه در ولى كند، مى خطا يشهاند
 را بنـده  اينكـه  در هـم  شما. ندارد وجود ترديدى هيچ بينيم مى را شما كنم مى
 يكـديگر  بـه  نسبت واقعنما آگاهى نوع يك پس. نداريد ترديدى هيچ بينند مى

ـ  و دارد واقعنمايى قدرت اجماالً شناخت بنابراين،. داريم  يـك  و هـزار  ودنب
 كـه  كنـيم  قبول هم باز ما كه نيست اين مانع تفكر در و حس در خطا ميليون
 روشـنگر  كـه  حـد  آن در شناختى هر. دارد واقعنمايى قدرت شناخت اجماالً
: دارد ارزش مــا بــراى هـم  حــد همــان در دارد، واقعنمـايى  قــدرت و اسـت 

 اختشـن  و عمقى، سطح در عمقى شناخت سطحى، حد در سطحى شناخت
. عميـق  خيلى حد در هم عميق خيلى شناخت عميق، نيمه حد در عميق نيمه

 و اسـت  عميـق  شـناخت  همـان  حقيقـت  در روابط و عوامل و علل شناخت
. اسـت  بـاالتر  غيرعميـق  شـناخت  از عميـق  شـناخت  ارزش كه است طبيعى

 نظـر  بـه ... نه دارد، جنجال نه خواهد، مى بحث نه مسائل اين كنيد مى مالحظه
 چيزهـايى  آن به تا كنيم عبور واضح مسائل اين از بايد. است واضحات زا من

 ابـزار  شـناخت،  روش مثـل  بـدانيم؛  شـناخت  دربـاره  اسـت  الزم كـه  برسيم
 آنهـا  دربـاره  بايد و اند جالب مسائل از همه كه ـ شناخت هاى زمينه شناخت،
 نظر به ندنما اوليه مسائل اين در واال كنيم؛ پيدا بيشترى آگاهى و كنيم گفتگو
 كـنم،  مـى  اعـالم  هم حال عين در. نيست چيزى كردن تلف وقت از غير بنده
 .كنند طرح دارند سؤالى و مطلبى اوليه هاى زمينه همين در رفقا اگر

 اصـطالحات  كـاربرد  از امشـب  كـردم  سعى تقريباً من كه كنيد مى مالحظه
 زبـان  همـين  اب و سادگى همين به كه بينيد مى. كنم خوددارى خارجى و داخلى
 را حرفهـا  ايـن  تـوانيم  مـى ) !هستيد عالم و علم اهل شما كه بخشيد مى (عوامانه
 در كـه  باشـد  اى پيچيـده  بحثهـاى  به نيازى كمترين آنكه بى كنيم، روشن و بيان
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 يابيـد،  مى اين از غير رفقا اگر. دارد وجود مختلف كتابهاى در بخشها اين
 .ماييدبفر مطرح را سؤاالتتان كنم مى خواهش

 شـناخت «ــ    برديـد  كار به كه اصطالحى مورد در :]حاضران از يكى[
 كـه  را آگاهيهايى مجموعه يا شناخت توانيم مى آيا ـ» غيرعلمى «و» علمى
 بناميم؟ علمى شناخت داريم
 توجـه  با را چيزى شما كه وقتى. بله اصطالح اين طبق :]بهشتى دكتر[
 گـوييم  مـى  شناختيد ديگر هاى هپديد با و محيطش با اش رابطه و پيوند به

 .است علمى شناخت
 ...كه گفتيد عميق شناخت مورد در :]شخص همان[
 .است عميق شناخت از نوعى اين كنم مى عرض بنده :]بهشتى دكتر[
 است؟ عميق شناختِ در مقطعى يعنى :]شخص همان[
 انسـان  وقتـى  يعنى. است عميق شناخت اقسام از يكى :]بهشتى دكتر[
 اطـالع  آن بـه  نسـبت  شـناخت،  هم را آن هاى رابطه و ناختش را چيزى

 .كرده كشف او از را ديگرى هاى اليه يعنى كرده؛ پيدا عميقترى
 باشد؟ نسبى امر يك تواند مى علمى شناخت اين آيا :]شخص همان[
 صـاحبان  اسـت؛  نسبى گويند مى همه. است نسبى البته :]بهشتى دكتر[
 نسـبى  هميشـه  علمـى  شـناخت . تاسـ  نسبى گويند مى هم اصطالح اين

 . نيست شكى اين در. است
 بگـوييم  تـوانيم  مـى  هميشـه  مـا  پـس  دكتـر،  آقـاى  :]حضـار  از يكى[

 مقـدارى  كـه  قـبلش  بـه  نسـبت  شناختى هر چون. است علمى شناختمان
 .است عميقتر بوده، سطحى

 هـم  كسـى . نيسـت  مـانعى . بگوييد چنين خواهيد، مى اگر :]بهشتى دكتر[
 ايـن  در بيخودى كه كردم عرض دليل همين به! بگيرد را شما جلو ندارد حق
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 پـذير  فطـرت  صـاف  روشن خيلى چيز يك اينجا تا واقعاً ما. نمانيم بحثها
 نـه  و اسـت  شناخت كه حد آن در شناختى، هر كه است اين آن و داريم،
 و ارج دارد؛ ارزش اسـت؛  علم است، علم كه حد آن در علمى هر و ظن،

 بـه . خـودش  اندازه به منتها ـ دارد ارزش است ناختش چون. دارد قيمت
 شـناخت  قيمـت  ما كه زد آنجا بايد را چوب. زد چوب شود نمى شناخت

 .بدهيم شناخت ضد به و غيرشناخت به را
 ديگـر  چيزهاى با اش رابطه از غير پديده يك ولى :]حاضران از يكى[
 .نيست ديگرى چيز
 از غيـر  پديـده  كـه  گفـت  كسى اگر حاال! نباشد خوب :]بهشتى دكتر[
 اش همـه  واال... اسـت  چيـزى  يك هم خودش ديگر چيزهاى با اش رابطه
 از راحـت  خواسـتيم . كنـيم  گير بحثها اين در خواهيم نمى. روابط شود مى

 طـرفين  بـدون  رابطـه  كـه  دانيد مى جنابعالى خوب، ولى. كنيم عبور اينجا
 . دارد طرفينى اى رابطه هر. شود نمى
 شـناخت  ايـن  باالخره... يا پيوند يا رابطه بگوييم، كه گونه هر حال، هر به

 مـا  بـراى  ــ  ديگـر  چيزهـاى  بـا  است موجود يك رابطه گوييد مى شما كه ـ
 دارد، واقعنمـايى  قـدرت  اگـر . است اين مهم ندارد؟ يا دارد واقعنمايى قدرت
 ايـن  است مهم ما براى آنچه. باشد خواهد مى چه هر حاال ـ است تمام مطلب
 بگويـد  بتواند و باشد داشته واقعنمايى قدرت شناخت، آگاهى، علم، كه است
 .چيست  كه بگويد هم حدودى تا و ـ هست اين كه

 شـناخت  بـين  فرقـى  كه بود اين من منظور آقا، حاج :]شخص همان[
 بـه  علمـى  شـناخت  كه نيست چنين يعنى. نيست علمى شناخت و عميق
 .باشد آن از باالتر عميق شناخت و بگيرد تعلق ها پديده بعضى
 را رابطـه  يك انسان گاه هم علمى شناخت در باالخره :]بهشتى دكتر[
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 را رابطـه  صـد  گـاه  و) سـطحى  نسبتاً شناخت شود مى كه (كند مى كشف
 ).عميق شناخت شود مى صورت اين در كه (كند مى كشف
 نسـبت  شناختمان كنيم كشف را پديده يك از بيشترى روابط قدر هر 
 .شود مى ترعميق او به

 روى از كـه  است اين من سؤال خواهم، مى معذرت خيلى :]حضار از يكى[
 است؟ غلط يا است صحيح ما شناخت كه بفهميم توانيم مى اى ضابطه چه

 ايـن  بـه  شـناخت،  ابـزار  مسـأله  در بعداً، كردم عرض :]بهشتى دكتر[
 . رسيم مى بحث
 غير شناخت و واقعى شناخت به را شناخت اينكه :]حاضران از يكى[
 چيست؟ منظور كنند مى تقسيم واقعى
 برداشـتتان  و كنيد تعريف را دو اين جنابعالى خود اگر :]بهشتى دكتر[
 ايـن  كـه  شـويد  مـى  متوجـه  كنيـد  بيان واقعى غير و واقعى شناخت از را

 چه؟ يعنى واقعى غير شناخت و واقعى شناخت. نيست درست تقسيم
 . است غلط مبنايش كه است تىشناخ واقعى غير شناخت :]شخص همان[
 ؟ مثالً :]بهشتى دكتر[
 هـر  به اين. است ساكن زمين گفتند مى قديم در مثالً :]شخص همان[
 .اند داشته قدما كه بوده شناخت يك حال
 غيـر  يـا  ــ  داشـت  واقعنمـايى  يعنـى  ــ  بـود  شناخت اين :]بهشتى دكتر[

 گـوييم  مـى  امـ  يـك؟  كدام بودند؟ گذاشته شناخت جاى به را) ظن (شناخت
 غيـر  بـه  يعنـى  واقعـى  غيـر  شـناخت . دارد واقعنمـايى ) علـم  يعنى (شناخت
 ديدنـد  مـى  و كردنـد  مـى  نگـاه  چشـم  بـا  قـدما . دادن شناخت بهاى شناخت
 جـاده  در و هسـتيد  اتومبيل سوار شما كه وقتى مثل. كند مى حركت خورشيد

 جلـوى  درختهـا  كه رسد مى نظر به كنيد مى حركت درختها كنار از سرعت با
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 ايـن  و هسـتند  خـود  جـاى  سـر  درختهـا  كه حالى در روند، مى رژه شما
 .كنيد مى حركت كه شماييد

 نتيجـه  واقعـى  غيـر  شـناخت  همـان  مبنـاى  بـر  اگـر  :]شخص همان[
 چطور؟ بشود گرفته صحيحى

 مبنـاى  بـر  كـه  شود مى. است ممكن چيزى چنين البته :]بهشتى دكتر[
 وقـت  هيچ نتيجه آن ولى شود؛ گرفته صحيحى نتيجه واقعى غير شناخت
 شـناخت  يك از مأخوذ نتيجه آن. نيست واقعى غير شناخت آن از مأخوذ
 مربـوط  شـناخت  غيـر  يـك  بـه  را آن جهت بى كه است صحيح و واقعى

 دور بـه  خورشيد اينكه برمبناى كسوف و خسوف بينى پيش مثالً. كنند مى
 در كسـوف  و خسـوف  بينى پيش حقيقت در اما. بود عملى گردد مى زمين
 دور به خورشيد گردش يا خورشيد دور به زمين گردش (صورت دو هر

 1.است پذير امكان) زمين
  
  

                                                           
. باشـد  داشته فرد به منحصر راهى همواره كه نيست چنين خاص نتيجه يك به ـ رسيدن 1
 منقبض زدن يخ هنگام آب و است محال خأل كه پنداشت مى بوعلى ناقص، مثالى عنوان به
 آنند بر برعكس، امروز، دانفيزيك و تركد مى ببندد يخ آن در آب كه اى شيشه لذا شود، مى
 بـاز  لـذا  و. يابد مى انبساط انقباض، جاى به انجماد هنگام هم آب و نيست محال خأل كه
 زمـين  دور بـه  خورشـيد  كـه  پنداشت توان مى همچنين. تركد مى زده يخ آب پر شيشه هم
 شيدخور بعدى كسوف وقوع زمان محاسبه به) ديگر مبانى عالوه به (مبنا اين با و گردد مى

 در هـم  بـاز  و بـرد،  خورشـيد  طواف به را زمين و كرد عوض را مبنا توان مى و پرداخت
 تـوان  مـى  دسـت  ايـن  از مثال صدها و. رسيد پيشين نتيجه همان به كسوف زمان محاسبه

 ».داد
 .362 ص ،1374 چهارم، چاپ تهران، صراط، شريعت، تئوريك وسط قبض سروش، عبدالكريم
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 يـك  از را شـناخت  اقسام بايد اينك شناخت، اقسام بحث شروع دنبال به
 كه طور همان. شويم منتقل شناخت ابزار بحث به تا كنيم مطرح ديگر بعد
 هـر  از هسـتم  مقيـد  جدى خيلى كردم، عرض رفقا به گفتگو اين اول در
 اصـطالحات  چـه  دارد قـرار  اصطالحات خم و پيچ در كه فنى بحث نوع

 همـان  فقـط  تقريبـاً  و كـنم  پرهيـز  فرنگـى  اصـطالحات  چـه  و خودمانى
 شـناخت  نامـه  واژه در اول شـب  كه ببرم كار به بحث اين در را هايى واژه
 را من انگيزه رفقا تا دهم مى توضيح را امر اين علت ديگر بار. شد ضعر
 .  بدانند پرهيز اين بر

 يـك  نـه  اسـت،  شـناخت  دربـاره  عمومى بحث يك كنيم مى االن كه بحثى
 مثبـت  نقـش  فن اهل بحث در اصطالحات من نظر به. فن اهل به مربوط بحث
 كـاربرد  فـن،  اهـل  بـا  ىبحثهـا  در. منفى نقش عمومى بحثهاى در و كند مى ايفا

 بحـث  شـدن  روشـن  و شـدن  كوتاه به تواند مى و است مفيد غالباً اصطالحات
 بـراى  اسـت؛  مضر غالباً اصطالحات كاربرد عمومى بحثهاى در ولى. كند كمك
 بيـان  بـار  يـك  بـا  چـون  و كرد، اصطالح آن بيان صرف وقت مدتى بايد اينكه
 انسـان  كـه  سـوم  و دوم بـار  و گيـرد  نمـى  خو اصطالحى معنى به ذهنها كردن،

 نـدارد،  را اول بـار  روشـن  معنى آن غالباً شنونده ذهن برد مى كار به را اصطالح
 كـه  بـوده  ايـن  همـواره  من شيوه. انجامد مى بحث ابهام و گنگى و گيجى به لذا
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 موفق شيوه اين. كنيم استفاده عمومى كلمات همين از عمومى بحثهاى در
 دنبال را شيوه اين كه است اين ام؛ برنخورده مشكلى به هم تاكنون و بوده
 .كنم مى

  
 اصطالحات درباره بحثى
 اصـطالحات . اسـت  آنهـا  تطور و تنوع اصطالحات، مورد در ديگر مسأله
 كتابهـاى  (گونـاگون  كتابهـاى  در معنى يك براى بينيد مى گاهى. اند متنوع
 كـار  بـه  گوناگون كلمات گوناگون عصرهاى در و) كنم مى عرض را فنى
 اين در را معنى همان تا گرفت ياد را اصطالح ده بايد بنابراين است؛ رفته
 فنـى  كارهاى در ما و است الزم فن اهل براى اين خوب،. كرد پيدا كتابها

  چرا؟ عموم براى اما ـ كنيم مى و ـ بكنيم را كار اين ناچاريم خودمان
 مختلـف  هاى دوره در اصطالح يك: است اصطالحات تطور ديگر مسأله
 كـار  بـه  را آن مـن  كـه  االن اسـت؛  كـرده  پيدا گوناگون معانى بشرى فرهنگ

 مـا  وقتى كه حالى در. است كننده گيج اين دارم؟ نظر در را معنى كدام برم مى
 بـه  بكنيم استفاده فرموديد مالحظه كه عمومى نامه واژه همين از بحثها اين در

 بحثمـان  در اينكـه  مطلـب  جـه نتي. كنيم نمى برخورد اشكاالت اين از يك هيچ
 ايجـاب  مطلـب  فهـم  و مطلب خود كه بريم مى پيش آنجا تا را مطالب اصوالً
 كنـد،  نمـى  ايجاد مطلب خود كه تفسيرهايى و تفصيلها توضيحات، از كند؛ مى
 فـالن  فهـم  يـا  كنـد،  مـى  ايجـاب  متفكـر  فالن و فيلسوف فالن گفته فهم اما

 كتابهـاى  در ظريـف  دقيـق  بنـدى  يمتقس فالن فهم يا كند، مى ايجاب اصطالح
 وقـت  هـر  كـه  دارم آمادگى ولى. كرد خواهيم پرهيز كند، مى ايجاب شناخت

 بدانند را آن توضيح خواستند و ديدند زمينه اين در مطلبى دوستان از يك هر
 از بعـد  يـا  جلسـه  اثنـاى  در يـا ) نباشد كارمان پيشرفت مزاحم كه شرطى به(
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 دهـم،  مـى  جواب دارم ذهن حضور كه مقدار آن تا بفرمايند؛ سؤال جلسه
. دهـم  مـى  جواب بعد هفته و كنم مى مراجعه نداشتم ذهن حضور هم اگر
 بتوانـد  كه است روندى است؛ عمومى روند همان بحث عمومى روند اما
 .كنيم مى را كار همين االن ما هم شناخت اقسام در. بخورد همه درد به

  
 نظرى شناخت بديهى، شناخت
 اصـلى  قسـم  دو مـا  بـراى  كنم، مى مطرح امشب كه بعدى اين رد شناخت،

 معرفـت  و شـناخت  ديگـرى  و بديهى معرفت و شناخت يكى: ندارد بيشتر
 دسـت  به و تأمل به احتياج كه است آگاهيى بديهى، آگاهى. نظرى و كسبى
 اكتسـابى  (.اسـت  بـديهى  آيد مى دست به آسانى به كه آگاهيى. دارد آوردن
 و بـديهى  اصطالح همان لذا بگيرد؛ قرار فطرى مقابل در گاهى است ممكن
 در كـه  اى واژه دو همـان  از اينجـا  در مـا  كـه  بينيـد  مـى ) .است بهتر نظرى
 تعريـف  را نظـرى  و بديهى. نظرى بديهى،: كنيم مى استفاده آورديم نامه واژه
 آمـده  علمـى  كتابهـاى  در كـه  تعريفهـايى  بـا  تعريـف  ايـن  خـواه  كنيم، مى

 وحـى  تعريفهـا  آن چـون  ــ  باشد نداشته خواه باشد، داشته كامل هماهنگى
 منظـور  خـاطر  بـه  هم ما. ست منظورهايى خاطر به تعريفها آن نيست؛ منزل

 نـوع  آن از اسـت  عبـارت  بـديهى  آگاهى. كنيم تعريف داريم حق خودمان
 آن بـديهى  آگاهى. آيد مى ما دست به پيچيدگى بدون و آسانى به كه آگاهى
 و تجزيـه  و تأمـل  بـه  نيـازى  آن آوردن دست به براى كه است آگاهى نوع

 بـه  بـراى  كـه  اسـت  آگاهى نوع آن نظرى، آگاهى. نداريم استنتاج و تحليل
 .بزنيم دست استنتاج و تأمل و تحليل و تجزيه به بايد آن آوردن دست

 ترديـدى  داريـم  را آگـاهى  نوع دو اين ما اينكه در ببينيد، عزيز، دوستان
 اتـاق  اين در را آقايان حضور من االن! بفرماييد سته ترديدى اگر هست؟
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 آگـاهى  ايـن  دارم؛ آگـاهى  اتـاق  اين در دوستان شما حضور بر كنم؛ مى درك
 بحثهـاى  ايـن  كنـيم  بـس . نـدارد  استنتاج و تحليل، تجزيه، تأمل، به احتياجى
 كـه  اسـت  ايـن  جالب. نياوريم اجتماع ميدان به را فنى بحثهاى! را فنى خيلى
 دربـاره  شـب  آن اسـت  اولـى  عـالج  همـان  آخـرى  عـالج  فنى، اىبحثه در

 واقعـاً  آيـا  داريـم؟  تزلزلـى  و شك و ترديد ما مگر. كردم عرض سوفسطاييان
 را، آقـا  حضور بنده را، بنده حضور شما ايم؟ نشسته اينجا االن كه داريم تزلزل

 ترديـد  آيـا  كنيم؛ مى روشن را خاموش چراغ. كند مى درك را شما حضور آقا
 آيـا  اسـت؟  روشـن  حـاال  و تاريـك،  و بود خاموش وقت آن اينكه در اريمد

 وقـت  آن دارد؟ وجود دوگونگى و دوگانگى نوعى اقالً اينكه در داريم ترديد
 بـوده؛  آن در شـك  و قُلت اِن جور هزار حاال. ديگر جورى حاال بود يكجور
 بـا  را انجوانمـ  نسل و جامعه توانيم نمى دارد؟ ارتباطى چه ما به! باشد خوب
 هـيچ  اجماالً. كنيم عبور روشن مراحل اين از بايد كنيم؛ سرگرم ها قلت ان اين
 دست به براى كه داريم بديهى روشن شناخت از هايى نمونه ما اينكه در كس

 در اجمـاالً . نـدارد  ترديـدى  نـداريم  چراهـا  و چون اين به احتياجى آوردنش
 ترديـدى  يـابيم  مـى  دسـت  البىمطـ  بـر  استنتاج و تحليل و تجزيه راه از اينكه
 نيسـت  چيـزى  اين ؛»قائمه دو با است مساوى مثلث زواياى مجموع «.نيست

 تجزيـه  و تأمل بدون ما كه نيست آگاهى يك اين بيابيم؛ بديهى صورت به كه
 تـا  نخوانـده  درس سواد بى آدم يك. كنيم پيدا دست آن بر استنتاج و تحليل و

 قائمـه  دو مسـاوى  مثلث زواياى عمجمو كه دانست نخواهد هم عمرش آخر
 آيـا . نيسـت  باشد دست دم كه چيزهايى از مسأله اين كه پيداست پس. است
 هـم  ايـن  در آيـد؟  مـى  دست به استنتاج راه از مسأله اين اينكه در داريد شك
 و بـديهى  يكـى  داريـم،  آگـاهى  كلـى  نـوع  دو ما اينكه در پس. نيست شكى

 ،)آوريـم  دسـت  بـه  اسـتنتاج  و تأمل و نظر با بايد آنچه يعنى (نظرى ديگرى
 



 115 )   4(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 بـه  و اسـت  روشـن  مسأله اين كنم مى فكر. ندارد وجود ترديدى كمترين
 .بپرسد دارد سؤال كسى اگر. ندارد نياز سؤال
 بسـتگى  مـا  اطالعـات  بـه  اسـت  ممكـن  اين استاد؛ :]حضار از يكى[
 ولـى  باشد، بديهى كامالً كسى براى چيزى مثالً، كنيد، فرض. باشد داشته
 .باشد نظرى ديگرى كسى براى همان
 اسـت  آن بـديهى  آگـاهى  نگفتم من. ندارد عيبى باشد؛ :]بهشتى دكتر[
 بديهى آگاهى كردم عرض بنده. باشد وارد سؤال اين تا دارد عموميت كه
 و تحليل و تجزيه و تأمل به احتياجى آوردنش دست به براى كه است آن

 نظـر  ايـن  روى سـركار . يمنـدار  خودمـان  انـداختن  زحمت به و استنتاج
 .ما نظر از آگاهى اوليه اقسام به راجع اين... نيست؟ اشكالى. كنيد اشكال

  
 آيند مى دست به بديهى آگاهيهاى از نظرى آگاهيهاى

 و پايه اينكه در آيا: است ساده خيلى دوم مطلب و مسأله بفرماييد؛ عنايت
 از است عبارت) نظرى يعنى (دوم نوع آگاهيهاى آوردن دست به زيربناى

 دسـت  بـه  مايـه  بـاالخره  داريد؟ ترديد) بديهى يعنى (اول نوع آگاهيهاى
 . است بديهى آگاهيهاى نظرى، آگاهيهاى آوردن
 را بشـر  و كرده توجه آگاهى نوع دو اين به قرآن. برويم قرآن سراغ به حال

 از دوم نـوع  آگاهيهـاى  آوردن دسـت  بـه  راه در كـه  كرده تشويق مسأله اين به
 مـا  كه اى واژه ترين معمولى. بكوشد راه اين در و كند استفاده اول نوع گاهيهاىآ

 يعنـى  دوم، نـوع  آگاهيهـاى  آوردن دسـت  بـه  براى كوشش (كوشش اين براى
. اسـت » انديشـه  «واژه بريم مى كار به) بديهى يعنى اول، نوع آگاهيهاى از نظرى،

 كـه  را چيزهـايى  نمكـ  مـى  تـالش  يعنـى  ؛»انديشم مى من «چه؟ يعنى انديشيدن
 طريـق  از كـار  ايـن . آورم دسـت  بـه  دانـم  مـى  كـه  چيزهايى طريق از دانم نمى
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 دسـت  بـه  كـه  نظرى معرفت يك بعد. شود مى شروع بديهيها از نظريها استنتاج
 بـه  بـراى  تـالش  يعنـى  انديشـه . بشـود  بعدى نظرى معرفت پايه تواند مى آمد،

 تـوانيم  نمـى  هـم  بديهى آگاهيهاى شيوه به و نداريم كه آگاهيهايى آوردن دست
 روى ذهـن  انـداختن  كـار  بـه  و تأمـل  راه از را آگاهيهـا  اين ما. آوريم دست به

 ذهـن  تـالش  : انديشـه  گـوييم  مـى  اين به. آوريم مى دست به بديهى آگاهيهاى
 آن خـواه  دارد؛ كـه  آگاهيهـايى  راه از ندارد، كه آگاهيهايى آوردن دست به براى

 قـبالً  كـه  باشد نظرى آگاهيهاى خواه باشد، بديهى اهيهاىآگ دارد كه آگاهيهايى
 طـور  نهمي هم فنى كتابهاى در فكر كه است اين جالب .است بوده آورده دست به

 :گويد مى اش«منظومه «در سبزوارى مالهادى حكيم. است شده معنى
 

المبـادى  الـى  حركـة  الفكر
 

1المــراد الــى مبــادى ومــن
 

 

 روشـن  بـرايش  كه شود مى مطلبى متوجه نذه اينكه از است عبارت فكر
 ايـن  هـاى  سرچشـمه  سـمت  به است؛ آن شدن روشن خواهان و نيست،

 شـدن  روشن به تا كند مى حركت ها سرچشمه آن از و رود مى روشنگرى
 . رسد مى مطلب
 يعنـى  نظـر . اسـت » نظـر  «بـريم  مى كار به انديشه براى ما كه ديگرى واژه
ــرش؛ ــتن نگ ــت نگريس ــا. بادق ــطالح در االن م ــى اص ــى فارس ــوييم م  گ

 توانـد  مـى  كـه  نگرشـى  هسـتند؛  نگرش اهل كه آنهايى يعنى ؛»نظران صاحب«
 نگريسـتن،  نگـرش،  نظـر، . نتيجـه  و بازده داراى نگرشهاى باشد؛ بخش نتيجه
 بـراى  كه ديگرى اصطالح. داريم ما كه است اصطالحاتى نيز اينها داشتن، ديد
 ]نامـه  واژه در[ را قبلـى  صـطالحات ا همـه  مـن . اسـت » تـدبر  «داريم كار اين

 

                                                           
، )الميـزان  و المنطـق  علـم  فـى  المنتظمة لئالى (منطق بخش ى،سبزوار حكيم ـ منظومه، 1

التصديق و التصور الى العلم تقسيم فى غوص. 
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 تـدبر  ـ.كنيم پيدا قرآن در بتوانيم كه كنم مى ذكر را آنهايى فقط گويم؛ نمى
  چه؟ يعنى
  

 تعقل تدبير، تدبر، معناى
  نيست؟ تجربه بردن كار به :]حاضران از يكى
 بـه  نيسـت  بـد  شويم آشنا تدبر معنى با اينكه براى. نه :]بهشتى دكتر[
 . برويم آن ريشه سراغ
 را ظـواهر  پشـت  يعنـى  تـدبر . اسـت  پشت، يعنى دبر، و دبر از تدبر 

 معــادل تقريبـاً  (انــداختن سـطوح  ايـن  پشــت بـه  نگرشــى يعنـى  ديـدن؛ 
 هاى اليه ديدن؛ را رويى اليه اين پشت ديدن؛ را ديوار پشت ،)نگرى ژرف
 زا تـدبر . كـردن  دنبـال  را رويـين  هاى اليه پشت هاى اليه ديدن؛ را زيرين
 مالحظـه . پشـت  هـاى  اليـه  سـراغ  رفتن: طلب معنى به است، تفعل باب
 .ديدن را روها اين پشت: شد روشنتر خيلى تدبر معنى حاال كه كنيد مى

 چه؟ يعنى تدبير :]حاضران از يكى[
 . انديشى عاقبت انديشى، فرجام يعنى تدبير :]بهشتى دكتر[
 بـه  نخـوردن؛  لگـو  كـار  ظاهر به ديدن؛ را كار پشت يعنى تدبر پس 
 تقريبـاً  آن معنـاى . ديـدن  هـم  را ظواهر پشت و نكردن اكتفا ظواهر ديدن
 تعمـق  جانشين تدبر نداريم؛ قرآن در تعمق واژه. است نگرى ژرف معادل
 .گرفت آن معادل را نگرى ژرف توان مى. شود مى

 كـار  بـه  را خـرد  و عقـل : اسـت  تعقـل  داريـم  كـه  ديگرى اصطالح 
 دقـت  يعنـى  كـن،  تعقـل  مطلـب  اين در آقا، شود ىم گفته وقتى. انداختن
 معنا اين به) مصدرى معنى به (عقل اصوالً عربى اصطالح در. بكن بيشتر

 .انداختن كار به را خرد يعنى عقل،. رود مى كار به
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 رشد رشَد، اهتدا، فهم، تفقه، فقه،
 ژهوا سـه  ايـن . دارد ارتباط موضوع اين با كه آمده قرآن در هم ديگر واژه سه
 يكـى . كـنم  مـى  معنا را آنها خوانيم مى را آيات كه وقتى بعد و گويم مى نيز را

 اسـت،  فهـم  واژه خود يكى. است فهميدن معنى به كه است، تفقه و فقه واژه
 فقـه  و تدبر و فكر اين نتيجه هم سوم. است رفته كار به مورد يك در فقط كه
 بلـد  بـودن،  بلد يعنى رشَد؛ زني و. يافتن راه: است اهتداء واژه كه است، فهم و

 را يـافتن،  راه معنـى  بـه  اهتداء، منتها. است نتيجه عنوان به اينها. رشد و شدن؛
 .شود ذكر فكر كنار در تواند مى تقريباً كه كرديم يادداشت اينجا
 .داد هم ديگرى معانى عقل :]حاضران از يكى[
. ماست نظر مورد خرد، يعنى فكر، معنى همين به عقل :]بهشتى دكتر[
 خـاطر  بـه  هـم  تـدبر  مورد در. برويم شكافيها واژه آن سراغ خواهيم نمى
 .رفتيم آن ريشه سراغ شود روشن آن معناى خواستم اينكه
 بـه  بـديهى  آگاهيهاى از رسيدن معنى به همه اينها :]حاضران از يكى[
 است؟ نظرى
ـ  مطالـب  از نظرى مطالب استنتاج مورد در همه بله؛ :]بهشتى دكتر[  ديهىب

 حركـت  و اسـت  حركـت  فكـر  چون. است شده، فهميده نظرى مطالب از يا
 . شود مى روشن بهتر خوانديم كه را آيات ـمقصدى، و دارد آغازى البد

 مثل داللت. آمده قرآن در دليل ريشه اما نيامده، قرآن در» استدالل «واژه
 بـه  كـه  استدالل، واژه كه بدانيد خواستم فقط. راهنمايى يعنى است؛ هدايت
 همريشـه  ديگـر  هـاى  واژه اما نيامده قرآن در است، نزديك خيلى ما مطالب

 داريـم  تكيـه  آنها روى بحث اين در كه هايى واژه. است آمده بيش و كم آن
 را ديگـر  آيات. خوانم مى را آنها به مربوط آيات و شمارم مى كه همينهاست

 مـا  مـوردنظر  هـاى  واژه. كنـد  مراجعـه  خواسـت  كه كس هر كنم، مى اشاره
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. تـدبر  عقـل،  نظر،) است قبيل اين از چه هر و (تفكر و فكر: از اند عبارت
 قـوى  مـا  بحـث  با آنها ارتباط يعنى ماست؛ بحث گاه تكيه واژه چهار اين

 .خوانيم مى را آيات از مقدارى حاال. است
 كـه  كـردم  انتخاب نمونه عنوان به را عمران آل سوره از 191 آيه. فكر
 از را آن شـما  از خيلـى  شـايد  و هستيد، آشنا آيه اين با شما همه. بخوانم
 :خوانم مى قبل آيه يك از. باشيد حفظ
 الُولـى  لĤَيـاتٍ  النَّهـار  و اللَّيل واختالفِ واالرض السمواتِ خَلقِ فى اِنّ«

 خَلق فى يتَفكّرون و جنوبِهِم على و قُعوداً و قياماً اللّه يذكرونَ الذينَ االَلباب؛
نا واالرضِ مواتالسبما ر بحانك باطالً، هذا خَلقتفَقِنا س در ؛»النـار  عذاب 

 بـراى  سـت  هايى نشانه روز، و شب شد و آمد و زمين، و آسمانها آفرينش
 خدا ياد به افتاده پهلو بر و نشسته و ايستاده كه آنها خرد؛ و عقل صاحبان
 گيرنـد؛  مـى  تيجـه ن و انديشـند  مـى  زمـين  و آسمانها آفرينش در و هستند

. پـاكى  و واال تو اى؛ نيافريده هدف بى و بيهوده را اين ما، خداى گويند مى
 .بدار مصون و دور آتش شكنجه از را ما

ــرينش در واالرض؛ الســموات خلــق فــى يتفكــرون ــين و آســمانها آف  زم
 بـه  بفهمنـد؛  را مطلبـى  خواهنـد  مـى  يعنـى  انديشـند؟  مى چه يعنى. انديشند مى

 و آسـمانها  آفـرينش  در آنچـه  از خواهنـد  مـى  و كنند مى توجه ينزم و آسمانها
 شـانزده  در. اسـتنتاجگر  انديشـه : بياورنـد  دسـت  به اى تازه نتيجه بينند مى زمين
 نيـز  مـورد  يـك . آهنـگ  همين با عموماً بينيم مى آياتى فكر ريشه از ديگر مورد
 ذكـر  واردم اين در داخل را آن من بود اهريمنى چون كه) هفدهم مورد (هست
ه  «:اسـت  مغيـره  ابن وليد داستان در هفدهم مورد. نكردم ر  انـَّ  فَقُتِـلَ  قـدر  و فكـَّ
 مـن  را اين !زد حدسى چه !او باد مرده زد؛ حدسى و كرد فكرى او ؛»1قدر كيف

 

                                                           
 .18ـ19، آيات )74(ـ سوره مدثر 1
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 قـرآن  كه را اهريمنى انديشه اين آمد حيفم اينكه براى نكردم، آيات آن داخل
 ايـن  خـوب، . بيـاورم  االهى آيات اين رديف رد كند مى ياد آن از ضرورت به

 و كنيـد  مطالعه المعجم از استفاده با را ديگر آيات توانيد مى رفقا. تفكر درباره
 مطـرح  آينـده  جلسـه  در داشـتيد  اى نكتـه  يا تازه برداشت آيات زمينه در اگر

 از يكـى . بگيرنـد  قـرار  آيـات  جريـان  در رفقـا  تـدريج  بـه  شد قرار. بفرماييد
 عـرض . نشـد  قبل هفته دو در ولى بود چنين ما قرار كه كرد مى گله دوستانم

 بـراى  هفتـه  دو اين در ما بحث. ايم شده بحث وارد واقعاً امشب از ما كه شد
 آنهـا  بـا  بحـث  در بود ممكن احياناً كه بود نابجايى توقعات از ذهنها پيراستن
  .رويم مى آيات سراغ به ـ. كند منحرف را ما بحث و شويم روبرو
  
 نظر
 همـه  از بـيش  زمينه اين در را نظر واژه قرآن. است تر گسترده همه از نظر آيات

 تكيـه  بيشـتر  واژه ايـن  روى زمينـه  اين در قرآن چرا چرا؟ اما. است برده كار به
 كنيـد؛  دقـت  خـوب . است لطافتى واژه اين در كه است اين پاسخ است؟ كرده
 رفتـه  كـار  بـه  نيز معنى اين به نظر قرآن در. است كردن نگاه نظر معانى از يكى
 بـديهى  آگاهيهـاى  جـزو  كـردن  نگـاه  اين. معمولى كردن نگاه يعنى نظر. است
 آوردن دسـت  بـه  راههـاى  از يكـى  عـادى  كـردن  نگاه. بديهى نظرى؟ يا است
 آقـا  بيـنم  مـى  كنم، مى نگاه بنده اينكه مثل. است) بديهى يعنى (اول قسم آگاهى

 بـه  نظـر  واژه. اى انديشـه  نـه  و خواهـد  مى تأملى نه اين،. دارد تشريف اينجا در
 در نظـر . اسـتنتاج  منظور به كردن نگاه يعنى رود؛ مى كار به نيز عميق نگاه معنى
. كنـيم  مـى  اشـاره  آن بـه  بحـث  آخر در كه رفته كار به هم سومى معنى به قرآن
 اينكـه  لطـف  اسـت،  معنـى  دو ايـن  داراى نظـر  كه وقتى: پرسم مى شما از حال
 چيست؟ برد مى كار به را نظر واژه بيشتر مورد اين در آنقر
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 بــه عوامانـه  و معمـولى  عـادى  نظرهـاى  از رسـيدن  :]افـراد  از يكـى [
 .استنتاجگر نظرهاى

 بـا  بعد و حسى مبدأ از كردن آغاز يعنى حس از استنتاج :]بهشتى دكتر[
 كـه  اسـت  چيـزى  همـان  ايـن . رسـيدن  حسى غير مطالب به انديشه كمك
 خـوب، ! باشـد  حس بايد شروع نقطه آقا، گويند مى. غوغاست آن رد اينقدر
 و عـادى  خيلـى  صـورت  به قرآن خود اصالً! نباشد؟ حس گفت كسى چه

 عـرض  بنده. دارد توجه ظريف نكته همين به بيشتر تكلف، بدون متعارف،
 معنـى  بـا  درسـت  كـه  دهـد  مى را معنى همين قرآن در تفكر اصالً كه كردم

 هـم  امر اين روى نظر واژه بر تكيه با ببينيد، منتها. تاس يكى اش اصطالحى
 انديشـه  و تأمل راه از كه چيزهايى به نسبت آگاهى و استنتاج: شود مى تكيه
 بـه  معمـولى  ديـدن  راه از كـه  آگـاهيى  شـبيه  است چيزى. آيد مى دست به

 : كند مى عرضه جالب خيلى را معنى دو اين فارسى شعر اين. آيد مى دست
 

بينـد  جـوان  آينـه  در آنچه
 

 بيند آن خام خشت در پير
    

 نظر/ نگريستن با رؤيت/ ديدن فرق
 واژه ترجمـه  ديـدن . دارد تفـاوت  ديـدن  بـا ) نظـر  (نگريستن كه كنيد دقت
 كمـك  شـعر  ايـن  مطلب اين بيان براى حال هر به ولى. است عربى رؤيت
 انعمـ ) ديـدن /نگريسـتن  بـا  رؤيـت /نظر بين (اختالف از مقدار اين و است

 و ديـدنها  قبيـل  كـدام  از» بينـد  جـوان  آينـه  در آنچـه  «.شـود  نمـى  كمكش
 .بينـد  مى را خود مبارك جمال آيينه در كسى يعنى. اول قسم از نظرهاست؟

 . است نظرى است؟ قبيل كدام از» بيند مى خام خشت در پير آنچه«
 واژه دو، هـر  اسـتنتاج،  بـا  همراه ديدنهاى و بديهى ديدنهاى براى قرآن

 بـا  ديدن اما برسد؛ ديدن حد به استنتاجها خواهد مى و برد مى كار به را رنظ
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 .هسـت  نيـز  بصيرت و ابصار مورد در مسأله اين عين. بينش با و بصيرت
. درونـى  بيـنش  معنى به» بصيرت «و است چشم با ديدن معنى به» ابصار«

 . برويم آيات سراغ به حال
 اسـت  معمـولى  ديـدن  معنى به كردن نگاه آنها در كه را آياتى از نمونه دو
. يـونس  سـوره  از 43 آيـه  ديگرى و بقره سوره از 50 آيه يكى: كردم انتخاب

 هـم  آنهـا  و داد اسرائيل بنى به خدا كه كند مى ياد استثنايى نعمتهاى از اول آيه
 علـى  فضّـلتكم  «.درآمدنـد  آب از نعمـت  كـافر  اسـتثنايى،  قـومى  صورت به

 عنـوان  بـه  نيـز  آنهـا . داديم جهانيان به نسبت تيازاتىام شما به يعنى ؛»العالمين
 و «.نكردنـد  بـردارى  بهـره  االهى عالى مواهب آن از و كردند كفران نمونه قوم
 در را دريـا  مـا  ؛»تنظرون انتم و فرعون آل واغرقنا فانجينكم البحر بكم فرقنا اذ

 رقـه غ را فرعـون  دسـته  و دار و داديم نجات را شما شكافتيم؛ شما پاى پيش
 ديـدن  اسـت؟  ديـدنى  نـوع  چـه » ديـدن  «اين. ديديد مى شما و ساختيم، آب

 .است رفته كار به ديدن عادى معناى همان به اينجا در» نظر «.عادى طبيعى
 :خـوانم  مى نيز را آن از قبل آيه من. است يونس سوره از 43 آيه ديگر مورد

ن  منهم و اليعقلون، كانوا ولو الصم تُسمِع فَاَنت أ اِليك يستَمِعون من منهم و« مـ 
 تـو  بـه  آنهـا  از برخـى  ؛»يبصـرون  ال كـانوا  لو و العمى تَهدى فاَنت أ اليك ينظُر
 پـرده  بـه  آيـات  امـا  بدهنـد،  گوش را قرآن آيات آيند مى يعنى دهند؛ مى گوش

 ندادنشـان  گـوش  بـا  دادنشان گوش بنابراين،. شود مى رد و خورد مى گوششان
 تـوانى  مـى  تـو  آيـا . كرند اينها اما. نداشت فرقى شنوا، يا باشند كر. است يكسان
 گويـد  مـى  بعـد  آيـه  در نباشند؟ تعقل اهل ولو بكنى؛ كرها اين گوش به چيزى
 بخـش  نتيجـه  نگاهشـان  امـا  كننـد،  مى نگاه تو به و آيند مى تو نزد آنها از اى عده

 آمدنـد،  مـى  و نـد بود نابينـا  چـه  و آمدنـد  مـى  و بودند كور چه بنابراين،. نيست
ــان ــا. اســت يكس ــو آي ــى ت ــوانى م ــا ت ــايى را كوره ــى، راهنم ــر كن ــد ه  چن
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 بعدى بحث در بيشتر را آيات اين داشتم بنا من» !اليبصرون «ندارند؟ ديد
 از كـه  اسـت  حيـف  بينم مى اما كنم؛ مطرح است، شناخت ابزار بحث كه

 كنار در وشتيد،ن قبالً كه هايى واژه در. كنيم عبور توضيح بدون ابصار واژه
 . كنيد اضافه نيز را ابصار واژه نوشتيد، استنتاج براى كه هايى واژه
 نگاه ،»اليك ينظر من منهم و «:گويد مى وقتى آيه اين كه كنيد مى مالحظه 
 نگـاه  همـين  معنـاى  بـه  نظـر  آيـه،  دو اين در پس. دارد منظور را ساده عادى
 مخصوصـاً . نيسـت  استنتاج و انديشه دنبالش به كه نگاهى است؛ عادى كردن
. نيسـت  اسـتنتاج  و هست ديدن كه كند مى ذكر را موردى بينيد مى دوم آيه در

. اسـت  رفتـه  كـار  به استنتاج همراه به» نظر «آنها در كه داريم نيز زيادى آيات
 آيـه  يكـى . كـنم  مى ذكر نمونه عنوان به كه ام كرده يادداشت را مورد چند من

 السـموات  ملكـوت  فـى  ينظـروا  اولـم  «:گويد ىم كه است اعراف سوره 185
 و آسـمانها  فرمـانروايى  در اند ننگريسته آيا ؛»ء شى من اللّه خلق ما و واالرض

 بـا  همـراه  نگـاه  اينجـا  در نگريستن از منظور است؟ آفريده خدا آنچه و زمين
 بـى  آيـد،  مـى  دسـت  به آيه خود از راحت خيلى مطلب اين و است، استنتاج
 غاشـيه  سـوره  از 20 تـا  17 آيه ديگر نمونه. بدهد توضيح دبخواه كسى آنكه

 الـى  و خلقـت،  كيـف  االبـل  الى ينظرون افال «:است) هشتم و هشتاد سوره(
 ؛»سـطحت  كيف االرض والى نصبت، كيف الجبال الى و رفعت، كيف السماء

 چگونـه  كـه  آسـمان  بـه  و شـده،  آفريـده  چگونـه  كـه  نگرنـد  نمى شتر به آيا
 ميخكـوب  و نصـب  زمـين  سـطح  در چگونـه  كه كوهها به و شده، برافراشته

 در شـده؟  آفريـده  سـكونت  قابـل  سـطحى  داراى چگونه كه زمين به و شده،
 چگـونگى  بـه  بـردن  پى براى نگريستن: است مراد استنتاج با همراه نظر اينجا
 . است نهفته مطلبى نگريستن چگونگى در كه شود مى معلوم. آنها

 مـاذا  انظـروا  قـل  «:اسـت ) دهم سوره (يونس هسور از 101 آيه ديگر نمونه
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 در بگـو  ؛»اليؤمنون قومِ عن والنُّذُر االيات تُغنى ما و واالرض السموات فى
 زمـين  و آسـمانها  در كـه  ببينيد. چيست كه ببينيد و بنگريد زمين و آسمانها

 سـودى  نباشـند  ايمـان  راه در كـه  مردمى براى ها نشانه اين. هست چيز چه
 ى«نظـر  «چـه  ايـن . بخشـيد  نخواهند سودى آنها حال به و داشت نخواهند
 اسـت  فرمـانى » انظـروا  «.اسـت  گيرى نتيجه و استنتاج با همراه ديدن است؟
 قـرآن  در هـا  نمونـه  ايـن  از. ها نمونه اين از گيرى نتيجه با همراه ديدن براى
 مـاده  در (المعجـم  از اسـتفاده  بـا  تواننـد  مـى  رفقا و است زياد خيلى كريم

 خاصـى  برداشت دوستان براى اگر. كنند مطالعه و بيابند را آيات آن) «نظر«
 اگـر  توانند، مى رفقا. بفرمايند مطرح آينده جلسه در بود آيات اين به نسبت
 بحـث  زمينـه  امشب. كنند مطالعه زودتر را آينده جلسه آيات دارند، دوست
 . كنيد طالعهم و بيابيد را مربوط آيات توانيد مى لذا كردم؛ معين را آينده

 اينكـه  بـراى . دارد نيـز  سـومى  معنـاى  قـرآن  در» نظر «ماده كه كردم عرض
 معنـى  بـا  سـوم  معنـى  آن كه كنم مى يادآورى نشوند اشتباه دچار ما گران مطالعه
 :اسـت ) دادن مهلـت (» انظـار  «سـوم  معناى. نيست ارتباط بى چندان دوم و اول

 خـدايا،  گفـت  شـيطان  ).صاد ورهس 79 آيه(» يبعثون يوم الى فأنظرنى رب قال«
 آيـات . بـده  مهلـت ) شـوند  مـى  برانگيختـه  آنهـا  كه روزى (بعثت روز تا من به

 مـوارد  ايـن . اسـت  رفته كار به آنها در معنى همين به واژه اين كه هست زيادى
 كـار  بـه  مجـرد  ثالثـى  شكل به» نظر «آياتى در. بود مزيد ثالثى صورت به همه
 ؛)بقـره  سـوره  280 آيـه (» مسيرةٍ الى فنظرة عسرة ذو كان ان و «مثالً. است رفته
 پرداخـت  توانـايى  كـه  وقتى تا داد مهلت او به بايد باشد مضيقه در بدهكار اگر
 دوم و اول معنـى  آن بـا  نيـز  معنـى  ايـن  اتفاقـاً . مهلت يعنى» نظرة «.بيابد را وام

 ـرسد؟ـ  مـى  رفقـا  از يـك  كـدام  ذهن به ارتباط اين. نيست ارتباط بدون چندان
 .كنند شركت بحث در گفتگو بودن زنده براى هم رفقا گاهى داريم بنا چون
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 كردن، صبر يا كردن، تأمل و كردن مكث معنى شايد :]حضار از يكى[
 .باشد ارتباط اين بيانگر
 بـا  را آن رابطه خواهم مى ولى شديد نزديك كمى البته :]بهشتى دكتر[

 .كنيد بيان» ديدن«
 . كشيدن ظارانت :]افراد از يكى[
 . شد گفته كه است همان هم انتظار :]بهشتى دكتر[
 . هست زمان قيد دو هر در :]افراد از يكى[
 موضـوع  كنيـد  بيـان  عرفـى  صورت به خواستم مى نه؛ :]بهشتى دكتر[
 بـريم؛  مـى  كار به را خاصى واژه دادن مهلت براى ما. نيست فلسفى خيلى
» بـدهى؟  مـن  بـه  فـردا  پـس  را كتاب شود مى «گويد، مى كسى وقتى مثالً

  گويد؟ مى چه رفيقش
 . ندارد اشكالى گويد مى :]افراد از يكى[
 شـود  مـى  گفتـه  هـم  عربـى  در .»ببينـيم  تـا  «:گويد مى :]بهشتى دكتر[

 .»ببينـيم  تا «شود مى گفته ،»خوب خيلى «جاى به جواب در يعنى .»النظُر«
 انظار كلمه. معناست يك به دو هر) خوب خيلى و ببينيم تا (تعبير دو اين
 .باشد رسيده سوم معنى اين به تطورى چنين ضمن در معنا اين به

 . دارد را معنى همين هم» منتظر «كلمه :]افراد از يكى[
. راه بـه  چشـم  يعنـى  اسـت؛  نظـر  معنـاى  به هم منتظر :]بهشتى دكتر[
 . است ديدن معنى به» نظر «از و راه، به چشم يعنى فارسى در منتظر

 كـه  چيزهايى همين از بگويند خواهند مى خوانديم كه آياتى كرديد مالحظه
 عـرض  كـه  اسـت  همـان  ايـن . بگيريد نتيجه بينيد نمى كه را چيزهايى بينيد، مى

 دسـت  بـه  و آگاهى نوع دو آن به قرآن يعنى. كند مى بيان روشنى به قرآن كردم
ــاهى آوردن ــوع آگ ــاهى از دوم ن ــوع آگ ــه اول ن ــه. دارد توج ــد مالحظ  كني
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 عبـور  فنـى  بحثهـاى  همـه  از بحثها گونه اين در توانيم مى ساده و راحت چقدر
 بسـيار  هـم  فـن  اهـل  بـراى  اينها. نداريم كمبودى هيچ شناخت بحث در! كنيم

 بحثهـا  ايـن  و نشينيم مى فن اهل رفقاى با وقتى من خود. است جالب و خوب
 لـذت  بسـيار  يمكنـ  مى توجه تطوراتش و ظرايف و دقايق به و كنيم مى مطرح را
 هـم  شما دوش بر را سنگين بار اين كه دارد ارتباطى چه رفقا شما به اما. برم مى

 . بارتان كردن سنگين نه باشد شما بار كردن سبك بايد ما كار بگذاريم؟
  
 قرآن در آن مشتقات و» عقل «واژه
 آن روى قرآن كه عقل واژه. كنم مى ياد هم ديگرى قرآنى هاى واژه از بنده
 معنـاى  همـين  بـا  مورد، نه و چهل در قرآن در جمعاً دارد تكيه خيلى هم

 را مـورد  دو مـن . اسـت  رفتـه  كـار  بـه  انديشـه  انداختن كار به و استنتاج
 سـوره  ايـن  (.يـونس  سـوره  از 16 آيـه  اول،: بخوانم كه ام كرده يادداشت

 آيـه  بيـنم  مـى  هميشـه  بحثهـا  از خيلى در كه است پربركت چقدر يونس
 اى نمونه) !است سوره اين در بحث، به مربوط برجسته آيه نىيع مطلوب،

 مـا  اللّـه  شـاء  لَـو  قل «.است استنتاج به ناظر درست ام كرده انتخاب كه را
 ؛»تعقلـون  افـال  قبله، من عمراً فيكم لَبِثت فقد به، اَدراكم ال و عليكم تَلوتُه
 اصالً و خواندم نمى فرا شما بر را قرآن اين من خواست مى خدا اگر بگو،
 در را عمـرى  بعثت از پيش من. داد نمى قرار قرآن جريان در را شما خدا
 همان انسان عمر اساسى بخش نيست؛ كم سال چهل (.گذراندم شما ميان
 تعقـل  آيا بودم، شما ميان در عمرى آن از پيش من) .است اول سال چهل
 يعنـى ) .ننـد ك حفظ را آيه اين كنند سعى رفقا كه است خوب (كنيد؟ نمى
 ميان در سال چهل من كه روشن مطلب اين از يعنى، كنيد؟ نمى تعقل چه
 و بـودن  فرزانـه  و بـودن  حكـيم  و رهبـرى  داعيـه  هـيچ  بدون بودم، شما
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 بـا  را زنـدگى  اول سال چهل پيغمبر. گيريد نمى اى نتيجه بودن، طلب مقام
 دىعـا  زنـدگى  يـك  بـا  شـهرت،  و آورى نـام  از پرهيـز  با ظاهرى، آرامى
 ممتـاز  اقتصـادى  رفـاه  در را اش زنـدگى  از سـال  پـانزده  پيغمبـر . گذراند
 چهـل  تا كرد، ازدواج خديجه با كه سالگى، پنج و بيست از يعنى. گذراند
 آن در رفـاه  شـرايط  بهتـرين  از برخـوردارى  بـا  ممتاز، رفاه در را سالگى
 داشـتن  بـا  و بـود  او شـيفته  و عاشـق  كـه  پرمهر همسرى كنار در محيط،

 دوره كـه  است آنهايى از پيغمبر. گذراند خانوادگى گرم كانون و رزندانف
 بايـد  صـراحت  با ولى بوده، نوجوانى و كودكى دوران در اش زندگى رنج
 از بـاالخره  چـون  نيسـت؛  محروم طبقات از برخاسته اسالم پيغمبر گفت

 بيابانى هللا كه بوده طورى اش كودكى باالخره و است سرشناس اى خانواده
 هللا اش نـوه  بـراى  و رسـيده  مى دهانش به دستش پدربزرگش يعنى شته؛دا

 و بريـز  خيلى كه است درست. دارد معنى گرفتن بيابانى هللا. گرفته بيابانى
 پيغمبر، تنها نه. است نبوده هم شب نان گرفتار اصطالح به اما ندارد، بپاش
 سـته برخا بخش، رهايى نهضتهاى در جهان بزرگ رهبران از بسيارى بلكه
 . اند محروم طبقات نجات راه در فداكار اما محروم، غير طبقات از

 كه است معنى اين به است، امى پيامبر گويند مى اينكه :]افراد از يكى[
 .است محروم طبقه هم امت و برخاسته، امت ميان از

 ايـن  وارد نكند تغيير بحثمان رشته اينكه براى بدهيد اجازه :]بهشتى دكتر[
 امشـب  بحـث  شـدن  تمـام  از بعد. شود مى طوالنى بحث چون نشويم؛ بحث
 پيغمبـر  كه دارم تكيه نكته اين روى فعالً بنده. دهم مى توضيح را موضوع اين
 شـما  ميـان  در را خـود  عمـر  از سـال  چهـل  شـرايطى  چنين در من گويد مى

 اسـتنتاج  قـدرت  نداريد، فكر نداريد، عقل حاال. اى داعيه هيچ بدون گذراندم،
 در رويـه  اين با سال چهل كه مردى كه بديهى مشهود مقدمه اين از كه نداريد
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 بگيريـد؟  نتيجـه  كـرده،  انقالب يكمرتبه كرده زندگى اش قبيله و قوم ميان
 از نظـرى  اسـتنتاج  معنـاى  همين جز تواند مى) تعقلون در (عقل اينجا آيا

  بدهد؟ ديگرى معنى بديهى
 قرآن اين من خواست مى خدا اگر بگو،: كنم مى معنا را آيه ديگر بار يك 
 من كرد؛ نمى آشنا قرآن اين با را شما اصالً خدا و خواندم نمى فرا شما بر را

 كه است روشن كنيد؟ نمى تعقل آيا ام؛ بوده شما ميان در عمرى اين از پيش
 غيـر  مطلبـى  خواهد مى كه استنتاجگر اى انديشه. است استنتاج تعقل معناى
 كه است اين بديهى مقدمه. بگيريد نتيجه روشن عادى مقدمات از را بديهى
 كه است اين مثل. كرده مى زندگى ما ميان در وضع اين با سال چهل پيغمبر

 سـؤال  ايـن  پاسخ آيا. كند مى زندگى جور چه شما پدر بپرسند جنابعالى از
 .است بديهى چون! نه دارد؟ تأمل و انديشه به احتياج

 تـوانيم  نمى را ديگرى هاى واژه آيا اهم؛خو مى معذرت :]افراد از يكى[
  تتفكّرون؟ افال مثالً ـ ببريم كار به

 فعـالً . قـرآن  روش بـراى  گـذاريم  مـى  را بحـث  ايـن  :]بهشـتى  دكتر[
 واژه انتخـاب  چطـور  قرآن كه كنيم بحث موضوع اين درباره خواهيم نمى
 عيبـى  ،تدبرون افال و تبصرون، افال نيز و تتفكرون حال، هر به اما. كند مى

 . بيايند توانند مى ها واژه اين همه كنيم مى بحث ما كه بعدى اين در. ندارد
. اسـت ) قـرآن  هفـتم  و شصت سوره (ملك سوره 10 آيه ديگر مورد 
 دهـم  تا ششم آيه از من بدانيد روشن نحو به را آيه اين معنى اينكه براى
 .خوانم مى را

 لهـا  سمِعوا فيها الُقُوا اذا المصير؛ بئس و جهنَّم عذاب بربهم كَفَروا للَّذينَ و «
أَلَهم  فـوج  فيها اُلقى كُلَّما الغَيظِ فى تَميزُ تكاد تفور، هى و شَهيقاً اَلَـم  خَزَنَتُهـا  سـ 
 اِن ءٍ شـى  مـن  اللّـه  نَـزّل  مـا  وقُلنـا  فَكَـذّبنا  نَـذير  جاءنا قد بلى قالوا نذير؛ يأتِكُم
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 آيـه  اين ما نظر مورد آيه. بود مقدماتى آيات اين» .كَبير ضَاللٍ فى اال أنتم
عير؛  اصـحابِ  فى كنّا ما نَعقلُ او نَسمع كُنّا لَو قالوا و «:است فَـاعتَرِفُوا  السـ 
 ورزنـد  مـى  كفـر  خـدا  به كه آنها نصيب ؛»السعير الَصحابِ فَسحقاً بذَنبِهِم
 رهنع شوند مى افكنده دوزخ در وقتى! بدى فرجام چه است؛ دوزخ عذاب

 هـاى  شـعله  و آتـش  كـه  وقتـى . شنوند مى را دوزخ آتش شهيق و فرياد و
 از دوزخ است نزديك آيد؛ مى باال فواره مثل كند مى فوران دوزخ در آتش
 افكنـده  دوزخ بـه  اى دسـته  بـار  هـر  انفجـار،  حال در. بپاشد هم از خشم
 خـدا  جانـب  از شما براى مگر پرسند مى آنها از دوزخ نگهبانان. شوند مى

 گـويى؛  مـى  دروغ گفتـيم  او به ما اما آمد، بيدارگر گويند نيامد؟ بيدارگرى
 وهمـى  و خيالى و بزرگ گمراهى يك در شما نفرستاده؛ وحيى هيچ خدا

 تعقـل  اگـر  و شـنيدم  مـى  اگـر  داشـتيم،  شنوا گوش ما اگر گويند. هستيد
 .نبوديم دوزخيان آتش همدمان از اينك كرديم، مى

 تفكـر  و تأمل پيامبران هاى آورده و پيامبران در يعنى چه؟ يعنى تعقل 
 كـه  اسـت  روشـن  خيلـى . كرديم مى استنتاج و انديشيديم مى و كرديم مى

  .است معنى چه به تعقل اينجا
 جـاى  در هـم  ديگـرى  معنـاى  بـه  تعقـل  است ممكن :]افراد از يكى[

 باشد؟ آمده ديگرى
 آيـات  رفقـا  .است آمده استنتاج معناى همين به عموماً :]بهشتى دكتر[
 . بفرماييد كرديد پيدا اى تازه معنى اگر كنيد؛ مطالعه را ديگر
 چيست؟] نامفهوم[كه بديهياتى هاى زمينه اين :]شخص همان[
 .نيست بديهى فقط تعقل گفتيم ما. نيست بديهى اين :]بهشتى دكتر[
 . است بديهيات از :]شخص همان[
 تفكـر،  گفتـيم . نكرديـد  يادداشت كرديم؛ تعريف! جانم نه :]بهشتى دكتر[
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 شـروع،  نقطـه . دانـيم  مى آنچه از دانيم نمى آنچه استنتاج يعنى نظر، تعقل،
 شـناخته  نظريـات  از و رسـيم  مـى  نظريـات  به بديهيات از. است بديهيات

 احـوال  همـين  آيـه  در شـروع  نقطـه . رسيم مى بعدى نظريات به هم شده
 . آنهاست هاى نشانه و معجزات و پيامبران

 ...آمده اينجا در كه شنيدنها همين :]افراد از يكى[
 .داشتيم شنوا گوش شنيديم مى اگر بله؛ :]بهشتى دكتر[
 بود؟ چه شروع نقطه شنيديم مى اگر :]شخص همان[
 .خورد مى گوشمان به كه آياتى شنيديم؛ مى كه همانها :]بهشتى دكتر[

 هـاى  واژه. كـرديم  بيـان  قـبالً  هـم  را ابصـار  واژه. عقل واژه هم اين خوب؛
. اسـت  آمده فهم و فقه واژه آنها در كه هست آياتى گفتم و كرديم ذكر را اصلى
 . است آمده) قرآن يازدهم سوره (هود سوره از 91 آيه در فقه واژه

 ...تدبر :]حضار از يكى[
 فقه واژه اينكه از قبل بدهيد اجازه. نگفتيم را تدبر بله؛ :]بهشتى دكتر[
 .دهم توضيح را تدبر واژه بگويم، را

  
  قرآن در آن مشتقات و تدبر
 آيـه  چهار در تدبر. است) هشتم و سى سوره (صاد سوره 29 آيه در تدبر
 كتـاب  «:خـوانم  مـى  كه است اى آيه اين آنها از يكى كه است رفته كار به

 بر كه است كتابى ؛»االَلباب اولوا لِيتذكَّرَ و آياته لِيدبروا مبارك اليك انزلناه
 خرد صاحبان و بينديشند آن آيات در تا پربركت، و مبارك ايم فرستاده تو

» كنند تدبر آياتش در «.آورند ياد به را رفته ياد از حقايق و گردند هوشيار
 . آورند دست به چيزى استنتاج، با كنجكاوى، با دقت، با يعنى چه؟ يعنى

 ).24 آيـه  محمد رهسو(» اقفالها قلوب على ام القرآن يتدبرون افال «:ديگر آيه
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 خـواهيم  شـناخت  ابزار بحث در بعداً. است آمده قلب با تدبر آيه اين در
 آيـه  ترجمه. است آمده تفكر و تعقل ابزار عنوان به قرآن در قلب كه ديد

 كـار  از و شـده  زده قفل قلبها بر يا انديشند، نمى قرآن در آيا: است چنين
 .ستا تعقل معنى به تدبر كه است روشن افتاده؟

  
  قرآن در آن مشتقات و فقه
 آيـه  (خـوانم  مـى  را آيه يك. است آمده مورد بيست در جمعاً» فقه «آيات

  ):يازدهم سوره: هود سوره از 91
 ال ولـو  ضـعيفاً،  فينـا  لنريـك  اَنا و تَقولُ مما كثيراً مانفقه شُعيب يا قالوا«

هطُكر مناكما و لَرَج ايـن  از خيلـى  مـا  ،شـعيب  گفتند» .بعزيز علينا انت 
 از كـه  مـا  ميـان  در هستى آدمى تو. فهميم نمى زنى مى تو كه را حرفهايى
 و قـوم  حمايـت  اگر و هستى ضعيفى آدم. گويى نمى سخن قدرت موضع
 كـرديم؛  مـى  سنگسـار  را تـو  نبود، آنها رعايت يا نبود، ات خانواده و قبيله
 شعيب، گفتند اينكه. نيستى گرانبها ندارى؛ قيمتى و قدر ما براى تو وگرنه

 را كلمـات  سـاده  معنـى  يعنـى  فهمـيم،  نمـى  را تـو  حرفهـاى  از خيلى ما
 نداشـتند؟  كلمـات  از را شايسته استنتاج و عميق معنى آن يا فهميدند نمى

  كداميك؟
 !استنتاج :]حضار[
 و باشند زبان فارسى آنها مثالً كه نبود چنين وگرنه! بله :]بهشتى دكتر[
 آلمـانى  آنهـا  با پيامبر و باشند زبان ترك يا بزند؛ حرف كىتر آنها با پيامبر
 اينكـه . زد مى حرف اش قبيله و قوم زبان با پيامبر باالخره... يا بزند؛ حرف

 پـى  گـويى  مـى  تـو  كه مطالبى عمق به يعنى فهميم، نمى گفتند مى قوم آن
 . آوريم نمى دست به را آن هاى پايه و ريشه و بريم نمى
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  قرآن در آن مشتقات و فهم
 از 79 آيـه  در سليمان، به راجع: آمده قرآن در مورد يك در فقط فهم، اما

 و داود و «:آمـده  آن از پـيش  آيـات  در ).يكم و بيست سوره (انبياء سوره
 لِحكمِهِـم  كنّـا  و القَـومِ  غَـنَم  فيه نَفَشَت اذ الحرثِ فى يحكُمانِ اِذ سليمان

 داورى كــه ســليمان و داوود از كــن يــاد ؛»ســليمان فَفَهمناهــا شــاهدينَ،
 بودند رفته آن به مردم گوسفندهاى شبانگاه كه كشتزارى درباره كردند مى
 شـاهد  و نـاظر  و گـواه  ما. بودند خورده بود آنجا آنچه و بودند چريده و

 .فهمانديم سليمان به را مطلب ما. بوديم آنها داورى
 مطلـب؟  روح يـا  اسـت  مطلـب  ظـاهر  منظور آيا فهمانديم؟ چه يعنى
 آنچـه . بودنـد  گفته آنها خود كه را ظاهرش ـ است مطلب حقيقت منظور

 .اسـت  نهفتـه  ظاهر اين پشت در كه است چيزى آن فهماند مى سليمان به
 . نداريم قرآن در ديگر و رفته كار به آيه اين در فقط» فهم«

 يـد ديد بودم؛ كرده اكتفا نظر واژه به» ديدن «مورد در من كه كنم مى اضافه
» رؤيـت  «.كنيـد  اضـافه  را رؤيـت  همچنـين . كـرديم  اضـافه  را ابصار بعداً كه

 ديـدن  معنـاى  بـه  يكـى : رفتـه  كـار  بـه  معنا دو به قرآن در» نظر «مثل درست
 و صـافّاتٍ  فوقَهم الطَّير الى يرَوا اَولَم «.استنتاج با ديدن معنى به يكى معمولى؛
 بـه  نگرنـد  نمـى  آيـا  ؛)تهفـ  و شصـت  سوره: ملك سوره 19 آيه (،»يقبضنَ

 بندند؟ مى بال و گشايند مى بال اينها كه آنهاست، سر باالى كه پرندگانى
 اينهـا  به فقط بگويد خواهد مى آيا كنند؟ نمى نگاه اينها به چه يعنى خوب،

 ايـن  كـه  كنيد، گيرى نتيجه آن از بگويد خواهد مى يا ببينيد، را آنها و كنيد نگاه
 آفـرينش  در افتـد،  مـى  زمين به جاذبه قانون طبق والًمعم كه جسم، اين پرنده،

 زمـين  جاذبـه  آساى غول نيروى به راحت كه است رفته كار به اى نكته چه او
 در چگونـه  كـه  كـن  نگـاه  مـن  بـه  گويد مى پرنده گويى كند؟ مى كجى دهن
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 من به خدا ولى بكشى مرا خواهى مى زمين در تو! گشودم بال آسمان جو
 برابـر  در انسـانها  همه ـ.بايستم تو مقابل در كه داده قدرتى كوچك پرنده
 .زمين برابر در مرغ مثل باشند؛ طور همين بايد قدرتها

 گسـترده  خيلـى  را بحث خواهم نمى چون خوانيم، نمى را ديگر آيات
 نظـر،  مثـل  دارنـد،  تفاوت هم با كه هايى واژه روى خواستيم مى فقط. كنم

 اينها از يك هر مقارن آيات توانند مى ايانآق. كنيم تكيه تدبر، تعقل، تفكر،
 . نمايند مطرح آينده جلسه در كنند لطف و بياورند دست به را

 .نگفتيد را رؤيت :]افراد از يكى[
 كـه  داريم يوسف سوره در. است ديدن معنى به هم آن :]بهشتى دكتر[

 4 آيـه (» سـاجدين  لـى  رأيـتهم  والقمـر  والشمس «:ديد خواب در يوسف
 اينجا. كنند مى سجده من برابر در ماه و خورشيد كه ديدم ؛)فيوس سوره
 . داريم فراوانى آيات» رؤيت «در. است معمولى ديدن منظور
 .كنم مى اشاره فقط دليل و اهتدا به مربوط آيات به كه گفتيم قبالً
 بقـره  سـوره  170 آيـه  ؛1]6 سـوره [ انعـام  سـوره  97 آيه: اهتداء آيات

 شـبيه  خيلـى  اتفاقاً آيه سه اين .3]4 سوره[ نساء سوره 98 آيه ؛2]2 سوره[
 . است استنتاج همان به

 علـى  اَدلُّكـم  هل «:مثل آمده،» دلّ «ماده از ولى نيامده، قرآن در» استدالل«
 دارد موسـى  داستان در ).صف سوره 10 آيه (،»اَليم عذاب من تُنجيكم تجارةٍ

 

                                                           
1ـ و ولَ الَّذِى هعج لَكُم وموا النُّجا لِتَهتَدات فِى بِهرّ ظُلُمالب ر وح97 آيه انعام، سوره. (الب.( 
2 يلَقِ اِذَا ـ و موا لَها اتَّبِعاَنزَلَ م ل قَالُوا اللَّهب لَيهِ اَلفَينا ما نَتِّبعآبائَنَـا  ع  لَـوم  كَـانَ  اَوال آبـائُه 

 .)170 آيه بقره، (يهتَدون ال و شيئاً يعقِلُونَ
 .)98 آيه نساء، (سبيالً يهتَدونَ ال و حِيلَةً يستطِيعونَ ـ ال3
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 بـر  كـنم  داللـت  را ماش خواهيد مى گفت، آنها به و آمد موسى خواهر كه
) دلَـلَ (» دلّ «واژه به توانند مى رفقا. كند پرستارى را او بتواند كه زنى يك
 . بفرمايند مراجعه المعجم در

 شـناخت  اساسـى  قسـم  دو بـه  كـريم  قرآن اينكه بر بود اى اشاره اينها
 تكلـف  بـى  سرراسـت  متعارف طبيعى راه و كرده توجه) نظرى و بديهى(

 گونـاگون  عبـارات  بـه  هـم  را بـديهيها،  از نظريها اجاستنت يعنى شناخت،
 .است كرده توصيه

  
  شناخت ابزار
 ابـزار  و بـديهى  شـناخت  ابـزار  يعنـى  اسـت؛  شـناخت  اين ابزار بعدى بحث

 بـه  مـوارد  ايـن  قـرآن  در. بـديهى  از بديهى غير استنتاج يعنى نظرى؛ شناخت
. حجـر  لـب،  لـب، ق فـؤاد،  بصر، سمع،: شده ذكر شناخت اندام و ابزار عنوان
 مهمتـرين  آيـات  ايـن . شود بررسى هم سينه معنى به صدر اينها با همراه بايد
 78 آيه ،)شانزدهم سوره (1نحل سوره 78 آيه: اند موضوع اين به مربوط آيات
 ،)دو و سـى  سوره (3سجده سوره 9 آيه ،)سه و بيست سوره (2مؤمنون سوره
 سـوره  (1ملـك  سـوره  23 آيـه  ،)شـش  و چهل سوره (4احقاف سوره 26 آيه

 

                                                           
1 ـ و كُماَ اللَّهن خْرَجطُونِ ماتِكُم بهونَ الَ اُمئاً  تَعلَمشَـي لَ  و عـج  لَكُـم  عم السـ ار  و األَبصـ و 

 ).78 نحل، (االَفئِدة
 .)78 مؤمنون، (تَشكُرُون ما قَلِيالً االَفئِدةَ و اَالبصار و السمع لَكُم اَنْشأَ الَّذى هو ـ و2
3 ـ ثُم اهووحِه مِنْ فِيهِ فَخَنَ و سر لَ وعج لَكُم معالس و ارصاالَب ة وا قَليالً االَفئِدتَشـكُرُون  م 
 .)9 سجده،(
4 م لَقَد ـ وكَّنَّاها ماِن فِيه مكَّنَّاهفِيهِ م لنا وعم جعاً لَهمس اراً وصاَب ا  اَفئِدةً و م  اَغنـى  فَمـنْه عـ 

مهعمم ال و سهارصاَب م ال ون اَفئِدتُه26 احقاف، (شَىٍ م(. 
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 بحـث  در بيشتر ذهن حضور با دارند دوست كه رفقايى ).هفت و شصت
 بـه  را آنچـه  هم و ببينند را آيات اين هم قبالً توانند مى كنند شركت آينده
 .فرمايند مطالعه و كنند پيدا المعجم از شود مى مربوط قرآن در ها واژه اين

 بـودن  امى بحث به دانم مى زمال من. شد تمام زمينه اين در ما بحث خوب،
 .است حساسى بحث چون بكنم؛ اى اشاره پرسيد، دوستان از يكى كه پيغمبر،

  
 پيامبر بودن امى معناى
 است ويژگى آن با اى خانواده از برخاسته پيغمبر كردم عرض من اينكه اوالً،

. اسـت  امـت  بـا  اسـت،  برجسـته  اى خانواده اينكه عين در پيغمبر خانواده ـ
 هاشـم . است خلقى اما برجسته انسان يك عبدمناف فرزندان ميان در شمها

 اقتصـادى  فعاليت است؛ متمكنى آدم است؛ نيرومندى و برجسته آدم اصوالً
 اسالم تاريخ در. است مردمى خورد؛ مى مردم با دارد چه هر اما دارد، خوبى
 قصـه  نهمـي  سـر  هاشـم  بنى با اميه بنى كينه هاى ريشه از يكى شود مى گفته

 خســيس كلفــتِ گــردن پولــداران اميــه بنــى و عبدالشــمس و اميــه. اســت
 بخور، درد به فعال، بوده آدمى هاشم اما. اند بوده فروشى بزرگى خودفروشِ

 زمين چندين. كرد وقف و كند مى چاه) ع (على خود. مردم با سازنده مؤثر،
 نـوان ع بـه  شـده،  احـداث  علـى  خود وسيله به كه آب چاههاى با شده آباد

 نبـود  زمامـدار  كـه  اى دوره در علـى . بود مانده يادگار به) ع (على صدقات
 معاويـه  و علـى . خـورد  مـى  مردم با داشت آنچه اما داشت؛ عمرانى فعاليت
 را فـرق  همين اميه، نبيره معاويه، با هاشم، نبيره على،. داشتند را فرق همين
 خـرج  شدنش آقا راه در را پول اينكه براى نه ولى داشت، پول على. داشتند
 داشـت،  پـول  هم  ابوسفيان داشت، پول هم معاويه. كند آقايى پول با و كند

 

                                                                                                                  
 .)23 ملك، (تَشكُرُون ما قَليِالً االَفئِدةَ و االبصار و السمع لَكُم جعلَ و اَنشَاَكُم الَّذى هو ـ قُل1ْ
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 . كنند آقايى پول با اينكه براى ولى
 هاشـم  پسـر  هـم  عبـدالمطلب  اسـت؛  هاشم خاندان از پيغمبر بنابراين،

 تولـد  اوايـل  در يـا  پيغمبر تولد از قبل يا كه است پيغمبر پدر عبداهللا. است
 ابوطالـب،  بعـد  و عبدالمطلب پيامبر، سرپرست اما است؛ شده فوت پيغمبر

. فروشـند  مـى  آقـايى  كه آقاها آن از نه اما قاست؛ ابوطالب. طورند همين نيز
 خـدمتگزار  قوم سيد: است خادمهم القوم سيد مصداق. است خاندان بزرگتر

 اسـت؛  امـت  با معنى اين به پيغمبر. است خدمتگزار پيشوايى او. است قوم
 اى بسـته  طبقاتى رابطه است ممكن انسانها بين. است برخاسته امت از عنىي

 ممكـن  يـا  دارد؛ را طبقـاتى  زنـدگى  شـوم  آثار همان كه باشد داشته وجود
 .انجامد مى انسانها پيوستگى به طبعاً كه باشد، نداشته وجود رابطه اين است
 امـى  كلمه اصوالً... برخاسته امت از پيغمبر گوييد مى كه امى، كلمه اما
. نيسـت  ندارد، را ديگران امتيازات و برخاسته خلق از پيغمبر كه معنا بدين

ــه اســت درســت ــى ك ــتان از برخ ــندگان و دوس ــه خــوش نويس  قريح
 مبنايى كسى اينكه ولى بكنند، اى استفاده چنين امى كلمه از اند خواسته مى

 واريز قرآن حساب به دارد دوست كه را هرچه بكوشد بعد و باشد داشته
 بـه  امـا  اسـت،  خـوب  و جالـب  خيلـى  معنـا  اين. نيست درستى كار كند

 از كه است كسى معناى به قرآن در امى. شود نمى واريز قرآن اُمى حساب
 اسـت  مردم با همگونى به ناظر يعنى. است مردم مثل عادى معلومات نظر
 حـد  در داشـت  اگـر  يـا  نداشت، سواد يا پيغمبر يعنى. خواندن درس در

 و كبكبه كه آنهايى و انديشمندان و متفكران از يعنى. بود مردم توده سواد
 ايـن  به امى. نبود دارند را حرفها اين و عالمه و دكترا و پروفسورى دبدبه

 . بود امت مثل بعد اين در پيغمبر بگويد خواهد مى قرآن. معناست
 مربـوط  هـم  به كامالً ديد دو اين كه رفته، كار به ديد دو با كريم قرآن در اُمى
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 يـك  در قـرآن  در. كتـاب  اهـل  برابر در و كتاب اهل مقابل ديد با يكى. است
 مـن  االميين فى علينا قالوا بانهم ذلك «:گويد مى و كند مى نقل كتاب اهل از آيه

. نـدارد  عيبـى  درآوريـم  اميها اين سر بر كارى هر ما گفتند كتاب اهل ؛»1سبيل
 داننـد  مى عالم آقاى را خود و دارند يهود كه مطلبى همان به است مربوط اين
 كـه  ديـدى  همـان  مثل درست ـ اند؛ امى همه بقيه و كتابيم اهل ما گويند ومى

 احـرار  و سـاالر  را خودشـان  آتـن  مـردم . داشـتند  بربرهـا  بـه  راجـع  يونانيها
 كتـاب  اهـل  كه گويد مى را مطلب همين آيه اين. برده را ديگران و دانستند مى
 يعنـى  داريـم؛  كتاب ما ولى ندارند كتاب آنها يعنى ؛»امى «گفتند مى ديگران به
 بيـاوريم  چـه  هر الكتابها اين سر ما كه گفتند مى همچنين. الكتابها يا كتابها، بى

 و علـم  همـان  مـذهبى،  هاى جامعه اين در علم و كتاب از منظور. ندارد عيب
 هـم  السـواد  ودندب الكتاب كه ديگران بخود، خود بنابراين، بود؛ مذهبى كتاب
 كـه  يافـت  اى تـازه  معنـاى  و آمـد  كليسـا  بـه  بعـداً  اتفاقاً اصطالح اين. بودند

 طـوالنى  خيلـى  بحث شوم آن وارد بخواهم اگر من و است مفصل داستانش
 كـه  شد پيدا» الئيك «عنوان با اى تازه اصطالح كليسا در اينكه اجماالً. شود مى
 همـين  اسـت  اروپـايى  واژه يـك  كـه  الئيك اين. است كليسايى غير معنى به

 ريحـان  و روح از اصالً كه شده مى اطالق مردمى به اول: است داشته را تطور
 اى بهـره ) كليساسـت  از قبـل  مـال  چـون  اديـان؛  حتى و (كليسا نور و معنا و

 اطـالق  امـى  و العلـم  اولـوا  غيـر  يـا  سـواد  بـى  معنى همان به الئيك. نداشتند
. دارد جـالبى  تطـور  اروپـايى  تمـدن  دوران در الئيك اين ولى. است شده مى

 بـه  اروپـايى  كشـورهاى  در. رود مـى  كـار  به هم امروز همين الئيك اصطالح
 يعنـى  هسـتند؛  الئيـك  اينها شود مى گفته پروفسورها و دانشمندان از بسيارى

 چـه  بـه  علمـا : است طور همين هم خودمان جامعه در اتفاقاً. ندارند دين علم
 

                                                           
 .75، آيه )3(ـ سوره آل عمران 1
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 جـزو  دين غير عالمان گويى ـ دين عالمان يعنى علما شود؟ مى گفته كسانى
. نيسـت  علم اهل از فالنى است؛ علم اهل از آقا گويند مى مثالً! نيستند علما
 نه البته. است كليسايى واژه همان تقليد و است اصطالح همان اتفاقاً هم اين

 كـردم،  عـرض  و. دارد ريشه يك بلكه باشيم؛ گرفته كليسا از را آن ما اينكه
 جالــب راههــاى از يكــى شناســى واژه و 1)فيلولــوژى (لغــات تطــور ايــن

 بحـثش  كـه  دارد جالـب  هـاى  بازده گاهى هم اينقدر و است؛ شناسى جامعه
 علمـى  كـار  يـك  قـرآن  در امى واژه اين روى چون اتفاقاً من. است مفصل
 االن دادم، انجـام  تحقيقـى  كـار  يـك  گذشته در آن هاى ريشه روى و كردم

 ايـن  كـه  اسـت  ايـن  به مربوط ذهن حضور اين. دارم ذهن رحضو مقدارى
 احتيـاج  نبـوت  و وحـى  بحث همين خاطر به من كه بوده كارهايى از يكى
 در اى گسترده تحقيق يك لذا كنم؛ درك خوب قرآن در را امى معنى داشتم
 هنـوز  و بود شده نوشته علمى زبان به البته تحقيق اين. دادم انجام زمينه اين
 . كنم مرتب چاپ براى را آن نتوانستم چون ده؛نش چاپ هم

 بـه  كتـاب  اهـل . اسـت  رفته مى كار به امى معادل الئيك اصطالح پس
 امـى  معنـى  يـك  اين ـ.امى گفتند مى مالّ غير و كتاب اهل غير باسوادهاى

 . قرآن در
  

 امى ديگر معناى
ـ  و سواد كم معنى همان به درست كه دارد قرآن در هم ديگر معنى امى  سـواد  ىب
 ايـن  آيـه  مقتضـاى  اصـطالح  به يعنى است؛ رفته كار به معلومات از دور آدم و

 بـه » مـنهم  «در» هـم  «ضـمير . »2امانى اال الكتاب يعلمون ال اميون منهم و «.است
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 تقسيم بخش دو به را كتاب اهل خود آيه اين. گردد برمى كتاب اهل خود
 فرق اول معناى با معنى ناي. هستند امى كتاب اهل اين از بخشى. كند مى
 امـى  كتـاب  اهل از بخشى. بود كتاب اهل مقابل در اول معناى چون داد،

 آرزوهـاى . آرزوها صورت به مگر ندارند، اطالعاتى كتاب از اينها هستند؛
 كـه  هم دوستانى از خيلى. كنند مى واريز) قرآن (كتاب حساب به را خود
 خـود  هاى خواسته: كنند مى عمل گونه همين به كنند مى كار قرآن با امروز

 بـه  بپرهيـزيم،  سخت كردم عرض اينكه. كنند مى واريز قرآن حساب به را
 يـارى  به توانيم، مى ما. نداريم كار اين به احتياجى هيچ كه است دليل اين
 شـرط  بـه  كنـيم،  صعود بشرى و االهى معرفت درجات عاليترين تا حق،
 اينكه به نداريم احتياجى هيچ ما. باشد همراه تقوا و عمل با علممان اينكه
 را كـار  ايـن  گفته كى حاجت؟ چه. بكنيم قرآن جمعى ابواب را چيز همه

 .فهميم مى فهميم، مى كه را آنچه قرآن از بكنيم؟
 بـه  پيغمبـر  بـراى  معنايى چه به قرآن در امى كه شما سؤال پاسخ پس

 يعنـى  امى. است بودن امت با از بعد اين به ناظر و است همين رفته، كار
 زمان روشنفكرهاى و ها تحصيلكرده و ها خوانده درس مثل معارفش اينكه

 .است نيامده دست به
 كـه  دارد هـايى  خصيصه امت بگوييم توانيم مى آيا :]حاضران از يكى[
 است؟ سواد كم كه است اين آنها از يكى
 بــه نــاظر اسـت؛  خصيصــه ايـن  بــه نـاظر  اينجــا بلـه،  :]بهشــتى دكتـر [

. باشـد  داشـته  منافـات  كردم عرض من آنچه با تا نيست ديگر هاى خصيصه
 خيلـى  تاريخ كردم عرض من كه كرديد مطرح اعتبار اين به را سؤالتان شما

 ...است برخاسته برجسته خانواده يك از پيغمبر كه دهد مى نشان راحت
 پيغمبـر  بـراى  امـى  وصف با قرآن: آيد مى پيش اى مسأله اينجا :]فرد همان[
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 آدم آقـا  فـالن  بگـوييم  اگـر  حـال . بدهـد  برجسـتگى  ايشان به هدخوا مى
 تحقيـر  باعـث  بلكـه  نيسـت؛  خـوبى  خصيصه اين است، بزرگى سواد بى

 ! شوم نمى متوجه من. است
 كـه،  اسـت  ايـن  اعتبـار  به سواد، بى شود مى گفته اينكه :]بهشتى دكتر[
 از را معلومـات  همـه  اين او بگويد خواهد مى كردم، عرض كه طور همان
 . نياورد دست به مدرسه راه

  ننوشت خط و نرفت مكتب به كه من نگار
 1شد مدرس صد آموز مسأله غمزه به
 آن بـا  هـم  آيـه  همين در كه است پيغمبر نبوت هاى نشانه از يكى اين
 لبثـت  فقـد  بـه  ادراكـم  وال عليكم ماتلوته شاءاهللا لو قل «:كند مى استدالل
 .»2تعقلون افال قبله من عمراً فيكم
 خواهد مى كه است جهت اين از پيغمبر بودن امى ويژگى كنيد؛ دقت 

 از. اسـت  االهـى  وحـى  پرورده دست نيست؛ مكتبها پروده دست او بگويد
 .است مهم مطلب نظر اين

 . رساند مى را خلقت عظمت :]فرد همان[
. را خـالق  عظمـت  و ـرساند،ـ  مـى  را خلقـت  عظمت بله، :]بهشتى دكتر[

 قـرآن  اينكـه  معنـى  بگـوييم  بخـواهيم  اگـر  ما حال، عين رد اما. است صحيح
 جامعـه  محـروم  هـاى  خـانواده  از او كـه  اسـت  اين است امى محمد گويد مى

 تـاريخ  برخالف كه دارد لزومى چه و ايم؛ زده حرف تاريخ برخالف برخاسته،
 چيـز  يك با و است كشك شما حرفهاى همه بگويند ما به بعد تا بزنيم حرف

 

                                                           
 :زلي با مطلعـ حافظ در غ1

اي بدرخشيد و ماه مجلس شد       ستاره
 

دل رميدة ما را رفيق و مـونس شـد          
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 ولـى  روبنـا،  آن روى هـم  وبعـد  كنيد مى درست زيربنا اى سليقه و ذوقى
 پيغمبـر  زنـدگى  تـاريخ . اسـت  اثر بى هم روبناها باشد سست زيربنا وقتى
 چـه،  يعنـى  امـى  فرموديد سركار. نيست گنگى چيز و است روشن خيلى
 فقـط  نـه . خداست خلق با پيغمبر ولى. است جهت اين به ناظر امى گفتم
 هـود  سوره هفتم و بيست آيه قبل دفعه. پيامبران همه بلكه اسالم، پيغمبر

 :گفتند نوح به نوح قوم كه خواندم شما براى را
 انّى اهللا، اال تعبدوا ال ان مبين نذير لكم انّى قومه، الى نوحاً ارسلنا لقد و«
 اال نَـراك  مـا  قومِـه  مِن كفروا الذين المأل فقال. اليم يومٍ عذاب عليكم اَخاف
 لكُـم  نَـرى  ما و الرأى بادى اَراذِلُنا هم الذين اال اتّبعك نَراك ما و مِثلُنا بشراً
 نـوح  قوم در كافر گنده كله آدمهاى اين» .1كاذِبين نظنُّكم بل فَضل مِن علَينا
 اسـت  اين بينيم مى ما آنچه ما؛ مثل هستى آدمى تو! نوح اى گفتند نوح به
. انـد  افتاده تو دنبال ندا آمده سطحى نظر و ديد يك با ما اوباش و اراذل كه
 فكـر  بلكـه  يـابيم،  نمـى  خودمـان  بـه  نسبت برترى گونه هيچ شما براى ما
 . گوييد مى دروغ كنيم مى

 كـافران،  تعبيـر  بـه  يـا  توده، عادى، مردم نوح اوليه پيروان كه بينيد مى
 خيلـى  مورد در. نيست باال اجتماعيشان موقعيت كه همانها هستند؛ اراذل

 خلـق  رهبـران  همـواره  پيغمبـران  اينكه. است بوده طور نهمي پيغمبران از
 امـى  مـا  كه ندارد اين به احتياج مسأله اين اما است؛ صحيح كامالً هستند

 بضـاعت  بـى  خيلـى  خـانواده  يك از پيغمبر بگوييم و بكنيم معنا آنطور را
 .است برخاسته
 بـا  امـا  شد، بزرگ نعمت و ناز در ـ السالم عليه ـ موسى كه دانيد مى شما

 در مسـأله  آن بنـابراين، . بودنـد  شـده  استعباد كه است همراه محرومينى توده
 

                                                           
 .27ـ25، آيات )11(ـ سوره هود 1
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 .خود جاى در هم اين و است خود جاى
 چوپـانى  شـعيب  نـزد  سالى چند آنكه از قبل موسى :]حضار از يكى[
 خـانواده  در هـم  اسـالم  پيغمبـر  خـود . شود نمى مبعوث پيغمبرى به كند

 برايشان پولى داشت دايه كه سال چند از بعد اينكه براى اند؛ نبوده مرفهى
 بـود  پيغمبـر  عموى كه هم ابوطالب. گيرند مى دايه از را ايشان و ماند نمى
 خـود . كـرد  تقسـيم  هـا  بـرادرزاده  و بـرادران  بين را هايش بچه پولى بى از

 .كرد مى چوپانى حال هر به هم پيغمبر
 همين. شود مى خلط مسأله آقا، ببينيد. كرد مى چوپانى ولى :]بهشتى دكتر[
 بگـويم  خواسـتم  مـن  آنچه. هست پيغمبر سيره در اينجا تا. است صحيح حد
 خانـدان  در را زنـدگى  پيغمبر. است بوده اى خانواده چه از پيغمبر كه بود اين

 مـرگ  از بعـد . خوب نسبتاً اقتصادى شرايط يك با كند؛ مى شروع عبدالمطلب
 شـرايط . آيـد  مـى  ابوطالـب  ،سـالگى  هشـت  سن در تقريباً يعنى عبدالمطلب،

 قـوم  بزرگ حال هر به اما نيست؛ كاملى مرفه زندگى شرايط ابوطالب زندگى
 خـانواده  كـه  است كسى هست؛ شد و آمد اش خانه در كه است كسى است؛

 گرچـه  اش زنـدگى  و اسـت  سرشـناس  مكـه  در دارد؛ قبول بزرگترى به را او
 وقتـى  تـازه . نيسـت  آيد مى نذه به كه هم آنطور اما نيست، اغنيا زندگى شبيه

 بـرادرش  خانـه  بـه  آنهـا  از يكى كند، تقسيم را هايش بچه خواهد مى ابوطالب
 رود مـى  محمـد  خانه به يكى است؛ مكه ثروتمندان از يكى كه رود مى عباس

 وضـع  يعنـى  اسـت؛  خـوب  وضـعش  و است خديجه شوهر موقع آن در كه
 بـه  پيغمبر بگويم خواهم نمى. گويم مى حدود همين در بنده. است ثروتمندى

. كـنم  عرض خواهم نمى را اين است؛ نبوده آشنا كار و فقر با اصوالً كلى طور
 نفـر  هـزار  هفت ـ شش حدود شايد كه بوده شهركى و قصبه يك مكه اصوالً

 اسـت؛  آن در كـه  بوده اى كعبه خاطر به هم آن موقعيت. است داشته جمعيت
 مسـاعدى  شـرايطى  هـيچ  اصـالً  دامـدارى  و زراعـت  و عمـران  لحاظ از واال
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 ولخـور  ولگـرد  بيكار آدم اصالً اوصاف اين با قصبه يك در بنابراين،. ندارد
 چـه  مگر ابوسفيان، مثل هم، آن متمكن پولدارهاى. نداشت وجود موقع آن
 تلكـس  ميـز  پشـت  تجـارت  يـا  بودنـد،  نشسته خانه در آيا كردند؟ مى كار

 بـه  يكسـو  از افتاد مى راه التجاره مال و شتر كاروان با ابوسفيان! نه ؟!داشتند
 مـردم  بودنـد؛  اينطور مكه پولدارهاى. شام به ديگر سوى از و رفت مى يمن

 هست كه طور همان را پيغمبر كنم عرض خواهم مى من. بودند زحمتكشى
 كـم  كم رسد مى سالگى دو و بيست سن حدود به وقتى هم بعد. كنيم درك
 ابوطالـب  مـورد  در شـما  ببينيد؛ را وطالباب خود. شود مى تجارت كار وارد
 شـما  كـه  ابوطالب يعنى. رفت شام به تجارت به پيغمبر با سفرى گوييد مى
 سـفر  كه است كسى چنين باالخره نبوده، خوب زياد بارش و كار گوييد مى

 گـويم  مى بنده. دارد فرق خيلى ده دور ور پيله با اين. كند مى شام به تجارتى
 چوپانى احياناً پيغمبر! همين كنيد؛ درك بوده كه طور انهم را پيغمبر شرايط

 هـم  تجـارت  خديجـه  عامـل  عنوان به كند؛ مى ديگران يا ابوطالب براى هم
 رود؛ مـى  سـفر  بـه  اند بوده آن در اى عده كه تجارتى كاروان يك با و كند مى
 كـنم  عـرض  را ايـن  خـواهم  مـى  بنـده . همينهاسـت  پيغمبر خصلتهاى... و
 درسـت  ايـن  ديگـر . اسـت  خوب هست كه طور همين] مبرپيغ زندگى[كه

 بگـوييم  كنـيم  اضافه پيغمبر افتخارات بر افتخارى يك اينكه براى كه نيست
 چـون  اسـت؛  برخاسـته  عـرب  هـاى  خـانواده  محرومترين و فقيرترين از او

 لزومـى  چـه  اصـالً  كـار  اين دانم نمى بنده. است تاريخى واقعيتهاى خالف
 از او بگـوييم  و كنـيم  پا و دست ما كه ندارد لزومى لنين براى چطور دارد؟

 بوده؟. است نبوده محرومى خانواده از كه لنين است؟ بوده محرومى خانواده
 .بوده گويند مى :]حاضران از يكى[
 آشـنا  سـران  اين همه تاريخ با بنده! شناسم مى بنده خير، نه :]بهشتى دكتر[
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 و فـن . شناسـم  مـى  را اركسيستىم نهضتهاى سران و ها چهره اين همه و هستم
 مـاركس، . بخـوانم  را اينهـا  تاريخچـه  كـه  كـرده  مـى  ايجاب من مطالعاتى رشته

 را كـتش  شده مجبور گاهى مثالً و كرده زندگى فقر با را مدتى كه است درست
 از او بگـوييم  كـه  اسـت  ايـن  از غير اين اما كند، چاپ را كتابش تا بفروشد هم
 يـك  پـدرش  نيست؛ اينطور اصالً اتفاقاً. است تهبرخاس بضاعت بى خانواده يك
 از و آلمـان  منطقـه  خانمهـاى  شاهزاده از يكى هم مادرش و بوده دعاوى وكيل
 قهرمـان  انگلـس، . ماركس از اين. است بوده آنجا سرشناس هاى خانواده از يكى
 در و اسـت  آلمـن  در پـدرش  كـه  است دارى سرمايه بچه يك ماركسيسم، دوم

. دار كارخانـه  بچـه  يـك  : ــ  انگلـس  از هم اين. دارد كارخانه انگلستان منچستر
 . بوده چگونه كه است معلوم لذا و است پزشك پدرش لنين

 هـم  البالغـه  نهـج  در! خـواهم  مـى  معـذرت  خيلى :]حاضران از يكى[
 اگـر  انبيـا  البتـه . كند مى تشبيه مكه داعى به را انبيا تنگدستى اميرالمؤمنين

. آورنـد  رو آنهـا  بـه  ثروتشان خاطر به مردم كه بود ممكن بودند ثروتمند
 اى جملـه  اين با را پولى بى و تنگدستى يا فقر اين دوستان از برخى ظاهراً

 و بودنـد  پـول  بـى  انبيـا  غالـب  البتـه . انـد  كـرده  قـاطى  فرماييد مى شما كه
 خـاطر  بـراى  مـردم  تـا : دارد ديگرى رمز پولى بى اين و نبودند دار سرمايه
 . نشوند جمع آنها دور انسورش و پولشان

 اسـالم،  پيغمبـر  مورد در اتفاقاً كه هست هم دوم رمز يك و :]بهشتى دكتر[
 در گرچـه  ـ است؛ روشن تاريخ در انبيا از بسيارى و عليه، سالمه و اهللا صلوات
 پـول،  كـم  يـا  پول، بى آدم كه است اين دوم رمز. است روشن كامالً پيغمبر مورد
 پـول  بـى  نـدارد  آوردن در پول امكانات چون كه ىآدم جور يك: است جور دو
 مـرد  اسـت،  پـول  كـم  يـا  پـول  بـى  گرچه كه آدمى جور يك و است؛ پول كم يا

 درآوردن پـول  دنبـال  ولـى  دارد، هـم  درآوردن پـول  توانـايى  و است اقتصادى
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 خلـق  و خـدا  بـه  خـدمت  راه در را نيروهايش تمام خواهد مى بلكه رود؛ نمى
 شناسـيم  مـى  انبيـا  از ما آنچه. دارند فرق خيلى هم با دو اين. كند صرف خدا
 پيغمبـر  تاريخ در باز خودتان شما. هستند دوم نوع از پول بى آنها كه است اين
 سـفر  يـك  رفـت،  خديجه براى كه اولى سفر در پيغمبر گوييد مى خوانيد؛ مى

 اقتصـادى  كله يك او يعنى برگشت؛ سرشار سود با و داد انجام موفق تجارتى
 پيغمبـر  كـه  بـود  آسـان . رود نمى اما بكند؛ اقتصادى كار تواند مى يعنى ت؛اس

 از پيغمبـر . بشـود  قـوم  اكـابر  از كوتـاهى  فاصـله  به و بگيرد را كار اين دنبال
 نُـزِّل  ال لو قالوا و «:كند مى نقل قرآن در باز لذا نيست؛ مكه ثروتمند هاى چهره
 از يكـى  بـر  قـرآن  ايـن  چرا ندگفت ؛»1عظيم القريتين من رجل على القرآن هذا

 طـائف  و مكـه  قوى احتمال به (نشد؟ نازل طائف يا مدينه مكه، بزرگ مردان
 او بـراى  عظمت اين اما بكند، را كار اين توانست مى پيغمبر) .است نظر مورد

 ثروتمند خديجه با. نيست ثروت دنبال لذا است؛ بزرگ او روح. نبود عظمت
 ايـن . كند مى خرج نهضت يك راه در را او تثرو تمام كند مى ازدواج كه هم
 . كنم تأكيد فرق اين بر خواهم مى بنده. دارد فرق آن با

 پـول  بـه  دستشـان  كـه  نيسـت  خـاطر  ايـن  بـه  ندارنـد  پول اگر پيغمبران
 نكتـه  اين خواهم مى من. رود نمى پول سراغ و رسد مى دستش بلكه رسد؛ نمى

 دربـاره  حتـى  االهـى،  ارزشـهاى  منهاى بخواهد انسان اگر واقعاً. شود روشن
 هـم  انگلـس  براى بگويد كه ندارد اشكال بدهد، نظر ـ بالتشبيه ـ هم انگلس
 راه در را امكانـاتش  تمـام  كـه  اسـت  دارى كارخانه بچه كه است عظمت يك
 در كـه  نيسـت  دارهايى كارخانه هاى بچه اين مثل و كند مى خرج نهضت يك

 ايـن . اندازنـد  مـى  تختـه  و شلنگ ها انهقمارخ و ها خانه فاحشه اين در انگليس
 گفتـه  اينكـه  امـا . است واقعيت واقعيت،. گفت بايد را واقعيت. است عظمتى
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 نياوريـد،  حسـاب  بـه  را او اصـالً  است دار سرمايه بچه انگلس چون شود
 است اى نكته همان اين. است غلط بكند، كارى هيچ تواند نمى اينكه براى
. بشـود  اسـتفاده  چنان نبايد هم امى از. بود اينطور پيغمبر كردم عرض كه
 بـه  شـناخت  بحـث  در آينده در اتفاقاً. دارد گوناگون ابعاد بحث اين البته
 يـا  باشد آشنا مردم درد و رنج با انسان اينكه براى كه رسيم مى مسأله اين
. مـردم  با يا كند، لمس شخصاً را آنها رنجهاى تا باشد مردم اين جزو بايد
 بحـث  بخشـهايى  از يكى. داشت خواهيم آينده در كه است ىبحثهاي اينها

 جـاى  سـر  اينها. آمد خواهد كه است قسمت همين به مربوط ما شناخت
 روشن مطالب همين از گويم مى كه است اين مقيدم خيلى آنچه من. خود
 حـاجتى  و كنيم مى پردازنده سازنده مطلوب گيرى نتيجه گونه همه مستند

 خـراب  را كار و بكنيم محكم چيزهاى اين مهضمي سست چيزى اينكه به
 روشـن  بـراى  بشـرى  شـناخت  محكمات و دين محكمات. بينم نمى كنيم
. نيسـت  متشـابهات  كردن ضميمه به نيازى هيچ و است كافى ما راه كردن
 دنبـال  طـورى  شـناخت  بحـث  ايـن  خواهد مى دلم. است اين من عرض
 دنبـال  را شـناخت  صحيح راه ما همه اينكه به بكند كمكى واقعاً كه بشود
 وارونـه  راه شـناخت  بحـث  ايـن  خـود  در بخـواهيم  اگـر  گرنه و بكنيم؛

 !عمل بى جاهل يا ـعمل، بى عالم شويم مى جا همين برويم، را شناخت
 مطروحـه  برداشـت  ايـن  من نظر به كه كنم عرض :]حاضران از يكى[
 پـايين،  خيلـى  طبقـات  از فـردى  يك صورت به پيامبر بودن امى مورد در

 دو صـورت  بـه  اسـالم  دنيـاى  در اكنون هم كه است برداشتى اين مولود
 يـا  لبـاس  اهـل ) ايشان فرمايش به (مسلمانهاى: شده مطرح مسلمان گروه

 ... اند شده تربيت ها دارالعلم در كه مسلمانهايى
 .معمم :]بهشتى دكتر[
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 اصـطالح  دانشـگاهى  مسـلمانهاى  بـه  هـم  را يكـى  و بله؛ :]شخص همان[
 را نزديكتـر  صـراط  و كوتاه راه اينكه به دارند اصرار دو اين از كدام هر. ندا كرده

 نيـت  حسـن  و اصالت مقدارى يك دو هر كه صورتى در بدهيم؛ تشخيص» ما«
 كمـك  همـديگر  بـه  بايـد  گـروه  دو. دارنـد  كمبود هم مقدارى يك ولى دارند،
 و اسـت  ىدانشـگاه  اسالم نيست؛ لباس اين اسالم اسالمم هم خودم من. بكنند
 آيـيم  مى اينجا به كه ما ولى. برداشت اين تا چسبد مى مغزم به بيشتر برداشت آن
 در كـه  طـور  همـان  اينكـه،  بـراى  بگيريم؛ استاد و معلم از را خود برداشت بايد
 كـه  را چيزها خيلى كه حال عين در بگيريم؛ ياد بايد چيزها خيلى ما آمده، 1پيام
 يكـى  ايـن . گرفت خواهند فرا حتماً هم آقايان و بداريم، عرضه بايد هستيم بلد
 دانشـگاهى  جزو را خودم من اينكه البته. هاست دانشگاهى ما تند بسيار موارد از
 و فعـال  و عملـى  جنـاح  آن كـه  اسـت  ايـن  بـراى  دانـم  نمى را شما و دانم مى

 حــاال بنــده. اســت شــده تــوأم دو هــر از االن خوشــبختانه اســالم پيشــقراول
» قيمـه  «فرموديـد  كـه  فرمايش آن استناد به كنم مختومه را ثبح اين خواهم مى
 در دوزخ مـورد  در! گوشت و لوبيا و نخود سراغ برويم غين؛ با يا است قاف با

 دوزخ بـه  كه كنيم كارى دنيا اين دوزخيان ما كه فرموديد اى جمله امشب بحث
 هـا  زمينـه  ايـن  روى اصـوالً  را بحثها كنم تقاضا خواستم مى زمينه اين در. نرويم
 لغـوى  و بحثى و كالمى يا اسكوالستيك مطلب اين بگويم خواهم نمى. بياوريم

 كـه  اينجـا  ولـى  دارد، صـحبت  بـراى  بـازى  ميدان بحثها اين حرفهاست؛ اين و
 حرفهـا  ايـن  و لپـه  و گوشـت  سراغ به قدرى نرويم؛ مباحث اين روى آييم مى

 ايـن  از خواسـتم  مـى  نم. چيست اصلى موضوع و اليوم كلمة كه ببينم و برويم
 .زندگيمان كار جريان به بكشيم را مباحث كه كنم تقاضا لحاظ
 دو هر شما و من كه ام گفته مكرر كامل صراحت با من :]بهشتى دكتر[
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 كـه  كنيـد  مـى  هـم  احساس. گيريم مى ياد چيز همديگر كمك با و متعلميم
 و گيريم ىم ياد چيز هم با كه است برخورد همين دوستان همه با برخوردم

 آمـادگى  مـن  است ممكن خاصى بخش يك در گيرم. فهميم مى چيز هم با
 شـما  هـم  بخشـهايى  در بفهمـيم؛  سريعتر كنم، همكارى شما با باشم داشته

 ... بودم كرده يادداشت اتفاقاً. كنيد كمك توانيد مى و داريد آمادگى
 گفتـه؛  هـم  1دكتـر  مرحـوم ... كه است اين بهتر ببخشيد؛ :]فرد همان[
 مشت من به شما و باشم بوكس كسيه من كه خواهد مى دلم من گويد مى

 !شويد ورزيده خودتان تا بزنيد
 پنجـه  اينكه شرط به است؛ عالى] حضار خنده[!است عالى :]بهشتى دكتر[

 اتفاقـاً  را بخشـى  يك كه شود مى عرض] حضار خنده[!نگيريد دستتان بوكس
 كـه  بـودم  كـرده  يادداشـت  و بـودم  گرفتـه  نظـر  در آينـده  بحث براى امشب
 دربـاره  دارنـد  آمـادگى  كـه  رفقايى) !شود مى سنگين بارتان البته (كنم پيشنهاد
 وظـايف  ،)آنـاتومى  (تشـريح  كتابهـاى  از شـناخت  ابـزار  و شناخت اندامهاى
ــوژى (االعضــا ــه (روانشناســى ،)فيزيول  روانشناســى كتابهــاى از هــايى مقدم
 از بخواننـد،  و بياورنـد  اينجـا  و كننـد  اسـتخراج  را جـالبى  بخشهاى) عمومى

 احيانـاً  يـا  دو، اسـت  ممكن شناخت ابزار بحث. كنيم مى استقبال همكاريشان
 در مـن  و داريـم  قلـب  درباره حساسى خيلى بحث ما. بكشد طول جلسه سه
 جـايى  نديـدم  كـه  ام داشـته  قلب مورد در برداشتى اخير سال چهار ـ سه اين
 هـم  اگـر ... شـده  مسـتند  و گسـترده  هم خيلى تدريج به برداشت اين و باشد
 منـابع  در رفقا كه شوم مى خوشحال. شوم مى خوشحال باشد ديگر جاى اتفاقاً
 چـون  ـباشد؛ـ  داشـته  سـابقه  شايد بيابند؛ را برداشت اين و كنند تحقيق ديگر
 .اسـت  بهتـر  اينطـور  باشد؛ داشته هم سابقه گويم مى چه هر دارم دوست بنده
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 درنـگ  شـناخت  ابـزار  بحث در جلسه سه احياناً اي دو شايد كه است اين
 فرصـت  روز پـانزده  الاقـل  ديگـر،  جلسه دو تا حاال از عزيز رفقاى. كنيم
 .كنند تحقيق زمينه اين در بفرمايند سعى كه دارند

 





قرآن ديدگاه از شناخت  
  

پنجم جلسه  
  
  





 مبنـاى  كـه  شـد  مطـرح  مطلـب  اين» قرآن ديدگاه از شناخت «بحث در
 شده مطرح قرآن در كه شناخت زمانى همه و همگانى و فطرى و طبيعى
 آغاز نقطه و پايه عنوان به حواس راه از آنچه از استفاده از است عبارت

 راه از تـوانيم  نمـى  مسـتقيماً  آنچـه  بـه  بردن پى براى گيريم، مى شروع و
 حـواس  وسـيله  بـه  هـاى  شده گرفته از را آنها بايد بلكه بگيريم، حواس
 آن به همه كه روشن است مبنايى اين فرماييد، مى مالحظه. كنيم استنتاج
 و صحت به تواند نمى شده آن پيرامون كه فنيى بحثهاى و كنيم، مى عمل
 و حـدود  دربـاره  تـوانيم  مـى  گرچـه  بزنـد؛  اى لطمـه  مطلب اصل اعتبار

 كـريم،  قـرآن  از مطلـب  ايـن  فهـم  و استنباط براى. كنيم بحث ثغورش
 ابصـار،  نظـر،  عنـوان  تحـت  قـرآن  در آنچـه  به يمتوان مى كه شد عرض
 ايـن  در مـن . كنـيم  مراجعه آمده تفكر و تدبر، عمل، فقه، سمع، رؤيت،
 رفقـا  از كـردم؛  اسـتخراج  كامالً را اينها از يك هر به مربوط آيات هفته
 و كننـد،  اسـتخراج  را مربوط آيات خودشان كه بودم كرده خواهش هم
 چـون  امـا  كنيـد؛  اضـافه  بحثتـان  بـه  را اينهـا  شـود  مى لزوم صورت در
 نظـر  صـرف  آنهـا  برشـمردن  از بشـويم  جديـد  بحـث  وارد خـواهيم  مى
 ايـن  پروسـه،  ايـن  بـراى  ما كه ابزارى قرآن نظر از ببينيم حال. كنيم مى

 .چيست بريم مى  كار به شناخت جريان اين و روند
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 است جريان يك شناخت
 جلـو  جـايى  سـمت  به و شود مى آغاز جايى يك از است؛ جريان يك شناخت

 ميـان  متـداول  و مصـطلح  تعريـف  نظـر  از فكـر  كردم، عرض شب آن. رود مى
 شـده  مطرح جريان يك و حركت يك عنوان به قديم از اسالمى، عالم متفكرين

 شـناخته  پروسـه  عنوان تحت اجتماعى و فلسفى مباحث در امروز آنچه ـ است
 مرحـوم  ى منظومـه  از نيـز  را شعر اين. شود مى تأكيد آن روى اينقدر و شود مى

 مبـادى  مـن  و/البـادى  الـى  حركةٌ والفكر: كه كردم نقل سبزوارى مالهادى حاج
 و اسـتنتاج،  آغاز هاى نقطه سوى به حركت يك از است عبارت فكر المراد؛ الى
 بنـابراين، . رود مـى  انتظـار  آن از كه گيريهايى نتيجه سوى به آغاز هاى نقطه آن از

 .كنيم مى استفاده ابزارى چه از حركت اين در ببينيم اينك
 يـك  بـه . شـوند  مـى  تقسيم اساسى بخش دو به حركت اين ابزارهاى

 در را ديگـر  بخـش  و كنـيم،  مـى  توجه بحث از مقطع اين در آن از بخش
 و انـدامها  از اسـت  عبارت اول بخش. كرد خواهيم بررسى ديگرى مقطع
 هـاى  وسـيله  ها؛ وسيله: است مصطلح ابزار همان ابزار از ما منظور. وسايل
 مقطع در آن از ما كه روشها، و ها شيوه از است عبارت ديگر بخش. عينى

 . كنيم مى بحث شناخت روش عنوان تحت اى جداگانه
 اصـطالحى  هـم  ايـن  كردم؛ ياد ابزار عنوان با روش از من كه نكنيد تعجب

 در يـا  1بـوده  اورگـانون  منطق قديمى خيلى نامهاى از يكى. قديمى خيلى است
 سيسـتم  يـك  در كه اندامى اندام؛ يعنى اُرگان. ارغنون اسالمى فرهنگ اصطالح

 گفتـه  خودمـان  كتابهـاى  همـين  در منطق تعريف در. رود مى كار به كارى براى
 منطـق  الفكـر؛  فـى  الخطـأ  عن الذهنَ مراعاتها تعصم قانونية آلةٌ المنطقُ: شود مى

 كـه  قـانون  داراى و راردادىقـ  ابـزارى  ابـزار؛  يـك  آلـت،  يـك  از است عبارت
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 وسـيله  بـدان  تـوانيم  مـى  كنـيم،  مراعات را آن و كنيم استفاده آن از وقتى
 شـناخت  ابـزار  عنوان تحت ما بنابراين،. بگيريم را فكرى خطاهاى جلوى

 بـه  شـناخت  در كه عينى وسايل و اندامها بحث يك: داريم بحث نوع دو
 .دارد را ابزار حكم هم آن كه شناخت، روش ديگر بحث و آيد، مى كار

  
 شناخت ابزارهاى

 اساسى بخش دو به بريم مى كار به شناخت براى كه را ابزارهايى ابزار، نظر از
 هستى قلمرو در و شده داده قرار ما بدن در كه ابزارهايى يكى: كنيم مى تقسيم
 آن. ماسـت  از بيرون و ما قلمرو از خارج كه ابزارهايى ديگرى و ماست، خود
 هستند كمكى حقيقت در بيرونى ابزارهاى. ناميم مى اندام را اول نوع هاىابزار
. كنـيم  اسـتفاده  عينـك  اين از ناچارم االن بنده. خودمان داخلى ابزارهاى براى
 بـه  شـود؛  مى سنگين گوش. من چشم براى است كمكى چيست؟ عينك اين

 قصه اوقات گاهى. گوش براى است كمكى سمعك. شود مى نيازمند سمعك
رد  بر اينكه براى اصوالً بلكه نيست، سبكى و سنگينى خـود  انـدامهاى  كـار  بـ 
 اعـالى  حد در اندامها آن اينكه عين در يعنى. كنيم مى استفاده ابزار از بيفزاييم
 آنهـا  بـرد  خواهيم مى نيست؛ كافى قوت اين ولى هستند، خود معمولى قوت

 هرقـدر  انسـان  چشـم . يمبر مى كار به ميكروسكوپ مثالً. كنيم بيشتر خيلى را
 از ميكــروب ديــدن بــراى. ببينــد را ميكــروب توانــد نمــى باشــد وىـقــ هـم 

 ايـن  بين ذره كار. كنيم مى استفاده بين ذره از گاه. كنيم مى استفاده ميكروسكوپ
 بـراى : اسـت  طور همين زـني تلسكوپ. زايدـاف مى من ديده ردـب رـب كه است
 رقدرـهـ  معمـولى  گـوش . زايدـاف مى انانس ديد برد رـب دور، مسافتهاى ديدن
 بـراى  بشـنود؛  را ريه و سينه صداى يا قلب، حركات تواند نمى باشد قوى هم
 و بـازتر  حركـات  ايـن  گوشـى  كمـك  بـه . شود مى استفاده گوشى از كار اين
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 كمـك  كـه  ابزارهايى ـ ديگر ابزار است طور همين. شود مى شنيده روشنتر
 آماده اندامها كار براى را زمينه كه هستند هم ابزارهايى. هستند اندامها كار
 آنها، امثال و گيرى اندازه ابزارهاى و آزمايشى ابزارهاى تمام مثل كنند؛ مى
 .گذاريم مى كنار را آنها فعالً كه

  
 درونى اندامهاى

 مـن  قالـب  در و اسـت  مـن  بـدن  قلمرو در كه اندامهايى درونى؛ اندامهاى اما
 مـورد  در امـا  ابزارنـد؛  راسـتى  بـه  درونى اندامهاى اين از بعضى. دارند تحقق
 حـال  هـر  بـه  گرچه ـ نيستند ابزار يا ابزارند آيا كه داريم ترديد آنها از بعضى

 ايـن . دارنـد  نقـش  جريـان  ايـن  در و شناسايى تحقق در كه هستند اندامهايى
 و درونـى،  حـواس  ظاهرى، حواس: كنيم مى تقسيم گروه سه به نيز را اندامها
 بـر  را آنهـا  تـوان  مـى  كه گوييم مى اندامهايى به ظاهرى حواس. دو اين از غير

 زبان در مخصوص هاى غده ،)شنوايى (گوش ،)بينايى (چشم: ديد بدن سطح
 زيـر  در گسـترده  اعصـاب  ،)بويـايى  (بينى در مخصوص اعصاب ،)چشايى(

 كـه  شـلى،  و سـفتى  سـردى،  و گرمـى  نرمـى،  و زبرى شناخت براى پوست
 مختلفـى  اعصاب ولى آيد، مى المسه و بساوايى عنوان تحت ينهاا همه معموالً
 قسـم  پنج را حواس اين فعالً. نامند مى ظاهرى حواس معموالً را اينها. هستند

 هـر  در شـود؛  شـناخته  آنهـا  از قسم پانصد روزى است ممكن ولى دانند، مى
 درونمـان  از هـم  دريافتهـايى  سلسـله  يـك . كند نمى فرقى ما بحث براى حال

 دارم؛ هيجـان  و مضطربم نيستم؛ يا هستم تعادل حال در االن من اينكه: اريمد
 و چگونـه  را اينهـا . تعـادلم  حال در يا خورم مى تلوتلو طرف آن و طرف اين
ـ  نه چشم، با نه كه است دريافتى اين كنم؟ مى درك اندامى چه اـب  گـوش،  اـب
 گسـترده  اعصـاب  بـا  نـه  و زبـان،  زيـر  در چشـايى  هاى غده با نه بينى، با نه
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 انجـام  ديگـرى  چيـز  بـا  دريافـت  اين. گيرد مى انجام) بساوايى (پوست زير در
 چـه  بـا  را درون درد. گوييم مى تعادل حس را اين. دارد خاصى اندام و گيرد مى
 فـرو  دسـتم  در سـوزنى  كـنم؟  مـى  درك چه با را برون درد كنم؟ مى درك چيز
 فشـار  آورد؛ فشـار  من دست روى ىچيز اينكه نه (گيرد؛ مى درد دستم رود، مى
 درك چيـزى  چه با را تشنگى و عطش ).ديگر اى مسأله درد و است مسأله يك
 انـدامهاى  كـنم؟  مـى  درك چه با را گرسنگى، مثل درونى، حاالت ساير كنم؟ مى

 كـار  از اندام آن اگر يعنى دارند؛ نقش شناخت اين در كه شده شناسايى خاصى
. دهـد  نمـى  دسـت  شناخت آن ديگر بيفتد؛ كار از چشم كه است اين مثل بيفتد،
 در معمـوالً  باشـند  كـه  هـم  تـا  هـزار  و تـا  هفـت  و تـا  شش و تا پنج هم اينها
 و ادراك هـم  بـاز  دو، اين از غير ولى. ناميم مى درونى حواس را آنها بندى دسته

 گـروه  ايـن  بـه  كـه  هست ابزارهايى و اندامها نوع يك بنابراين،. داريم شناخت
 كـه  مـوقعى  مـن . اسـت  دوم گـروه  و اول گـروه  از غير و شود مى بوطمر سوم
 انجـام  شـناختى  كـار  يـك  كـنم،  اسـتنتاج  ديگـر  مطلب از را مطلبى خواهم مى
 بـه  ،4 بـا  اسـت  مسـاوى  16 راديكال كه كنم محاسبه خواهم مى وقتى. دهم مى

 كـار  يـك : گيـرد  مـى  انجـام  مـن  درون در كارى هم اينجا در. دارم نياز محاسبه
 نـه  گـوش،  نـه  است، چشم به مربوط نه كار اين. شناختى پروسه يك ناختى؛ش

 داخلـى،  گـوش  اعصاب نه پوست، زير اعصاب و بدن پوست نه زبان، نه بينى،
 ايـن  از غير «گوييم مى را اين چيست؟ كار پس. نيست اينها از كدام هيچ كار... نه
 كـه  اولـى،  آن از غيـر : ريمب مى نام» دو اين از غير «عنوان تحت اينها همه از .»دو

 . بود درونى حواس كه دومى، از غير و بود؛ بيرونى حواس
 كـه  هسـت  ظريـف  پيچيـده  شده شناخته اندام يك: دانيم مى را نكته يك ما

 ايـن . اسـت  بيشتر بدن ديگر بخشهاى تمام پيچيدگى از تنهايى به اش پيچيدگى
 بنـابراين، . اسـت  مغز يا خم اندام اين. است كار در شناخت اين در پيچيده اندام

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   158

 بـا  مغـز  منظور. ببريم نام شناسايى اندام يك عنوان به مغز و مخ از توانيم مى
 مـخ،  روى غشـاى  مـخ،  مخچه، مثل گوناگون، نواحى و گوناگون بخشهاى

 شـناخت  كـه  باشـيد  داشته توجه. است آن بطنهاى و مخ درون تقسيماتش،
 رفقـا  گـاهى . اسـت  رسـابقه پ خيلى شناخت يك اجماالً آن تقسيمات و مخ

 و مـخ  بـه  كـه  اسـت  جديـد  شناسـىِ  انـدام  و تشريح اين كه كنند مى خيال
 قـديمى  خيلـى  كتابهـاى  ما. نيست چنين خير؛. است برده پى آن تقسيمات

 كـه  ببينيـد  داريـم؛  را سـينا  ابن كتابهاى. است دسترس در جا همين كه داريم
 كـدام  اينكـه  و) 1دماغ وانعن تحت البته (كند مى ياد مخ تقسيمات از چطور
 و اسـت؛  احساسـات  به مربوط كدام است، حافظه به مربوط دماغ از بخش
 بنـابراين، . است اسالم از قبل به متعلق حتى پژوهشها اين... به مربوط كدام

 و گونـاگونش  نقش و شناخت و معرفت و ادراك در آن نقش و مخ اجماالً
 شـده  شناسايى و كار آن روى ديرگاه از كه است مطلبى اش، كلى تقسيمات

 معنـى  بـه  شـناخت  ابزار پيرامون بود فشرده اجمالى توضيح يك اين. است
 انجـام  كارى شناخت موقع در كه بدن از اندامهايى يعنى شناخت؛ اندامهاى

 .برويم قرآن سراغ به حاال. دهند مى
  
 شناخت اندامهاى و قرآن
 عنـوان  بـه  چيـز  سه از بشمارد را شناخت اندامهاى خواهد مى كه آياتى در قرآن
 را قسـمت  ايـن  بـه  مربـوط  آيـات . فـؤاد  بصر، سمع،: برد مى نام شناخت اندام
 بـه  را اصـلى  آيات اين شماره قبل، جلسه در (نحل سوره از 78 آيه. خوانيم مى

 

                                                           
 در جملـه  آن از. كنـد  مـى  ياد» دِماغ «از اى عديده موارد در سينا بوعلى الرئيس ـ شيخ 1
 امـراض  (چهارم كتاب قانون، به بنگريد. دارد باب اين در مشبعى بحث» الطب فى قانون«

 .چهارم كتاب ديگر فصول و) دماغ تشريح در (دوم فصل، )قدم تا سر از مختصه
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 ):بكنند مطالعه كه كردم عرض رفقا
 و عالسـم  لكـم  جعل و شيئاً، تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم واهللا«

 مادرانتـان  شـكمهاى  از را شـما  خـدا  ؛»تشـكرون  لعلكم االفئدة و االبصار
 دل و ديـده  و گـوش  شما به و. دانستيد نمى هيچ كه حالى در آورد بيرون
 .بگزاريد را آنها شكر و بدانيد را آنها قدر كه اميد بدان داد،

 لكـم  اَنشَـأ  هوالـذى  و «):سوم و بيست سوره (مؤمنون سوره از 78 آيه
 و گوش شما براى كه اوست ؛»تشكرون ما قليالً االفئدة، و االبصار و سمعال

 . دانيد مى كم را آنها قدر شما اما آورد، پديد و آورد وجود به دل و ديده
. اسـت  انسـان  آفـرينش  در) دوم و سـى  سـوره  (سـجده  سـوره  از 9 آيه
 و دكـر  آغـاز  گـل  از را انسان آفرينش و آفريد خوبى به را چيزى هر خداوند
 فيـه  نفـخ  و سواه ثم «:فرمايد مى بعد. ارزش كم آب از اى چكيده از را نسلش

 .»تشكرون ما قليالً االفئدة، و االبصار و السمع لكم جعل و روحه من
 مكّنـا  ان فيما مكَّناهم لقد و «):ششم و چهل سوره (احقاف سوره از 26 آيه

 ال و سـمعهم  عـنهم  غنـى ا فمـا  افئـدة،  و ابصـاراً  و سـمعاً  لهـم  جعلنا و فيه كم
 مـا  بهـم  حـاق  و اللّـه  بĤيات يجحدون كانوا اذ ء، شى من افئدتهم ال و ابصارهم

 كـه  داديـم  امكاناتى عاد به ما ؛)است عاد قوم داستان در اين(» يستهزئون به كانوا
 و گـوش  امـا  داديـم،  دل و ديده و گوش آنها به. نداديم شما به را امكانات اين
 كفـر  خـدا  آيـات  و هـا  نشـانه  بـه  چون نبخشيد، سودى نهاآ حال به دل و ديده
 .شد كشيده آنها نابودى به پنداشتند مى مسخره را آن آنها آنچه و ورزيد، مى

 و انشـأكم  هوالـذى  قـل  «):هفـتم  و شصت سوره (ملك سوره از 23 آيه 
 را شـما  كـه  اوسـت  ؛»تشكرون ما قليالً االفئده، و االبصار و السمع لكم جعل
 .سپاسگزاريد كم شما داد؛ قرار دل و ديده و گوش شما براى و آورد پديد

 :شـمارد  مى قرآن ديد از را شناخت اندامهاى رديف به كه است آياتى اينها
 



 شناخت از ديدگاه قرآن   160

 اينهـا  تـك  تـك  دربـاره  زمينـه  اين در هم ديگر آيات. دل و گوش و چشم
 كـدام  كـه  گفـت  خـواهم  امشب و ام كرده استخراج را آنها كه است فراوان
 ،)گـوش  (اُذُن مثـل  اسـت  شده برده نام ابزارهايى از آيات اين در. دان آيات
 كـه  قلـب  و) دل (فـؤاد  ،)چشـم  (اعين و عين ،)ديده (بصر ،)گوشها (آذان

 ارتبـاط  در ديگر اندام يك از قرآن در اينها از غير. است بيشتر خيلى آياتش
 بـا  تبـاط ار در بلكـه  آنها، رديف در نه اما شود، مى برده نام شناخت بحث با

 صـدره  اللّـه  شـرح  افمـن  «:اسـت ) سـينه  (صـدر  انـدام  آن. شناخت بحث
 آيـه  ايـن ... كرده باز اسالم براى را اش سينه خدا كه كس آن آيا ؛»...لالسالم

: كـرده  تنگ را اش سينه كه كسى برابر در ـاست، اسالم پذيرش با ارتباط در
 در ديـد  بايـد  كه ،»امرى يسرلى و صدرى لى اشرح رب «:يا. فشرده و تنگ
 . شود مى برده نام صدر شرح از حال هر به ولى نه، يا است شناخت با رابطه

 كلمـه  ايـن  چـه؟  يعنـى  لـب . االلباب اولوا: است الباب و لب ديگر مورد
 ليـالٍ  و والفجـر،  «:والفجر سوره در حجر، همچنين. است آمده قرآن در مكرر
 البتـه  .»حجـر  لـذى  قسم ذلك فى هل يسر، اذا الليل و الوتر، و الشَّفع و عشر،
. معناسـت  ايـن  بـه  آيه يك همين در فقط ولى آمده هم ديگر آيات در حجر
 بحثمـان  متن در فعالً آنچه ولى كنيم، مى بحث بخش اين پايان در اينها درباره
 .قلب و فؤاد عين، و بصر اذن، و سمع از است عبارت دارد قرار
  
 قرآن در بصر
 ابصـار، : جمـع  صـورت  به و بصر،: مفرد صورت به كه نعي و بصر درباره اما

 بصـر  آن در كـه  را آيـاتى  از نمونه يك. است شده برده كار به قرآن در مكرر
 يـدرك  هـو  و االبصار التدركه «:كنم مى ذكر رفته كار به اندام و ديده معنى به

 دوجـو  آيات اين زمينه اين در. هاست ديده يابد نمى در را خدا آنچه ؛»االبصار
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 پنجـاه  سـوره  17،  2 ]اسراء[ هفده سوره 36،  1 ]نحل[شانزده سوره 77: دارد
 پـنج  و هفتـاد  سـوره  7 ،4 ]قمـر [ چهـار  و پنجاه سوره 50 ،3 ]نجم[ سه و
 و ،7]عمـران  آل[ سـه  سوره13 ،6 ]جاثيه[ پنج و چهل سوره23 ،5 ]قيامت[

 . است آمده ديده معناى به ابصار يا بصر كه ديگر مورد سى تقريباً
 آيـه  در: است مناسبتر ديد قدرت يا ديد معناى به بصر آيات از بعضى در

 سـوره  43 آيـه  ،9]قـاف [ پنجاه سوره 22 آيه ،8]ملك[هفت و شصت سوره 4
 بصـر  ،11]بقره[ دو سوره 20 و ]انعام[ شش سوره 46 ،10]نور[ چهار و بيست

 را شـش  سـوره  46 آيه نمونه عنوان به. است آمده ديد و ديد قدرت معنى به
 مـن  قلـوبِكم  علـى  ختم و ابصاركم و سمعكم اللّه اَخَذ ان أرأيتم قل «:خوانم مى

 

                                                           
االَرضِ و ما اَمرُ الساعةِ اِال كَلَمحِ البصرِ اَو هو اَقْرَب اِنَّ اهللاَ علـي  ـ ولِلهِ غَيب السمواتِ و      1

 ).77نحل، (كُلّ شيءٍ قَدير 
 ).36 اسراء، (مسئوالً عنه كانَ اولئك كلُّ الفؤاد و البصرَ و السمع انّ... ـ 2
 ).17 نجم، (طَغَى ما و البصرُ زاغَ ـ ما3
4ا ـ وةٌ اال نااَمرُ ماحِدحِ ور كَلَمص50 قمر، (بِالب.( 
 ).7 قيامت، (البصر برِقَ ـ فَاذِا5
6 نِ ـ اَفَرَاَيتاتّخذ م اِلَهه ويهو ه اَضَلَّه لَى اللّهو عِلْمٍ ع لَى خَتَمعِه عمس لَ و قَلبه وعلَى جع 

 ).23 جاثيه،.... (غِشَاوة بصرِهِ
رَونَهم  كَافِرةٌ اُخرى و اللّه سبيل فِى تقاتِلُ فِئٌة التَقَتا فِئتَين فى آيةٌ ملَكُ كَانَ ـ قَد 7 هِم  يـثَلَـيم 

أىنِ ريو الع اللّه دؤَيرِهِ ين بِنَصشاء، مفَى اِنَّ ي صار الُولىِ لَعِبرَةً ذَلِك13 عمران، آل (االَب.( 
8رَ اَرجِع ـ ثُمصنقَ كرَّتَينِ البيلِب كرُ اِلَيصئاً البخَاس و وسِير ه4 ملك، (ح(. 
 ).22 ق، (حدِيد اليوم فَبصرُك غَطائك عنْك فَكَشَفْنَا هذَا منْ غَفلةٍ فى كُنت ـ لَقَد9

10 اَنَّ تَرَ ـ اَلَم زْجِى اللّهاباً يحس ثُم ؤلِّفي ينَهب ثُم لُهعجكامـاً  يالَـودقَ  ىفَتَـرَ  ر  خـرُجمِـنْ  ي 
 يشاء من عنْ يصرِفُه و يشĤَء منْ ِبهِ فَيصِيب برَدٍ مِن فيها جِبالٍ مِن السماءِ مِنَ ينَزِّلُ و خالله
كادرْقِهِ ينابس بذْهارِ ي43 نور، (بِاالَبص.( 
11كادالبرقُ ـ ي يخطف مهار20 بقره،... (اَبص.( 
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 چـه  بگـو  ؛»يصدِفون هم ثم اآليات نصرف كيف انظر به، يأتيكم اللّه غير اله
 جاى به اينجا در بگيرد؟ شما از را بينايى و شنوايى خداوند اگر گوييد مى

 بگـوييم  اينكـه  تـا  ديد، قدرت يمبگوي كه است مناسبتر بينايى، و شنوايى
 معنـى  از است مناسبتر ديد معنى اينجا در. بگيرد شما از را چشم و گوش
 . ديده

 كـه  آدمـى : آيـد  نمـى  آن از كـارى  كه چشمى از شود مى ياد آياتى در
 نشـان  آيـات  ايـن . ندارد ديد عرضه آيد؛ برنمى او از كارى اما دارد چشم
 آيـه  ،1]بقـره [ دو سوره 7 آيه. است قترعمي ديد ديد، از منظور كه دهد مى

 23 آيه ،3]احقاف[ شش و چهل سوره 26 آيه ،2]نحل[ شانزده سوره 108
 . 4]محمد[ هفت و چهل سوره
 هـم  اولئـك  و ابصـارهم  و سمعهم و قلوبهم على اللّه طبع الذين اولئك«

 بـه » اولئك «اين كه شود معلوم تا خوانم مى را آن از پيش آيات .»الغافلون
 :گردد برمى كسانى هچ

 لكـن  و بِااليمـانِ  مطمـئِنٌّ  قَلبه و اُكرِه منْ اال اِيمانِه بعدِ مِنْ بِاللّهِ كَفَرَ منْ«
 بـانَّهم  ذلك. عظيم عذاب لَهم و اللّه منْ غَضَب فَعليهم صدراً بِالكُفْرِ شَرَح من

 اولئِـك . الكـافِرين  القَوم اليهدِى اللّه اَنَّ و اآلخِرَةِ علَى الدنيا الحيوةَ استَحبوا
 .الغَـافِلُون  هـم  اولئِـك  و اَبصـارِهِم،  و سـمعِهِم  و قُلُوبِهِم علَى اللّه طَبع الَّذينَ

 

                                                           
 ).7 بقره، (عظِيم عذَاب لَهم و غِشَاوةً اَبصارِهِم علَى و قُلُوبِهِم علَى للّها ـ خَتَم1
2 عِ الذِينَ ـ اولئِكطَب لَى اللّهقلوبِهِم ع و عِهِمارِهم و سمصنحـل،  (الغَـافِلون  هـم  اولئك و اَب 

108.( 
3 ـ و لَقَد مكَّنَّاها ماِنْ فِيم كّناكُمفِيه م لْنَا وعج ممعاً لَهاراً و سصاَب ةً، وا اَفئدم  اَغْنـى  فَمنْه عـ 

مهمعم ال و سهارصاَب م الَ وتُهنْ اَفْئِد26 احقاف،... (ء شَى م.( 
4الَّذينَ ـ اولئك منَهلَع م اللّههمى و فَاَصم اَعمهارص23 محمد، (اَب.( 
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رمم الجاآلخِرَةِ فى انَّه من هاِنَّ ثم. الخَاسِرو كبروا لِلَّذينَ راجدِ مِنْ هعمـا  ب 
 تـا  106 آيـات (» .رحـيم  لَغَفُور بعدِها مِنْ ربك اِنَّ صبرُوا و جاهدوا ثُم فُتِنوا
  ).نحل سوره 110
 معلـوم  هميشه كه بود اين براى خواندم نيز را بعد و قبل آيات اينكه(
 هـاى  زمينـه  در آيات اين. كند مى مطرح كجا را شناخت مسائل قرآن باشد

 ترجمـه  امـا ) .شـوند  مـى  طرح زندگى موعهمج در شناخت عملى كاربرد
 راه بـه  و گرداننـد  مى رو ايمان از دومرتبه و آورند مى ايمان كه آنها: آيات
 امـا  شـده  صادر زبانشان از چيزى اكراه روى از كه آنها مگر روند مى كفر
 آنهاسـت  بر خدا خشم كفر، به اند دلخوش كه آنها هست ايمان قلبشان در
 اينهـا  اينكـه  براى چرا؟. آنهاست نصيب و آنها نِآ از خدا بزرگ عذاب و

 منزل سر به را كافر مردم خداوند و دادند ترجيح آخرت بر را دنيا زندگى
 و گوشـها  و دلهـا  بـر  خـدا  كـه  هسـتند  اينهـا . كنـد  نمـى  هدايت مقصود
 آخـرت  در اينهـا  ناچـار . خبـران  بـى  هسـتند  اينها و زده، مهر هاشان ديده

 دچـار  آنكـه  از پـس  كه آنها براى تو خداى اما تند،هس زيانبرده و زيانكار
 كردنـد  جهاد و زدند هجرت به دست و كردند مهاجرت شدند فتنه و بال
 و غفـور  اينهـا  بـراى  مراحل اين از پس خدا بودند، شكيبا جهاد راه در و

 .مهربان و رحيم و است آمرزشگر
 يعنـى  چـه؟  يعنـى . زده مهـر  دلشـان  و چشـم  و گـوش  بر خدا گويد مى

 واقعـى  كارآيى از اما است، باز چشمانشان نه؛ است؟ كرده نابينا را چشمانشان
 هسـت  عـين  آيـات  در اين از جالبتر. است افتاده كار از شان ديده است؛ افتاده
 اينكـه  نه. ندارد ديد قدرت كه دارند چشمى ؛»1بها اليبصرون اعين ولهم «:كه

 چيـز  همه بلكه آمده؛ آن ىجلو اى پرده و كرده پيدا تراخمى، آفتى، چشمشان
 

                                                           
 .179، )7(ـ اعراف 1
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 .نيست بين حق آنها ديده. را حق از غير بينند مى را
  

 قرآن در عين
 پـنج  سـوره  45 آيـه . اسـت  فـراوان  خيلى نيز اعين و عين به مربوط آيات اما
 83 آيـه  ؛2]بلـد [ نـود  سـوره  8 آيـه  بـدن؛  اندامهاى از يكى عنوان به ،1]مائده[

 28 آيـه : ديـدن  انـدام  عنـوان  بـه . 4]توبه[ هن سوره 92 آيه ؛3]مائده[ پنج سوره
 پـانزده  سـوره  88 آيـه  ؛6]يوسف[ دوازده سوره 84 آيه ؛5]كهف[ هجده سوره

 71 آيـه  ؛9]غافر[ چهل سوره 19 آيه ؛8]اعراف[ هفت سوره 195 آيه ؛7]حجر[
 سـوره  9 آيـه  ؛11]انفـال [ هشـت  سوره 44 آيه ؛10]زخرف[ سه و چهل سوره

 

                                                           
 و بـاالُذُنِ  االُذُن و بـاالَنف  واالَنـف  بالعينِ العينَ و بالنّفس النَّفس اَنّ فَيها علَيهم كَتَبنا ـ و 1

 ).مائده ،45... (قصاص الجرُوح و بالسنِّ السنَّ
 ).بلد ،8 (عينَين لَّه نَجعل ـ اَلَم2
3 وا اَذَا ـ ومِعا سولِ اِلَى اُنزِلَ منَ ترى الرَّسيماَعه مِع  منَ تَفِيضا  الـد ا  مِمـرَفـوالحِـقِّ  مِـنَ  ع 

 ).مائده ،83. (الشّاهِدين مع فَاكتُبنَا آمنّا ربنا يقُولُونَ
4 لَى َال ـ وا اِذَا الذَّينَ عم م اَتَوكلِتحمِلَه الَ قُلت ا اَجِدلُكُـم  مملَيـهِ،  اَحوا  ع نُهم  و تَولـَّ اَعيـ 

معِ مِنَ تَفِيضزَناً الدوا اَال حجِدنفِقُون ما يتوبه ،92 (ي.( 
5 اصبِر ـ و كنَفس عونَ الذَّينَ مدعم يهباةِ ربالغَد و شِىونَ العريدي ههجو الَ و  تَعـد  ينَـاكع 

منهكهف ،28... (ع.( 
6 لّى ـ وم تَونْهع ا قَالَ وفى يلَى اَسع فوساب و يضَّتي ينَاهزنِ  من ع الحـ  و فَهـ  84. (كَظـيم، 

 ).يوسف
 ).حجر ،88... (مِنْهم اَزواجاً متَّعنَابِهِ ما اِلَى عينَيك تَمدنَّ ـ ال7َ
 ).اعراف ،195... (بِها يسمعونَ آذاَنٌ لَهم اَم بها، يبصرُونَ اَعينٌ لَهم ام... ـ 8
9علَمنِ خائِنة ـ ياالعي ا وور تُخفِى مدغافر ،19 (الص.( 

10 طافهِم ـ يلَيافٍ عن بِصِحبٍ مابٍ و ذَها و اَكوا فِيهتَشْتَهِيهِ م نُ تَلَذُّ و االَنفُساالعي اَنتُم و 
 ).زخرف ،71 (خاَلِدونَ فِيها
11 م اِذ ـ ووهرِيكُمتُم اِذِ ينِكُم فِى التَقَيقَلِّ و قَليالً اعينِهِم فِى لُكُميياَع قضِىلي كَـان  اَمـراً  اللّه 

 ).انفال ،44. (مفعوالً
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 سـوره  195 آيه خوانم؛ مى را آيه يك نمونه نعنوا به. 1]سجده[ دو و سى
 لهـم  ام بهـا  يبطشـون  ايـدٍ  لَهـم  اَم بها، يمشون ارجلٌ لهم اَ ]:اعراف[هفت
 .بها يسمعون آذان لهم ام بها يبصرون اعين

 اينقـدر  شـما  كـه  هسـتند  چـه  بتها اين بگو. بتهاست به راجع آيه اين
 كـه  دارنـد  دسـتى  رونـد؟ ب راه آن بـا  كـه  دارند پايى آيا! هستيد آنها دنبال
 گوشـى  ببيننـد؟  آن با بتوانند كه دارند چشمى بدهند؟ انجام كارى بتوانند
 اندام عنوان به صريحاً چشم از كنيد، مى مالحظه بشنوند؟ بتوانند كه دارند
 .شده ياد ديدن

 سـوره  179 هـاى  آيـه  .»بهـا  اليبصـرون  اعين لهم «:افتاده كار از چشم
 چهـار  و پنجـاه  سـوره  37؛  3]كهـف [ جـده ه سوره 101؛  2]اعراف[ هفت

 . 4]قمر[
 چشـم : شـود  مى ياد نيز ديگر مطلب يك از چشم با ارتباط در قرآن در
 مربوط روحى حالت اين از و برداشت اين از فراوانى آيات در! روشن شما
 هاى آيه. است زياد خيلى هست زمينه اين در كه آياتى. شود مى ياد چشم به
 40 ؛6]مـريم [ نـوزده  سـوره  26 ؛5]قصـص [ شـت ه و بيست سوره 13 و 9

 دو و سـى  سـوره  17 ؛]فرقـان [ پنج و بيست سوره 74؛  7]طه[ بيست سوره
 

                                                           
1ـ ثُم اهوس وحِهِ مِن فِيهِ نَفَخَ ور لَ وعج لَكُم عمالس و ارصاالَب ةَ وا قَليالً االَفئِدتَشْكُرُون م. 
 ).179 اعراف،... (بِها الَّيبصِرونَ اَعينٌ لهم و... ـ 2
 ).101 كهف، (سمعاً يستَطِيعونَ ال كانوا و ذِكِرى عن غِطاءٍ فِى اَعينُهم كَانَت ـ الَّذِين3
4ه لَقَد ـ وودن راوسنا ضَيفِه عم فَطَمنَهيذَابِى فَذُوقُوا اَعع 37 قمر، (نُذُرِ و.( 
5قَالَتِ ـ و ونَ امرَاتفِرع ينٍ قُرَّتلِّى ع لَك؛...و دنَاههِ اِلَى فَرَدا تَقَرَّ كَى اُمينُه9 قصص،... (ع 
 ).13 و
 ).26 مريم،... (عيناً قَرِّى و واَشْرِبى ـ فَكُلِى6
7عنَاكاِلَى ـ فَرَج كا تَقَرَّ كَى اُمينُهع 40 طه،... (تَحزَن ال و.( 
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 در كـه  اسـت  اى آيه كه را ]فرقان[پنج و بيست سوره از 75 آيه. 1]سجده[
 براى است، جالبى بسيار دعاى و بخوانم دارم دوست مكرر من هم قنوت
 از يكـى  كـه  كنـد  مى نقل باايمان نسانهاىا زبان از خداوند. خوانم مى شما

ب  ربنـا  يقولون والذين «:كه است اين آنها دعاهاى و اَزواجِنـا  مِـن  لَنـا  هـ 
 از مـا،  خـداى  گوينـد  مى كه آنها ؛»اماماً للمتقين واجعلنا اعين، قرة ذُرياتنا

 و كـن  عنايـت  چشـم  روشـنى  هـاى  مايـه  مـا  به ما فرزندان و ما همسران
 .ده قرار خداترس انسانهاى پيشرو و يشتازپ را ما و ببخش،

  
  قرآن در اُذُن و سمع
 بـه  چشـم،  عـين،  ديده، بصر، از آيات اين در كه كنيد مى مالحظه خوب،
 در ايـن  مشـابه . اسـت  شده ياد شناخت براى و ديدن براى اندامى عنوان
 و شـنوايى  معنـى  بـه  و گـوش  معنـى  بـه  سمع،. هست اُذُن و سمع مورد
 زيـاد  خيلـى  اينجـا  در آيـات . گـوش  معنى به اذن و مده،آ شنيدن قدرت
 .خوانم مى وار فهرست را آنها فقط است؛

. ديگر آيه چهار و ؛2]كهف[هجده سوره 101 آيه در شنيدن معنى به سمع
 پـانزده  و 3]يـونس [ ده سـوره  از 31 آيه: شنوايى حس و گوش معنى به سمع
 در اذن و. 4]مائـده [ پـنج  ورهسـ  45 آيـه  ):اندام (گوش معنى به اُذن. ديگر آيه

 آيـه  سـه  و ،5]لقمـان [ يـك  و سـى  سـوره  از 7 آيـه : شنوايى اندام خصوص
 

                                                           
 .)17 سجده (اَعين قُرّة من لهم اُخفى ما نفس تعلم ـ فال1
 ).101 كهف، (سمعاً يستَطِيعونَ ال كانوا و ذِكِرى عن غِطاءٍ فِى اَعينُهم كَانَت ـ الَّذِين2
 ).31 يونس،... (االبصار و السمع يملِك اَمن االَرضِ و السماءِ منَ يرزقُكُم من ـ قُل3
4نَا ـ وهِم كَتَبلَيا عاَنَّ فِيه النَّفسِبِ النَّفس ...45 مائده،... (باالُذُنَ االُذُنَ و.( 
 ).7 لقمان،... (وقْراً اُذُنَيهِ فِى كَأنَّ يسمعها لَّم كَأنْ مستَكبراً ـ ولّى5
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 حـرف  كـه  انـدامى  يعنـى  افتـاده،  كار از شنوايى اندام معنى به اذن و. ديگر
 . ديگر آيه هفت و 1]لقمان[ يك و سى سوره 7 آيه: رود نمى آن در حساب
 آنهـا  از مناسـبت  به كه هست نيز ديگر تعبير دو اُذُن زمينه در قرآن در

. دهـد  مـى  گـوش  مـردم  حـرف  به كه كسى معنى به اُذُن يكى. كنم مى ياد
 سـوره  61 آيـه (» لكم خير اذن قل اُذن؛ هو يقولون و «:دارد پيغمبر درباره
 او امـا  بلـه،  بگو ،)است گوشى (است گوش فقط پيغمبر گويند مى ؛)توبه
 كـه  ديگـرى  گـوش . باشد شما رخي راه در كه دهد مى گوش حرفهايى به

: دارد نگـه  را حرفهـا  توانـد  مـى  كه شنواست گوش كند مى ياد آن از قرآن
 .2]الحاقّة [نه و شصت سوره 12 آيه واعيه؛ اُذُنٌ

 ديگر حسى اندامهاى از. شنوايى و بينايى و گوش و چشم زمينه در اين
 دهبـر  نـامى  قـرآن  در) كـردن  لمـس  بوييدن، چشيدن، مثل (ديگر حواس و

 چيست؟ نشانه نكردن ياد اين اما. شود نمى مالحظه درخور يادى و نشده
 ]نامفهوم: حاضران از يكى[
 در هـم  و اسـت  شـنوايى  انـدام  هم گوش گفتيم، چون بله؛ :]بهشتى دكتر[
 بـا  همـراه  گوش آيه، اين در پس. است افتاده كار از كه كند مى اضافه حال عين
 كـه  كنـد  مى اضافه هم و است، شنوايى اندام گويد مى كه است اى نشانه و قرينه
 . هست هم عين مورد در آن مشابه. شود نمى استفاده شنوايى اندام اين از

 هـايى  آيه و است گوش معنى به اذن گفتيد بار يك :]حاضران از يكى[
. اســت شــنوايى انــدام معنــى بــه اذن گفتيــد ديگــر بــار كرديــد؛ ذكــر را
  .دارد فرقى چه بپرسم خواستم مى

 به فقط است، گوش معنى به اذن كه گفتم را آيه يك نه، :]بهشتى دكتر[
 

                                                           
 قبل پاورقى به ـ بنگريد1
 ).12 الحاقة، (واعِيةَ اُذُنٌ تَعِيها و تَذْكِرَةً لَكُم ـ لِنَجعلَها2
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 هـم  چشم درباره. است شنوايى اندام بگويد اينكه بدون اندام، يك عنوان
 انـدام  گويـد  نمى اما. گفتم را آيه چند آنجا در ـ اندام عنوان به طور، همين

 العـين  «هكـ  گفتـيم  تورات در گويد مى. است قصاص آيه در اين. شنوايى
 نـه؛  يـا  اسـت  شنوايى كه بگويد خواهد نمى ديگر ،»باالذن االذن و بالعين

 .كرديم جدا هم از را اينها. گوش ازاى به گوش گويد مى
 نـام ) بينـايى  و شـنوايى  حـس  از (چشم و گوش از فقط قرآن خوب،

 چيست؟ نشانه اين. ببرد نام بقيه از اينكه بدون برد، مى
 .كاربرد كمبود شايد :]حاضران از يكى[
 از بـردن  نـام  از كـه  باشد اين نشانه تواند مى هرگز آيا :]بهشتى دكتر[
  دارد؟ وجود چيزى چنين احتمال اصالً هرگز آيا است؟ شده غفلت آنها

 .ندارد وجود احتمالش :]حاضران از يكى[
 به نسبت سخن، اين گوينده كه دارد وجود اين احتمال آيا :]بهشتى دكتر[

. اسـت  ساده خيلى خيلى اين! هرگز بوده؟ خبر بى يا توجه بى وايىشن اندامهاى
 و ندانـد،  خدا پيامبر را قرآن آورنده و نداند خدا كالم را قرآن كسى فرضاً اگر

 آور پيغـام  اينكـه  بـدون  اسـت،  اكـرم  نبى و پيغمبر خود قرآن صاحب بگويد
 از بـوده  خبر بى او كه دهد مى احتمال تازه آيا گفته، خودش را مطالب و باشد،
  هست؟ احتمالى چنين آيا چشد؟ مى را غذا مزه زبانش اينكه

 پـس . كنـد  مى درك را بوها بينى با انسان كه داند مى معمولى گوينده هر
 مسـلماً  بوييـدن  انـدام  و چشـيدن  انـدام  نگفـتن  و نكردن ياد و نكردن ذكر
 شخص هيچ. باشد ناآشنايى احتمال ترين ضعيف و كمترين نشانه تواند نمى

 در اگـر  كـه  اسـت  روشـن . بدهـد  احتمـالى  چنـين  تواند نمى هم وسواسى
 خـاطر  بـه  شـده،  بـرده  نام چشم و گوش از فقط حسى اندامهاى برشمردن

 حواس ميان در شناخت، حوزه در و شناخت در اساسى نقش كه است اين
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 نكند، كار كسى اندامهاى ساير اگر. حس دو همين به است مربوط انسان،
 بـه  توانـد  نمـى  را معلومات از مقدارى و برده ضرر شناخت نظر از گرچه
 مـن  بفرماييـد،  دقـت . نيسـت  زيـاد  خيلى معلومات اين اما بياورد، دست
 است ممكن (ـ است هيچ زندگى در ادراكات آن نقش بگويم خواهم نمى
 وسـيع  آنهـا  حـوزه  گـويم  مى ـ(باشد مهم هم خيلى زندگى در آنها نقش
 حـس  انسـان  اگر. است محدود خيلى اى حوزه تادراكا آن حوزه. نيست
 فـرض . شـود  مـى  روبـرو  خطرات خيلى با بدهد دست از را خود بويايى
 حـس  اگـر  لحاف؛ روى افتد مى آتش اى ذره ايد، نشسته خانه در شما كنيد
 و شـويد  مى باخبر خطر از زود كهنه بوى استشمام با بكند، كار شما شامه
 شـويد  مـى  خبـر  موقعى نكند، كار شما شامه اگر اما كنيد؛ مى عالج زودتر

 ديگـر  حواس اگر بنابراين،. بسوزاند را شما و برسد شما بدن به آتش كه
 قلمرو در حواس آن اما داده؛ دست از را بزرگى نعمت بيفتد كار از انسان

 . ندارند اساسى خيلى نقش شناخت گسترده حوزه در و شناخت
 ]نامفهوم: حاضران از يكى[
 بـه  رو داريم ما كه است اى مسأله همان اين اتفاقاً! بهتر چه :]تىبهش دكتر[
 وسـعت  مسـأله  از غيـر . فرموديـد  مطـرح  زودتر كمى شما رويم؛ مى جلو آن

 از هـدف  از اسـت  عبـارت  كـه  اسـت  مطرح ديگرى مسأله اهميت، و حوزه
. كـنم  مـى  عـرض  هـدف  از قبـل  را آن حاال ولى بود؛ ما راه فرا اين. شناخت

 بـه  امـا  خود؛ جاى در انسان براى مسأله اين ارزش و اهميت سألهم گويم مى
 يعنى. است روشن خيلى تفاوت يك اين .»شناخت حوزه «گوييم مى حال هر
 در آورد مى دست به چشم راه از و گوش راه از انسان كه آگاهيها از مقدار آن

 به) ىظاهر حواس (ديگر حواس تمام راه از كه آگاهيهايى مقدار آن با مقايسه
 و چشـم  امتيـاز  حـوزه،  وسـعت . اسـت  تر وسيع بسيار بسيار آورد، مى دست
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 بيرونى حواس از اعم ـ برشمرديم كه حواسى ساير به نسبت است گوش
 . درونى حواس و

  
 آگاهيها كسب در گوش نقش
 اى گسـترده  نقـش  انسـان  شناخت حوزه در شنيدن و ديدن و گوش و چشم
 بيـنم،  مى را رنگها: بفهميم راحت خيلى انيمتو مى را چشم نقش خوب،. دارند
 صـورت  بـه  ولـو  چشـم،  كمـك  بـا  را بزرگيها و كوچكى بينم؛ مى را شكلها
 نقـش  چطـور؟  گـوش  اما. ديگر چيزهاى خيلى و آورم؛ مى دست به تركيبى،
 را صـداها  گـوش  بـا  كـه  اسـت  ايـن  منظور اگر چيست؟ مال گوش گسترده

 آن و آقاسـت  اين صداى اين فهمم ىم دهم، مى تشخيص را آهنگها شنوم، مى
 بوييـدن  و چشـيدن  از وسـيعتر  خيلـى  ادراك از اندازه اين آقاست، آن صداى
 اختـراع  از قبـل  گـوش  چيسـت؟  گـوش  نقش از منظور پس. باشد تواند نمى
 انتقـال  وسـيله  تنهـا  صـورتها،  و شـكلها  بـا  خـط  ولـو  نوشتن، عالئم و خط

 گـوش  نقـش  در. است بوده ديگر نسل به نسلى و يكديگر به افراد معلومات
 يـك  زبـان  ولـى  اسـت؛  مهـم  انـدازه  همين هم زبان. است مهم كه است اين

 وسـيله . خـورد  مـى  درد به كه است گوش دنبال به زبان. نيست ادراك وسيله
 شـنيدن  بـه  مربـوط  گـوش  عمـده  نقـش  بنابراين،. است گوش همان ادراك
 .است بعد اين در گوش نقش اهميت. است ديگران هاى گفته و مطالب

 .دهيم مى انتقال زبان با را ها گفته و مطالب ما ولى :]حاضران از يكى[
 كـه  اسـت  گوش دهيم مى انتقال را مطالب زبان با كه وقتى :]بهشتى دكتر[
 را مطلـب  اينكه به كند مى كمك اينجا در زبان. است] مغز به[آن انتقال وسيله

 و كلمـات  بشـر  اينكـه  از بعـد  يـد كن مـى  مالحظـه  بنابراين،. بكند منتقل او به
 را اَشـكال  بتواند آنكه از قبل و كرد، اختراع اند معانى كننده بيان كه را اصواتى
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 ادراكـات  انتقـال  وسيله تنها گوش زياد، خيلى زمانى فاصله يك در كند، اختراع
 ديگـر  نسـل  به نسلى از و ديگر انسان به انسانى از معانى و ها انديشه و افكار و

 انديشـه  و تفكـر  از را زمينـه  و وسيله اين و بخش اين اگر كه دانيد مى شما. بود
 تكامـل . بـود  خواهـد  خام و كودكانه اى انديشه هميشه بشر انديشه بگيريم، بشر

 .است گرفته صورت ها انديشه انتقال و ها انديشه تبادل دنبال به ها انديشه
 ديــدن و نوشــتن و شــنيدن بـدون  دكتــر، آقــاى :]حاضــران از يكـى [
 ].نامفهوم[هم

 اختـراع  از قبـل  حتـى  ـ خط اختراع از قبل شد عرض :]بهشتى دكتر[
 .عالمت و تصويرى خط

 نقـش  آيـا  نوشـتن،  و خواندن و عالمتها و خط اختراع از بعد خوب،
 است؟ شده كم بشر آگاهى كردن گسترده و معلومات انتقال نظر از گوش

 جهـت  و مسـير  ايـن  در شگو نقش حجم واالّ كرده، پيدا همكار يك نه؛
 كـار  چـه  ام نشسـته  شـما  خـدمت  بنده كه االن. است افزايش به رو دائماً
 بـه  شـما  انديشه و شنويد مى شما و كنم مى عرض را مطالبى بنده كنم؟ مى

 را موجـود  كالسـهاى  همه اگر. كند مى كار االن كه شماست گوش كمك
 آيـا  شـود؟  مـى  چـه  بگذارنـد،  اى مكاتبه كالسهاى آنها جاى به و بردارند
 كـرد؟  خواهـد  طـى  نزولـى  قـوس  يـا  كنـد  مى پيدا تكامل بشرى فرهنگ
 را چشـم  نقـش  يعنى آمده؛ گوش كمك به حقيقت در نوشتن و خواندن
 امـا  آورده؛ گـوش  كمـك  به را چشم است؛ كرده تر گسترده و برده باالتر
 اسـت؛  درس بـه  مربـوط  كـه  ايـن  حـاال، . هسـت  همچنـان  گـوش  نقش

 كـار  گـوش  بـا  مقـدار  چـه  جمعـى  ارتبـاط  وسايل و خبرى دستگاههاى
 مقايسـه  كنند مى كار گوش با كه را حجمى چشم؟ با مقدار چه و كنند مى
 و هسـت  چشـم  كـه  جـا  همـان . كننـد  مى كار چشم با كه حجمى با كنيد
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 تفـاوت ... شوند صامت فيلمها همه مثالً و بيفتد كار از گوش اگر كند، مى كار
 مالحظـه  بنـابراين، ! اسـت؟  چقـدر  آموزنـدگى  در نـاطق  فيلم با صامت فيلم
 نوشـتن،  قـدرت  و خوانـدن  قـدرت  و خط اختراع كه است درست كنيد، مى
 و آورده گـوش  كمـك  بـه  را چشـم  و كرده بيشتر خيلى را چشم نقش آمده

 چشـم  از حـاال  بكشـد  گـوش  از بـود  ناچـار  بشـر  كه را كارهايى از مقدارى
 ايـن  حجـم  و گـوش  نقش. است هنكاست گوش نقش اهميت از اما كشد، مى

 بخواهنـد  اگـر  كـه  فرماييد مى مالحظه حاال. است افزايش حال در دائماً نقش
 در عميـق  و گسـترده  و وسيع نقش كه ببرند نام را حسى اندامهاى از اندام دو

 .ندارد هم سومى ـ گوش و چشم كدامند؟ اندام دو اين دارد، بشر شناخت
 بعـد  آورده اول قـرآن  آيـات  در را سـمع  كه اينجا :]حاضران از يكى[
 است؟ كرده تكيه گوش اهميت روى كه بگوييم توانيم مى را، بصر
... باشـد  گرفتـه  نظـر  در گـوش  بـراى  اولـويتى  يك يعنى :]بهشتى دكتر[

 خيلـى  چون من ـ. هست هم ديگرى احتمالهاى ولى هست؛ معنا اين احتمال
 جنبـى  بحثهاى اين طرح از كنم فشرده را بحث اين االمكان حتى دارم دوست

 احتمـال . بدهم جواب ناچارم كنند مى سؤال رفقا وقتى ولى كنم، مى خوددارى
 اينكـه  آن و آيـد،  مـى  قويتر ديگر احتمال يك من نظر به ولى هست، معنا اين
 شـنوندگان  مغـز  به بايد اندام كدام با قرآن... قرآن كار در يعنى پيغمبر، كار در
 ايـن  اعتبـار  بـه  گوش انداختن مقدم كه دهم مى احتمال من. گوش رفت؟ مى

 اولويـت  مجمـوع  در ولـو  دارد، اولويـت  و اوليت آنچه قرآن كار در كه باشد
 كننـد  گوش را پيغمبر سخن باالخره بايد آنها چون. است گوش باشد، نداشته

 كننـد  اسـتفاده  چشـم  از خواهنـد  مى كه هم بعداً حتى. بينديشند دنبالش به و
 .باشد كرده وارد آنها به گوش راه از پيغمبر را ضربه اولين بايد

 قـرآن  تبليـغ  با و شود مى زمان يك به منحصر اين :]حاضران از يكى[
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 .سازد نمى
  چى؟ به :]بهشتى دكتر[
 گـوش  راه از بيشـتر  تبليـغ  در پيغمبـر  كـه  اين يعنى :]شخص همان[

 ربشـ  دوران بقيـه  ولـى  اسـت؛  سال سه و بيست به منحصر كرده، استفاده
 . داد تخصيص دوره آن به فقط شود نمى هم را قرآن چه؟
 و خط هم موقع آن. كنيد مى را كار همين شما هم االن :]بهشتى دكتر[

 . است شفاهى دعوتها بيشتر هم االن معموالً ولى بود، نوشتن
 دوم وجـه  گفتيـد  شـما  شـود؛  مـى  اول وجه آن، پس :]شخص همان[
 ! است قويتر
 معنـى  ايـن  به قويتر. كنم مى عرض قرآن دعوت در نه؛ :]بهشتى دكتر[
 كار در. است قرآن منظور. است مهمتر كلى طور به گوش نقش كه نيست
 . يك اين ـ است مهمتر گوش نقش هم هنوز قرآن

 بـراى  توانـد  نمـى  و بـوده  سال سه و بيست آن در فقط مسأله اين: دو
 بـود  قـرار  نچـو  ـرفقا؟ داريد اين به جوابى چه. باشد جا همه و هميشه
 داريد؟ اين براى توضيحى چه. بكنيم سهيم را رفقا هم گاهى
 .شنويم مى گوش طريق از اكثراً را قرآن تفسير هم حاال :]حاضران از يكى[
 .اين از غير نه؛ :]بهشتى دكتر[
 دو اين به بستگى بشر آگاهى و فريب معتقدم من :]حاضران از يكى[
 آگـاه  و خورد مى فريب عضو دو ينا توسط بيشتر انسان يعنى. دارد عضو
 .است بيشتر ديگر اعضاى به نسبت آنها ارجحيت دليل همين به. شود مى

 .دهد مى ترجيح گوش به نسبت را چشم ايشان نه؛ :]بهشتى دكتر[
 آگاه تواند مى گوش توسط انسان است؛ ارجح گوش :]شخص همان[
 . بخورد فريب تواند مى بيشتر گوش توسط و بشود،
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 آگاهى از هميشه گوش بخشى آگاهى فرماييد مى يعنى :]بهشتى دكتر[
  است؟ بيشتر چشم بخشى

 .بله :]شخص همان[
  
 ديگر زبانهاى بر زبان اين ترجيح عدم و قرآن، بودن عربى علت

 دقيـق  طـور  بـه  تـوانيم  نمـى  فعـالً  را ايـن  كه كردم عرض من :]بهشتى دكتر[
 علـت  كـه  اسـت  ايـن  احتمال آن .دارد ديگرى جنبه كه دادم احتمال. بپذيريم
 كـار  و سر گوش با بيشتر موقع آن قرآن كه است اين گوش روى آيات تكيه
. بـدهم  كلـى  جـواب  كردنـد  مطرح ايشان كه اى مسأله به داشتم دوست. دارد

 عموميت محتوايش و قرآن كه است اين موسوى آقاى سؤال اين كلى جواب
 و زمـانى  عموميت بايد حتماً هم تعبيرش اسلوب آيا اما دارد؛ زمانى و مكانى
 خودتـان  شما! است؟ ممكن چيزى چنين چطور اصالً! نه باشد؟ داشته مكانى
 ما زمان اعراب ميان در ديگر امروز قرآن عربى هاى واژه از بعضى كه دانيد مى

 بـه  يعنى چه؟ يعنى آيد مى عربى زبان به قرآن خود وقتى تازه،. نيست مأنوس
 نه كه بگوييم مثالً بخواهيم ما اينكه. روبروست آنها با كه مردمى نخستين زبان
 همـه  بـر  كـه  اسـت  زبانى عربى زبان چون است عربى زبان به قرآن آقا، خير

! فهمـم  نمـى  هـيچ  بنده كه است حرفها آن از اين دارد؛ رجحان ديگر زبانهاى
 بلسـان  اال رسـول  مـن  ارسـلنا  مـا : اينكه براى است؟ عربى زبان به قرآن چرا
 چـه  بـا  پيـامبر  آن برانگيزند، پيغمبرى مردمى ميان در خواهند مى وقتى. 1هقوم

 عربيت يعنى قرآن، زبان آيا. خودشان زبان با خوب، بزند؟ حرف آنها با زبانى
 و جهـانى  قـرآن  مفاد و محتوا! نه است؟ جاودانى زمان نظر از و جهانى قرآن،

ــادانى ــت ج ــن و. اس ــيات اي ــوط خصوص ــه مرب ــان ب ــت زب ــا. اس  نزب
 

                                                           
 .4، )14(ـ ابراهيم 1



 175 )   5(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 بـا  بايـد  هـم  عبـارات  تنظـيم  نـداريم؛  نظر در كه را عربيت فقط گوييم مى كه
 الـى  ينظـرون  افـال  گويـد،  مى قرآن اگر. باشد مكانى و زمانى شرايط به توجه
 جنبـه  اين آيا چه؟ يعنى آوردن اينجا را ابل چيست؟ اين ،1خلقت كيف االبل

! زمـانى  هـم  محلى، مه دارد؟ زمانى و محلى جنبه يا دارد، جاودانى و جهانى
 آن در. گفـت  مـى  ديگرى چيز بود اعراب ميان در پيامبر اگر امروز شايد يعنى
 كنـد  انديشـه  به دعوت جانورى درباره خواست مى وقتى مكان آن در و زمان
 و شـب  و كـرد  مطالعه او آفرينش در توان مى راحت و است بزرگ خيلى كه
 اِلَـى  ينظرون اَفَال آيه در ابل آوردن. برد مى نام ابل از دارد كار و سر آن با روز
 خيلـى  و مسـلم  مسـأله  اين. جاودانى نه و است جهانى نه خُلقَت، كَيف الِابِلِ

 جهـانى  نبايد هرگز آيات در تعبيرات خصوصيات همه بنابراين،. است روشن
 اول نقـش  زمـان،  آن در و محيط آن در سمع كه است كافى. باشد جاودانى و
 عـرض  اينكـه . بيايـد  جلـوتر  آيـات  اين در و باشد داشته عوتد اين براى را

 كـه  سؤاالتى همه به باشد كلى پاسخ يك خواستم مى بدهيم، كلى پاسخ كردم
 .بيايد زمينه اين در است ممكن احياناً
 به را نماز كه شده گفته چرا است اينطور اگر پس :]حاضران از يكى[
 نخوانيم؟ فارسى به چرا بخوانيم؟ عربى
 شما گفته كسى چه. كنيد مى را كار همين دعاها در اتفاقاً :]بهشتى تردك[

 و بفهميـد  كـه  بخوانيـد  زبـانى  با بايد را دعا بخوانيد؟ عربى به را دعاهايتان
 يـك  و دعا يك صرفاً نماز ولى. كنيد نياز و راز خدايتان با ساده و تكلف بى

 به است مربوط هانقش اين بنابراين،. هست چيزها خيلى نماز نيست؛ نيايش
 بـه  بايد اول درجه در كه نيايشى است؛ نيايش يك نماز. نماز ديگر نقشهاى
 سـاده  خيلى. مسلمين جماعت يعنى هم جماعت و ـ شود خوانده جماعت

 

                                                           
 .17، )88(ـ غاشيه 1



 شناخت از ديدگاه قرآن   176

 ملّيتهـاى  و زبانهـا  و كشـورها  از مـردم  كـه  سـاالنه  حـج  همين در. است
 اگـر  آنجـا  نيـد ك مـى  فكر خوانند، مى نماز مسجدالحرام در امام با مختلف

 و سرنوشـتى  هـم  و همگـامى  نقـش  آن شـود  خوانـده  زبـان  يـك  با نماز
  مختلف؟ زبانهاى با يا كند تقويت تواند مى بيشتر را همبستگى

 [نامفهوم: حاضران از يكى[
 يـك . دارد را نقـش  ايـن  نمـاز  كـردم  عرض جانم؛ نه :]بهشتى دكتر[
 بحـث  يـك  و از؛نمـ  زبـان  درباره بحث يك بود؛ قرآن زبان درباره بحث
 مناسـبت  به قرآن زبان. است خودتان آزاد زبان دعا زبان. دعا زبان درباره
 قرآن پيروان براى كه است قرآن زبان همان نماز زبان. آمده زمان و منطقه

 هـر  پس. شده انتخاب خاص نقش يك ايفاى براى كوچك مقطع يك در
 نمـاز . نكنيم سقيا يكديگر به را آنها. دهد مى معنى خودش جاى در كدام

 باشـد  همـه  بـراى  عربى زبان با اگر شك بى دارد كه گوناگونى نقشهاى با
 در الزم عربـى  هاى جمله كه بخصوص و كند؛ مى ايفا را بيشترى نقشهاى

 بيسـت  آنها همه! است كوتاه جمله هفت و بيست كالً نماز و اقامه و اذان
 هـر  كـه  هىكوتـا  جمله هفت و بيست. نيست بيشتر كوتاه جمله هفت و

 بفرماييـد  اسـت  ممكـن  ؟!اسـت  آسـان  چقـدر  كنـد  مى تكرار انسان روز
 داننـد  مى چه مسلمانها اين آخر اما دانند، نمى را نماز معنى اكثراً مسلمانها

 مـا  مسـلمانهاى . ماسـت  تنبلـى  نشانه اين...! را يكى اين كه كنند مى چه و
 يـاد  را afternoon, Good morningHow are you?,  Good  امروز اكثراً
 اين علل. بگيرند ياد توانند نمى را جمله هفت و بيست اين ولى اند، گرفته
 ايـن  دشـوارى  در نـه  كـرد  جسـتجو  ديگرى جاى در بايد را نگرفتن ياد

 .باشد ساده تواند مى هرجهت از عبارات اين گرفتن ياد. عبارات
 بـا  بـاط ارت در توانـد  مى سمع كه است اين سؤال آن پاسخ بنابراين خوب،
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 از جلـوتر  مكان آن در و زمان آن در قرآن دعوت نقش با بيشترش تماس
 تعبيـر  اسـلوب  بـه  آنچـه  و است تعبير اسلوب به مربوط اين. بيايد ابصار
 توانـد  مـى  اصـوالً  نـه  و باشـد،  جـاودانى  و جهانى بايد نه شود مى مربوط
 .باشد جاودانى و جهانى

 سـمع  مورد در آيا خواهم؛ مى معذرت دكتر، آقاى :]حاضران از يكى[
 اسـت  تر عمومى اينكه خاطر به سمع كه كرد تعبير اينجور شود مى بصر و

 شخص و باشد سوادى بايد حتماً باشد مطلبى اگر كه حالى در آمده، اول
 سـمع  كـه  حـالى  در بگيـرد،  الهـام  قرآن از تا باشد بلد نوشتن و خواندن
 نيست؟ سواد به موكول

 كـه  زمـانى  هر در و زمان آن در سمع فرماييد مى يعنى :]بهشتى دكتر[
ت  نوشـتن  و خوانـدن  و سواد دارد اولويـت  باشـد،  نكـرده  پيـدا  عموميـ .

 مطلبى همين توسعه اين (دعوت زمانِ آن در كه شد عرض. است درست
 .است بوده قرآن دعوت ابالغ متعارف وسيله سمع) شد عرض كه است
 ماننـد  بـود  كـى  شـنيدن : يندگو مى لذا.. ].نامفهوم[:]حاضران از يكى[

 .قلبى شناخت آن و ديدن و شنيدن يعنى ديدن؟
 بندى؟ درجه يعنى :]بهشتى دكتر[
 .است عاليتر كه كدام هر شناخت سطح يعنى :]فرد همان[
 كـرده  شروع نازلتر با اول: باشد عكس بندى درجه در يعنى :]بهشتى دكتر[

 و تنبـه  يعنـى  اسـت؛  بـى مطل هـم  ايـن ... باشـد  آورده را تر بخش يقين بعد و
. برسـيم  فـؤاد  مبحـث  از بعد مسأله اين به كه بدهيد اجازه ولى. است توجهى

 بصـر  و سـمع  بحـث  بـاالخره  چـون  فرموديـد،  مطرح اينجا كه بود بجا البته
 ايـن  از ببينـيم  كـه  رسيم، مى بحث اين به آنجا بدهيد اجازه ولى است؛ مطرح
 بـه  ولـى . نيسـت  مطرح بخشى ينيق مسأله يا است نظر مورد بخشى يقين ديد

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   178

 .بود خوب و جالب و بجا بسيار نكته اين طرح حال هر
 است؟ آن عكس» اهللا ختم «آيا خواهم؛ مى معذرت :]حاضران از يكى[
 و سـمعهم  علـى  و قلوبهم على ـشود؟ مى عكس مسأله اهللا ختم در يعنى
 .غشاوة ابصارهم على
 و بصـر  و سمع كه ياتىآ كردم؛ عرض را آيات اين نه؛ :]بهشتى دكتر[
 كنـد،  مـى  رديـف  و شـمارد  مـى  شناخت اصلى اندامهاى عنوان به را فؤاد

 .است فؤاد و بصر و سمع رديفش عموماً
 سـؤالى  اگر. كنم مى تمام اينجا در را بحثم من قرارمان طبق بر خوب، 
 و فـؤاد  روى بعـدى  ديدار در. بفرماييد است مطرح بصر و سمع مورد در

 .كنيم مى بحث شناخت با آن رابطه و قلب
 [نامفهوم: حاضران از يكى[
 و مـخ  تقسـيمات  البتـه ... فعـالً  حـاال  كردم عرض من :]بهشتى دكتر[
 آنهـا  در بينـايى  مركز دارد؛ قرار آنها در شنوايى مركز كند؛ مى فرق مخچه
 كـه  گـوييم  مـى  اينطور كلى طور به فعالً كه كردم عرض من... دارد، قرار

 اينجـور  و تعـادل  حفـظ  بـه  هم بخشهايى و دارد ارتباط اينها با بخشهايى
 گـروه  كـه  دارنـد  اضـافى  بخشـهاى  يـك  آنهـا  ولى است؛ مربوط چيزها
 وسررشته سرنخ يك عنوان به گوش بگوييم توانيم مى اينجا فعالً. اند سوم
 است كار در هم اى اضافه چيز اما طور؛ همين هم چشم دهد؛ ادامه آنجا تا
 ــ  سـوم  گـروه  بـراى  گـذاريم  مـى  را اينهـا . نيسـت  اينجا اش سررشته كه

 .است سوم گروه به مربوط كه... و مخچه و مخ از بخشهايى
 آن امثـال  و سمعك و عينك مثل برونى، ابزارهاى :]حاضران از يكى[
 جـزو  را آنها توانيم مى چطور نيست، و نبوده بشر اختيار در هميشه كه را

 يم؟بياور حساب به بشر طبيعى شناخت ابزار
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 !نياورديم حساب به شناخت ابزارهاى جزو را آنها هم ما :]بهشتى دكتر[
 ... وسائل جزو فرموديد بنديها دسته در :]شخص همان[
 بخـش  دو بـه  را ابـزار  كـه  كردم عرض اوليه طرح در :]بهشتى دكتر[
 نـوع  دو اين از. ما بدنى ابزارهاى و ما بدنى غير ابزارهاى: كنيم مى تقسيم

 .هست جا همه و هست هميشه بگوييم بخواهم اينكه بدون كرديم ياد
 !نيست دسته آن جزو :]شخص همان[
 نيست؟ يا هست شناخت ابزار باالخره :]بهشتى دكتر[
 .هست بله، :]شخص همان[
 .نيست عمومى منتها :]بهشتى دكتر[
 گويـد  مى قرآن كه فرموديد ثمود و عاد قوم مورد در :]شخص همان[
 بوده؟ چه آن بپرسم خواستم. نداديم بقيه به كه مدادي چيزى آنها به

 بـا  و قوى احتمال به. است بيرون قرآن متن از ديگر اين البته :]بهشتى دكتر[
 .آنها مسكن كيفيت به بوده مربوط چيز آن ديگر آيات برخى از استنباط

 پـاكى  احسـاس  و كردن،] نامفهوم[و شدن شرمنده :]حاضران از يكى[
 گردد؟ برمى اينها از يك كدام به كثيفى، و

 گوييد؟ مى را وجدانيات :]بهشتى دكتر[
 .بله :]فرد همان[
 فعـالً  را اينهـا  همـه . نيسـتند  اينهـا  از كـدام  هـيچ  آنهـا  :]بهشتى دكتر[
 .سوم قلمرو آن در گذاريم مى

 هستند؟ شناخت جزو يعنى :]شخص همان[
 ســوم گـروه  جـزو  را آنهـا  ولـى  هســتند؛ شـناخت  جـزو  :]بهشـتى  دكتـر [
 گـروه  در بلكـه  خارجى؛ حواس در نه و داخلى حواس در نه يعنى. گذاريم مى
 آنهـا  تقسـيمات  اينكـه  براى گذاريم؛ مى سوم گروه جزو فعالً را اينها همه. سوم
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 تـا  و بـود  متعـارف  چـون  هم را تقسيم اين. آيد نمى ما كار به خيلى فعالً
 .كرديم نقل شد مى مربوط فؤاد و بصر و سمع به حدى
 ...مسئوال كان اولئك كلٌّ گويد مى قرآن اينكه به توجه با :]حاضران از ىيك[
 !اولئك كلُّ :]بهشتى دكتر[
 اينهـا  كـه  دارد لزومـى  چه ـ مسئوال ]عنه[كان اولئك كلُّ :]فرد همان[

 بدهيم؟ اهميت بيشتر يكى به و كنيم تفكيك هم از را ]گوش و چشم[
 بـه  نسـبت  تـا  دو اين گفتيم. نكرديم ذكر را اهميتى ما :]بهشتى دكتر[

 مطـرح  اهميـت  االن بصر و سمع براى نخواستيم ما. است چگونه ديگران
 يك اين باالخره... آورده اول جا همه را سمع چرا كردند سؤال رفقا. كنيم
 .بياورد اول را سمع جا همه شود مى چطور كه است سؤال
 دو ايـن  قـرآن  كـه  فرموديـد  بصـر  و سمع و اذن به راجع :]شخص همان[

 است؟ برده كار به ـ باطنى هم و ظاهرى هم ـ مورد دو هر در را )بصر و عين(
 عـين . ديـده  معنـى  بـه  هم بصر ديدن، براى عين يعنى :]بهشتى دكتر[
 گـوييم  مـى  گـاهى  چشـم،  گـوييم  مى گاهى ما. ديده و چشم: چشم يعنى
 گـاهى  گـوش،  گـوييم  مـى  گاهى. عين يعنى چشم بصر، يعنى ديده. ديده
 يعنـى . داريـم  كـه  است تعبيرى اختالف به مربوط اين. شنوايى گوييم مى
 را انـدام  جـا  يـك  و گـوييم؛  مى كارش از نظر صرف را اندام جا يك فقط
 خواستيم فقط. بيند مى كه چشمى يعنى ديده. كارش به توجه با گوييم مى
 .شويم آشنا قرآن تعبير اختالف با

 چيست؟ تعادل حس :]حاضران از يكى[
 حـواس  از درد حـس  و تعـادل  حـس  كـردم،  عـرض  :]بهشتى ردكت[

 دريافتهاى و درونى حواس از هم گرسنگى و تشنگى حس. است درونى
 .است درونى
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 ايـن  بيولوژيـك  لحـاظ  از كـه  است ممكن ببخشيد؛ :]حاضران از يكى[
 جزئيـات  ايـن  بـه  چون ما و باشد بدن از خاصى اعضاى فعاليت گرسنگى
 است ممكن. گيريم نمى نظر در آن براى اندامى نيستيم واقف بدن ساختمان

 مـواد  فقـدان  بـا  ارتبـاط  در كـه  باشـد  خاصى عضو شناسى زيست لحاظ از
 . بكنيم حس گرسنگى صورت به را آن العمل عكس و كند عمل غذايى
 !هست هم چنين اصالً :]بهشتى دكتر[
 .ندارد عضوى گوييم مى شناسيم، نمى را آن چون و :]شخص همان[
 اينهـا . دارنـد  عضـوى  كـردم  عرض عكس، به خير؛ نه :]بهشتى دكتر[

 يعنـى . انـد  درونى احساسهاى جزو اينها كردم عرض بنده. اند شده شناخته
 چيـز  گويـد؛  نمـى  بـدن  پوسـت  و ذائقـه  و بينى و گوش و چشم را اينها

 .گويد مى را اينها ديگرى
 گذاشتيد؟ سوم گروه جزو كه همان :]شخص همان[
 احساسـات  فرمودند ايشان. اند دوم گروه جزو خير، نه :]بهشتى دكتر[

 شـناخته  همـه  اينهـا  اندام اتفاقاً. كردم ذكر را آن من بزنيد، مثال را درونى
 .است شده
 كـرده  مطرح را وبصر سمع فقط قرآن اينكه درباره :]حاضران از يكى[
 ىهـد  و للنّاسِ هدى قرآن كه بوده جهت اين به مسأله اين گفت توان مى

 شـود  مـى  حـس  دو ايـن  از تنهـا  دارد قـرآن  كـه  هدفى در است؛ للِمتَقين
 .كرد استفاده شود نمى ديگر حواس از بكنيم؛ استفاده

 را اين كه كردم عرض كردند، مطرح آقا آن را هدف مسأله :]بهشتى دكتر[
 يعنى هدف، مسأله منهاى ولى. كنيم صحبت شناخت هدف درباره تا بگذاريد
 حـواس  هـم  هـدف  نظـر  از اگر اصوالً گفت بايد هدف، سألهم از نظر صرف
 داشـته  توانـد  نمـى  را حـس  دو ايـن  عميق و گسترده نقش بيايد، كار به ديگر
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 بـراى  اسـت  كـافى  مقـدار  همـين  گوييم مى ما. است كافى مقدار همين. باشد
 هـم  ديگـرى  داليـل  اگـر  گرچـه  ـ بگذاريم حس دو اين روى انگشت اينكه
 بحـث  بعـداً . آمـد  خواهد خودش جاى در دالئل اين. ندارد عيبى باشد داشته
 آينـد  مـى  كـار  به يا آيند، نمى كار به هدف در اصالً حواس بقيه آيا كه كنيم مى
 هـم  آنهـا  قلمـرو  در دانيـد  مى چون. دارد اهميت هم اين كه ـ اى اندازه به اما

 بـه . دارد وجود فراوان خيلى برساند خداشناسى به را انسان بتواند كه مسائلى
 مـا  بـراى  مطلبى يك كه قدر همين چون كنيم؛ مى اكتفا همين به فعالً حال، هر

 عـالوه  چيـز  چنـد  ما اينكه است؛ كافى كنم مى گمان من شد روشن و مفهوم
 اليقـينَ  التَنْقُضِ و ـ داريم متيقنى قدر اما ندارد، اشكال بكنيم پيدا آن براى هم

 احيانـاً  كه نيست الزم ديگر است يقينى و نروش ما براى كه را چيزى. بِالشَّك
 . بگذاريم آن پهلوى هم آور قُلْت اِنْ و آور سؤال چيز يك

 ... اُولئِك كُّل كان فرمودند ايشان اينكه مورد در :]حاضران از يكى[
 .مسئوال عنْه كان اولئِك كُلّ :]بهشتى دكتر[
 رتيـب ت آن مـا  كـه  نـدارد  ضـررى  بگويم خواهم مى :]شخص همان[

 .نيست ذومراتب مسئوليت چون شويم؛ قائل را مراتب
 اسـت،  مسئوليت همه از وقتى كه بود اين ايشان منظور نه؛ :]بهشتى دكتر[
 اعتبـار  به اين كردم عرض. گفتن سوم و دوم و اول اين به داريم اصرارى چه
 ايـن  جـاى  انصـافاً  شـود  مى حفظ جا همه در رديف يك وقتى كه است اين

 .است شده حفظ جا همه چرا رديف اين خوب، هك است سؤال
 سؤال به برگرديم. نيست سؤالى ديگر زمينه اين در اينكه مثل خوب، 
 .آقا پيش هفته
 كـه  بديهى شناختهاى فهرست كه كنم سؤال خواستم مى :]حاضران از يكى[
 آيـا  حتى و نه؟ يا است ثابت زمانى مقطع هر در آيا بود، آن صحبت قبل جلسه

 



 183 )   5(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 نه؟ يا كند مى فرق هم مختلف افراد به نسبت
 .نيست هم ثابت كند؛ مى فرق بله، :]بهشتى دكتر[
 اسـتنتاجى  شـناختهاى  ليسـت  از زمـان  گذشت با آيا :]شخص همان[
 نه؟ يا شود مى منتقل بديهى شناختهاى ليست به چيزى
 ــ . اسـت  خـارج  مـا  بحـث  از بـاز  ايـن  نشود؛ يا بشود :]بهشتى دكتر[

 مـن  اينجـا  و فرمـود  خواهيد مطرح رفقا كه بحثى هر در بفرماييد، مالحظه
 روى برويم كه است اين سعيمان كرد خواهم كار آن روى شما همكارى با

 بـرويم  حواشـى  سـراغ  بخـواهيم  اگر واالّ است؛ مربوط بحث متن به آنچه
 و او هـاى  شيوه و او اندامهاى و معرفت و شناخت بحث در كه است معلوم
 هسـت  مطلـب  آنقـدر  او، هاى قُلْت و او هاى قُلْت اِن و وا موارد و او اقسام
 شـود  مى آن اما. كرد بحث آن روى و كرد داير كالس عمر يك شود مى كه

 مـتن  در االن ما. ندارد اولويت ما براى فعالً كه فن يك شود مى يا سرگرمى؛
 غيربـديهى؛  يـك  و بـود  الزم بـديهى  چيـز  يـك  ما كار براى گفتيم بوديم؛
 .است كافى بديهى مورد يك خواستيم مى ما كه چيزى ىبرا! همين
 مسـأله  يـك  كـه  هسـت  مـواردى  ولى است، درست :]شخص همان[
 خـواهم  مـى . نيسـت  بديهى ديگرى براى و است بديهى خيلى يكى براى
 است؟ نسبى اين آيا بدانم
 شـكى . نيسـت  ايـن  در شكى است؛ نسبى اين. هست بله، :]بهشتى دكتر[
 فـرق  تعريفهـا  هـم  كنـد؛  مـى  فرق زمانها به نسبت هم. است نسبى كه نيست
 آن بـديهى  گوييـد  مـى  وقت يك. كنيد تعريف را بديهى جور چه تا ـ كند مى

. نسـبى  شـود  مـى  اين. باشد نداشته تأمل به احتياج انسانى هيچ براى كه است
 اصـالً  آن در دنيا جاى هيچ در كس هيچ كه گوييم مى آن به بديهى گفتيد اگر
 بـراى  نـدارد؛  وجـود  بـديهيى  چنـين  اصالً وقت آن باشد، داشتهن شكى هيچ
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 آن بـديهى  گوييـد  مـى  هـم  وقت يك. كنند مى شكاكها همه را شك اينكه
 آن بـه  باشد نداشته وجود بخورى درد به شك آن در همه براى كه است

 و شـود  مـى  سومى تعريف اين. گوييد نمى شك هم انگيز وسوسه شكهاى
. نظرى شود مى بقيه و است بديهى معدودى چيزهاى يك صورت اين در

 درد بـه  مـا  بحـث  در آنچـه  ولـى . بـديهى  از شما تعريف به دارد بستگى
 بـه  را فكـر  و ذهن اينكه به احتياجى كه بود شناخت مورد يك خورد مى
 فكـر  اينكه به احتياجى كه شناختى مورد يك و باشد؛ نداشته بيندازيم كار
 مـا  چـون . بـود  كـافى  مـا  بـراى  همـين  .باشـد  داشـته  بينـدازم  كـار  به را
 هـم  انديشـه  و اسـت  شناخت عوامل از يكى انديشه بگوييم خواستيم مى

. آوردن دسـت  بـه  او از را چيـزى  و رفـتن  شـروع  نقطـه  آن سـراغ  يعنى
 از بگوييم خواستيم مى كنيم؛ استقراء خواستيم نمى نوشتيم كه هم فهرست

 فقـط  ندارد؛ عيبى جلسه ايانپ در و خارج در سؤاالت اين البته. قبيل اين
 . نباشد سؤاالت اين االمكان حتى بحث متن در كه دهم تذكر خواهم مى

 دربـاره  آنچـه  زمينـه  در اگـر  كـه  بـود  قـرار  جلسه اين براى رفقا خوب،
 بيـان  اينجا كنيم استفاده آن شنيدن از كه فرمودند مطالعه مطلبى گفتيم شناخت
 حـاال . انـد  نيـاورده  ما براى دستاوردى بامش رفقا اينكه مثل. بشنويم و بكنند
 توانيـد  مـى  اينكه از غير شود، مى مطرح فؤاد و قلب بحث كه آينده هفته براى
 اگـر  و كنيـد  دنبـال  كـه  گـويم  مى را كارى بكنيد، دنبال را آن به مربوط آيات

 نوشـته  اين تكميل براى شما از آينده هفته اگر تا كنيد يادداشت داريد فرصتى
 در را دل ديگـر  زبانهـاى  و فارسـى  زبـان  در. بفرماييد كمكى رديمك استمداد
 كـار  بـه  زيادى تركيبات در شناخت، به متصل هاى زمينه و شناخت هاى زمينه
. اينهـا  امثـال  و دل، مـرده  دل، زنـده  دل، سيه روشندل، گوييم مى مثالً بريم؛ مى
 ايـن  از ىزياد مقدار من. است آن با مماس و ما بحث با متناسب موضوع اين
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 چه هر هفته اين در توانيد مى رفقا. ام كرده يادداشت و استخراج را تركيبها
 رديف الفبا حروف نظر از را اينها بعد و كنيد يادداشت رسد مى ذهنتان به

 را مازادش بعد و بزنيد خط را آنها خوانم مى را چيزى بنده وقتى كه كنيد
 شـايد  ــ  اى مالحظـه  قابل تاًنسب مجموعه من. كنيد اضافه مجموعه اين بر

 مثل شعر، گاهى و تركيب حتى ام؛ كرده تهيه را ـ تعبير سى بيست، حدود
. ماسـت  بحث با ارتباط در خيلى كه تعبيرها اينجور از و بيدل، صاحبدل،

 شـعر  اگـر  حتـى  تعبير، تركيب، از اعم دل، با كه را تعبيرات اينگونه رفقا
 ! باشيم داشته اشعار گنجينه خواهيم نمى اما ـ. كنند پيدا هست، مناسبى

 بحـث  اين به شايد كه دارم سؤالى! ببخشيد استاد، :]حاضران از يكى[
 .باشد مربوط

 !كنم مى خواهش :]بهشتى دكتر[
 آنهـا  امثـال  و فالسـفه  بـراى  امـروز  كـه  مسائلى اين :]شخص همان[

ـ  و پيغمبر براى اينها آيا شناخت، ابزار مسأله همين مثل شده، روشن  راىب
  نه؟ يا بوده واضح هم متقيان موالى
 ماست؟ بحث دايره از خارج كه آنها گوييد؟ مى را كدام :]بهشتى دكتر[
 .گفتيد كه ها همين چه آنها، چه كند؛ نمى فرق :]شخص همان[
 اصـالً  مـا ! نبـود  فالسـفه  مال گفتيم حال به تا كه اينها :]بهشتى دكتر[
 شـب  چهـار  ـ سه اين. آوردم را عرفى نامه واژه اول از من. نگفتيم فلسفه
 ذوق كمتـرين  من عرايض فهم براى يعنى. بود خودمانى بحثهاى فقط هم

 بود؟ نياز فلسفه دانستن به يافتيد؟ الزم شما آيا. يابم نمى الزم هم فلسفى
 مـثالً . بـود  مسائل اين به نسبت ايشان آگاهى منظورم :]شخص همان[
 است؟ چشم نقش از كمتر چشايى حس نقش كه دانستند مى آيا

 مقـام . اسـت  بديهيات از كه اين! داند مى كس همه كه را اين :]بهشتى دكتر[
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 علـى  و نبـوت  از قبـل  محمد اما محفوظ، خودش جاى در امام و پيغمبر
 بصـر  نقـش  كـه  اسـت  معلوم. دانستند مى را مسائل اين هم امامت منهاى
 .است روشن خيلى اين! است بيشتر خيلى
 اعتبار درجه در اشخاص آگاهى و بينش درجه آيا :]ضرانحا از يكى[

 دارد؟ اثر حواس
 .دارد اثر آنها از استفاده در بله؛ :]بهشتى دكتر[
 است؟ چقدر آن حد :]شخص همان[
 .است متغير مسلماً حدش :]بهشتى دكتر[

 



قرآن ديدگاه از شناخت  
  

ششم جلسه      
  
  





 ابـزار  مبحـث  بـه  كـريم  قرآن رد شناخت مسائل بررسى و شناخت بحث در
 تـا  داريـم  كه عمومى آگاهيهاى نظر از را شناخت اندامهاى. رسيديم شناخت
 چـه  از قـرآن  در كـه  رفتـيم  بحـث  ايـن  سـراغ  بعد و شديم، يادآور حدودى
 بـه  آنچـه  كـه  ديـديم . اسـت  شـده  بـرده  نام شناخت ابزار عنوان به چيزهايى
 بصـر  و سـمع  دربـاره . دفـؤا  و است بصر و است سمع آمده، رديف صورت
 رفقـا  كـه  بـودم  كـرده  معرفـى  را آيـاتى . رسيديم قلب و فؤاد به و شد بحث

 واللّـه  «:بـود  جملـه  آن از. بود ما بحث زمينه آيات اين. كنند مطالعه و مراجعه
 و االَبصـار  و السـمع  لَكُـم  جعـلَ  و شـيئاً  تعلَمونَ ال اُمهاتِكُم بطونِ من اَخْرَجكُم
معرفـى  دوستان به زمينه همين در هم ديگرى آيات. »1تَشكُرون لعلَّكُم ة،االَفئِد 
 خواهش رفقا از شناخت، با رابطه در قلب و فؤاد بحث طرح مناسبت به. شد
 عمـومى  فرهنـگ  در شـود،  مى مربوط دل به آنچه و دل روى كه بوديم كرده
ـ  كـرده  بررسـى  را موضـوع  ايـن  هـم  بنده ـ كنند؛ بررسى فارسى زبان . ودمب

 بايـد  بـرويم،  كـريم  قـرآن  در قلـب  و فؤاد سراغ به باز اينكه از قبل بنابراين،
 حد در شود مى مربوط دل به آنچه و دل مسأله مورد در گذار و گشت قدرى
 بـا  رويـم  مـى  قـرآن  سـراغ  كـه  بعـد  تا باشيم داشته عمومى فرهنگهاى همين
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 . باشيم آشناتر موضوع
 يـا  معـين،  فرهنـگ  مثـل  مفصـل،  و مبسوط فارسى فرهنگ كتابهاى در
 كـه  كـارى  ايـن  از زيادى مقدار خوشبختانه است، دايرةالمعارف كه دهخدا
 ترتيـب  در تركيبـات  ايـن  از مقـدارى  و گرفتـه  انجـام  بكنيم بود قرار همه

 بـود  معـين  فرهنگ در كه را تركيبات اين از تعدادى من. است آمده الفبايى
 آن بـر  نبـود  آن در كـه  را چنـدتايى  و ام آورده خـورد،  مـى  ما كار درد به و

 . كنيم مى اضافه فهرست اين به داشتند اضافه چيزى رفقا اگر بعد تا افزودم،
  

 »دل «واژه به مربوط تعابير بررسى
 زبـان  در» دل«] ميانونـد  يـا  پيشـوند،  پسـوند، [ بـا  تركيبـاتى  ما كنيد، مالحظه
 تـا  شـناخت  بـا  طـه راب در را دل نقـش  توانند مى حقيقت در كه داريم فارسى
 و] آزار دل[ دالزار ،]آرام دل[ دالرام ،]آرا دل[ دالرا 1.كننـد  معرفـى  ما به حدى
 آشـفته،  دل آشـنا،  دل ،)دهـد  مـى  آسايش دل به آنكه /آنچه (آسا دل آزرده، دل
 افگـار  دل افسـرده،  دل افـروز،  دل دالويز، ،)دلير (دالور آگنده، دل آشوب، دل

 دلبنـد  دلبسـته،  دلبر، باز، دل دلباخته، انگيز، دل ،)وييمگ مى فَكار دل معموالً كه(
رى  دل او از (عبارت در پر دل دلپذير، ،)!دلبند عزيز پسر اى هان( داشـتم  پـ(، 

 دلخسـته،  دلخراش، دلچسب، چركين، دل دلجويى، دلتنگ، دلپسند، پرور، دل
 از مركـب  داريم هم تركيبى (.دلدار دلداده، دلخون، دلخوش، دلخور، دلخواه،

 رحـم،  دل دلربـا،  ).بـودن  مـردد  يعنـى  ؛]كنـان  دل دل[كردن دل دل :»دل «دو
 دل، زنـده  يـا  (زنده دل زده، دل دلريش، ،)رفت ريسه دلم: عبارت در (ريسه دل
 بـا  كـه  دل آن (دلسـتان  ،)سـپردن  كارى به دل (سپرده دل ،)مرده دل مقابل در

 دلســوخته، ،)رمدلگــ مقابــل در (دلســرد ،)رود مــى دلســتانم بــا داشــتم خــود
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 خوانـدن  سـود  چـه  دل سيه بر ـ دل سيه: رايجتر تعبير يا (سياه دل دلسوز،
 دلشوره دلشكسته، ،)رفته دست از دلش كه كسى (دلشده دلشاد، ،)وعظ؟

 ،]ى[دلگشا ،]دلگرم[گرم دل كنده، دل دلكش، دلفريب، ،)زند مى شور دلم(
 مشـغول،  دل مـرده،  لد دلگير، ،)!است اى گنده دل آدم عجب: در (گنده دل
 كـه  هسـت،  نيـز  دلهـره  كلمـه . واپـس  دل دلنـواز،  ،)نازكـدل : يا (نازك دل

 اينهـا  كـه  كنيـد  مـى  مالحظـه . نـدارد  وصـفى  جنبه تركيبها، بقيه برخالف
 همـه  در و بريم مى كار به روز و شب ما كه است معمولى خيلى تركيبات

 .است رفته كار به دل آنها
  
 دِماغ

 چـرا  مـا  كه شويد مى متوجه آرام آرام رفقا جا همين از كنم مى فكر خوب،
 اينكـه  بـراى . آورديم را نامه واژه اين بشويم قرآن بحث وارد اينكه از قبل
 مخ با بفرماييد حاال كه كنم مى سؤال بكنم، قويتر و دقيقتر را تان توجه اين
 بـا  مقايسـه  در داريم؟ فارسى زبان در تركيباتى چه اينها امثال و دماغ با يا

 چـه  مـخ  بـراى  آمده، دل براى فارسى زبان در كه تركيب و نقش همه اين
] !هـيچ  تقريبـاً [ چه؟ ديگر. داريم هم مخ با. داريم مخ بى داريم؟ تركيباتى
 همـه  آن كـه  حـالى  در نيسـت،  مخ براى نقشى تركيبها در بكنيد، مالحظه
 و نقـش  دچنـ » دمـاغ  «براى ببينيم بياييد حاال! بود دل نقش از پر تركيبات

 آشـنا  زيـاد  مـخ  بـا  مردم شود گفته است ممكن حاال. داريم تركيباتى چه
 و بـوده  هم قديم از كه عربى است اى كلمه دماغ چطور؟ دماغ اما نيستند؛

 ...سوخته دماغ مثًال ـآشناست، اى واژه و مخ معنى همان به
 .دماغ بى :]حاضران از يكى[
 .اسـت  دمـاغ  سـر  فالنى: داريم» دماغ سر «.نداريم دماغ بى :]بهشتى دكتر[
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 . است چاق دماغش: طور همين
 .گرفته دماغ :]حاضران از يكى[
 بينـى  معنـى  بـه  را دمـاغ  شـما . نـداريم  گرفتـه  دمـاغ  :]بهشـتى  دكتر[
 گـل  دسته يك در پرور، دماغ يا. ماست منظور مخ معنى به دماغ! ايد گرفته
 بـراى  كـه  تركيباتى همه اين از ببينيد چه؟ ديگر. پرور دل مثل ـ پرور دماغ
  داريم؟ چه فارسى فرهنگ در دماغ براى داشتيم، دل

 الهـام  شـايد  امـروز  فارسـى  در تركيبـات  ايـن  شود گفته است ممكن
 قـرآن  در اينهـا  از خيلـى  اوالً، كـه  اسـت  ايـن  پاسخ. باشد قرآن از گرفته
 اسـت  قرآن دوران فارسى به مربوط فقط تركيبات اين مگر ثانيا، و نيست؛

 heart سـراغ  برويـد  اگر شما است؟ فارسى زبان به مربوط فقط مگر يا و
 نـه  كـه  اروپـايى  زبانهـاى  در اينها مشابه و آلمانى در Herz و درانگليسى

 خواهيد ما، فرهنگ با نه و داشته قرآن فرهنگ و قرآن و اسالم با اى رابطه
 اوان،فـر  تركيبـات  كـه  بينيد مى هم آنجا در است؛ طور همين هم آنجا ديد

 فارسى در دل معادل كه ،Herz و heart  با هست، فارسى در آنچه مشابه
 .good hearted: قلب خوش مثالً دارد؛ وجود است، عربى قلب و فؤاد و

 نـه  و مسـلمان  فقـط  نه (بشر، كه است اين مسأله كنيد مى مالحظه بنابراين،
 آنچـه  و وحـى ر و عـاطفى  گوناگون نقشهاى ،)ايرانى فقط نه و قرآن پيرو فقط
. اسـت  كـرده  مربـوط  دل بـا  فرهنگش در را شده مى مربوط او بشريت به بيشتر
 مسـأله . بـردارد  شـوخى  كه نيست اى مسأله مسأله اين. فهميد بايد را مسأله اين

 شـمار  در قـرآن  چرا آقا، اى كه بزنند نق كه هم اين و. حرفهاست اين از جديتر
 حـرف  نيسـت؛  حرفها اين ـ نياورده را دماغ و مغز و آورده را فؤاد بصر و سمع
 فقـط  فعـالً  شـوم؛  مـى  وارد بحـث  ايـن  در بعداً من. است وسيعتر خيلى اين از
 و بگوينـد  دارنـد  نكـاتى  اگـر  كـه  بيفتنـد  اين ياد به حاال از رفقا كه خواستم مى
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 . بپرسند بعد تا كنند يادداشت
 بيـدار  دل، سـيه  روشـندل، : كـنم  مى ذكر كه داريم نيز ديگرى تركيبات

 دل يـك  دل، سسـت  دل، قـوى  دل، كم پردل، بزدل، شيردل، سنگدل، ،1دل
 مالحظـه . پاكـدل  دل، بـى  صـاحبدل،  ،)مـردد  يعنـى  (دودل ،)قاطع يعنى(

 تاريكى و روشنى از! داريم دل براى فرهنگمان در نقش چقدر ما كنيد مى
 و عواطـف  همـه  ايـن  تـا  گرفتـه،  آن امثـال  و آشـنايى  نادل و آشنايى دل و
 . شود مى مربوط دل به ما فرهنگ در همه ملكات، و صلتهاخ

 ايـران  ملت قلبى آرزوى مثل (دل آرزوى: از اند عبارت ديگر تعبيرات
 ،)گفـتم  بـاز  او بـا  دل راز (دل، راز ،)نوشـته  تانكرهـا  پشت كه عبارتى ـ

 مالحظـه ... شناسـى  خدا اگر دل: گويد مى شهريار ).باصفا دل (دل صفاى
 كـرده  مطـرح  خداشناسـى   و شـناخت  با رابطه در درست را دل كه كنيد
 است شكم معنى به دل آن! نكنيد اشتباه» درد دل «با البته ـ دل درد. است

 دل گـرفتن،  دل به را كسى كينه بريدن، كسى از دل شستن، كسى از دل ـ
 مخصوصـاً  ــ  ريخت فرو دلم ؛)القلب الى يهدى القلب (داشتن راه دل به

 بـه  كـرده،  را او هواى دلم ـ دارم تكيه آينده در يختر فرو دلم اين روى
 قلبى، اطمينان قلبى، ايمان قلبى، اعتقاد كردن، تصديق دل به و گفتن زبان

 ،)رود مـى  كار به قلب با بيشتر كه است تعابيرى اينها (بدقلب قلب، خوش
 بـه  قلـب  حضور با (قلب حضور گفتن، را چيزى دل ته و قلب اعماق از

 نقشـهاى  كه است تركيباتى نيز اينها ).بودن كسى برابر در و ايستادن نماز
 بـراى  و مخ براى را اينها مشابه باز حاال. كند مى ذكر دل براى را گوناگون

 در يونـانى،  اروپـايى،  هنـدى،  چينـى،  عربـى،  فارسـى،  فرهنـگ  در دماغ،
 . داريم... و رنسانس فرهنگ در علم، فرهنگ

                                                           
 .)بهشتى دكتر. (كنم نمى ذكر را آن نيست رايج چون اما بگوييم، توانيم مى نيز دل ـ خفته1
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 دل نقش
 و انسـان  زنـدگى  سـازنده  فعال نقش فهميم مى يم؟فهم مى چه اينها از خوب،
 كـنم  مـى  گمـان  مـن . اسـت  دل بـه  مربوط همه انسان، زندگى به دهنده شكل
 شـد  حل زيادى حدود تا مسأله اين بخوانم، را قرآن آيات اينكه از قبل اكنون،

 و دمـاغ  و مـخ  جـا  يـك  ولـى  شده، ذكر فؤاد و قلب اينقدر قرآن در چرا كه
 مـردم  كـه  بگويـد  سخن زبانى همان به خواهد مى قرآن. است نيامده آن امثال
 بخواهـد  اگـر  كند، ايجاد عطفى نقطه بخواهد اگر. گويند مى سخن زبان آن به

 دل بـه  را نقشـها  همـه  اين آيا. خواهد مى دليل بگويد، سخن زبان آن برخالف
 اآنهـ  آيا است؟ بوده بشر در دماغ و مخ نقش از مردم اطالعى بى از ناشى دادن
 در كلـه  و مغـز  وايـن  دارد اى كلـه  و مغـز  و مخ و دماغ بشر كه نداشتند خبر

 چطـور  و چـرا  اصـالً  پرسم مى بوده، اين از ناشى اگر دارد؟ نقش اش زندگى
 ايـن  بودنـد؟  خبـر  بى كجا در بودند؟ خبر بى كى تا بودند؟ خبر بى مخ از مردم
 در مـردم  نچـو  يعنـى  اسـت،  مـردم  كـردن  فكـر  متـافيزيكى  از ناشـى  يا امر

 توجـه  كـم  طبيعت و فيزيك به و اند كرده مى فكر متافيزيكى گذشته هاى دوره
 فرهنگهـاى  ايـن  در ببينيـد  خـوب ... شدند قائل نقش دل براى همه اين بودند
 قـرن  دو ماترياليسـت  كـامالً  هاى جامعه ادبيات زبان در و اخير قرن دو مادى
 چـين  ادبيـات  يـا  شـوروى  تادبيـا  در االن آيا مثالً. است چگونه وضع اخير
 جـاى  بـه  و انـد  كرده عوض دماغ با را دل جاى تركيبات اين تمام در اند آمده
 مغز با اى واژه اروپايى فرهنگ در اواخر، همين در تازگيها، اند؟ گذشته مخ آن
 كـه  1مغزهـا  فـرار  اصـطالح  يا ؛)brain wash (مغزى وشوى شست: شده پيدا
 در تعبيـر  همـين  بـا  تركيـب  اين اصل. است هكرد سرايت هم فارسى به اتفاقاً
 اصـطالحاتى  هـم  اينهـا ! كـم  چقدر ـ. شود مى ديده اروپايى نشريات و زبانها

 

                                                           
1. brain drain 
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 زبانهـا  ايـن  ادبيـات  در دل بـراى  تاكنون كه نقشهايى اين واالّ است؛ تازه
 و مـادى  تفكر و مادى ادبيات و مادى فرهنگ يعنى. هست هم هنوز بوده
 را مسـأله  نيامده هم ناتوراليستى و طبيعى و يزيكىف تفكر متافيزيكى، غير

  چيست؟ مسأله پس. بكند عوض
 و چيسـت  مسـأله  ببينـيم  و دهـيم  پاسـخ  پرسش اين به اينكه از قبل 

 زمينـه  در كارى اگر كه خواهم مى رفقا از بپردازيم، قرآن آيات به مقدارى
 دارند اى اضافه تعبير رفقا اگر. دهند ارائه اند كرده تركيبات اين آورى جمع

 آن مثـل  ـ كنند؛ يادداشت هم ديگر رفقاى و كنم يادداشت من تا بفرمايند
 . كرديم تكميل شما همكارى با كه شناخت نامه واژه
 .دل شوريده :]حاضران از يكى[
 تركيـب  حـال  عـين  در داشـتيم؛ولى  دلشـوره  مـا  البته :]بهشتى دكتر[

 .كنيم مى اضافه هم را آن است؛ جالبى و خوب تركيب دل شوريده
 .كوردل :]حاضران از يكى[
 . بله :]بهشتى دكتر[
 .ناگران دل :]حاضران از يكى[
 .است درست. نگران دل :]بهشتى دكتر[
 .دل تاريك :]حاضران از يكى[
 .دل تاريك بله؛ :]بهشتى دكتر[
 .غافل دل :]حاضران از يكى[
 !فرموديد مى كار آخر را اين! غافل دل اى :]بهشتى دكتر[
 مـثالً . بـود  دل به حسرت بگويم كردم فراموش كه را ديگر تعبير يك 
 . مرد دل به حسرت فالنى گوييم، مى

 .افتاده دل :]حاضران از يكى[
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 افتادن؟ دل به يعنى :]بهشتى دكتر[
 .بله :]شخص همان[
 بـه  نويسيم مى .»افتاده دل «از است بهتر» افتادن دل به «:]بهشتى دكتر[
 .افتاد دلم

 ]نامفهوم: حاضران زا يكى[
 چيزهـايى  كردم، عرض من. ننوشتم ولى ام، ديده را آن :]بهشتى دكتر[
 اصـرار  خيلـى  كنم، مى تكرار هم باز من. ننوشتم نبود مأنوس خيلى كه را

 كـه  چيزهـايى  دايره از تحليلها و تجزيه و تحقيقها و بررسيها اين كه دارم
 فراتـر  عمق نظر از اگر البته. نرود فراتر بگيريم راحتى به توانيم مى همگان
 .نكند پيدا بيجا گسترش اما ندارد؛ عيبى برود
 .افروز آتش سينه :]حاضران از يكى[
 گـوييم؛  مـى  بعـداً  را سينه! افروز آتش ده اى سينه الهى :]بهشتى دكتر[
 . كنيم مى بحث قلب و فؤاد روى فعالً
 . ناب دل نابدل، :]حاضران از يكى[
 . نيست متعارف خيلى :]بهشتى دكتر[
 . خوشدل :]حاضران از يكى[
. داشـت  الفبايى ترتيب گفتيم ما كه آنچه. شد ذكر قبالً :]بهشتى دكتر[
 . نشود ذكر بود تكرارى اگر تا بگوييد، بعد كنيد نگاه فهرست آن به اول

 .دل آگاه :]حاضران از يكى[
 .غافل دلْ يا. است خوب آگاه؛ دل يا :]بهشتى دكتر[
 .پيردل :]ضرانحا از يكى[
 ؟دل جوانْ يا است؟ متعارف :]بهشتى دكتر[
 .بله :]حاضران از يكى[
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 .بنويسيد است متعارف اگر! بنويسيد :]بهشتى دكتر[
 ].حضار خنده[!پيچه دل :]حاضران از يكى[
 عاشـق  يعنـى  پيشـه؛  دل گفتنـد  ايشان! نكنيد اشتباه نه؛ :]بهشتى دكتر[
 . ننوشتم ولى بود، رهنگف در تعبير اين. نيست متعارف. پيشه
 .است رايج خيلى تعابير از ـ نشين دل 
 .مطبوع معنى به ؛نشان دل :]حاضران از يكى[
 ــ . رود مـى  كـار  بـه  مطبـوع  معنى به كه است دلنشين :]بهشتى دكتر[

 . باشد متعارف كه بگوييد را چيزهايى
 رايـج  ولـى  نيست فرهنگ در كه داريم اصطالحى :]حاضران از يكى[
 .مشنگ دل: است
 در ،»نشـاط  بـه  دل «يعنـى . بنويسيد است؛ خوب اتفاقاً :]بهشتى دكتر[
 .دلمرده مقابل
 .خوشكنك دل :]حاضران از يكى[
 .است خوب بله، :]بهشتى دكتر[
 .دل سوته :]حاضران از يكى[
 .دل سوخته يعنى. است خوب! آييم هم گرد دالن سوته بيا :]بهشتى دكتر[
 .دل ساده :]حاضران از يكى[
 .باور زود يعنى است؛ درست. بله :]بهشتى دكتر[
 .برو دل تو :]حاضران از يكى[
 . برو تودل بله؛ :]بهشتى دكتر[
 .همدل :]حاضران از يكى[
 . است خوب بسيار :]بهشتى دكتر[
 .زدن دريا به دل :]حاضران از يكى[



 شناخت از ديدگاه قرآن   198

 !بنويسيد. زدن دريا به دل بله؛ :]بهشتى دكتر[
 .لد داغ :]حاضران از يكى[
 . اى قبيله براى است بس دل داغ يك ـ. بنويسيد بله؛ :]بهشتى دكتر[
 .ناالن دل :]حاضران از يكى[
 .كرد مى ناله دل ته از. نيست بد. ناالن دل همان يا دل؛ ناله :]بهشتى دكتر[
 .دادن دل :]حاضران از يكى[
 .داشتيم كه ـ سپردن، دل همان يعنى :]بهشتى دكتر[

. شـويم  معطـل  زيـاد  اينجـا  خواسـتيم  نمى كنيم؛ اكتفا همين به خوب،
 فارسـى  زبـان  در تركيبـات  ايـن  در فراوانـى  نقشهاى كه كنيد مى مالحظه

 1...دلى اين ببينيم اينكه براى حاال. هست دل براى
  

 » دل «معناى تفسير
 اسـت؟  خـون  گـردش  دسـتگاه  مركـز  منظـور،  آيا چيست؟ دل از منظور
 اسـت؛  همـين  مقصـود  كـه  دهد مى اننش خوبى به تركيبات اين از بعضى
. دل همـين  يعنى ريخت، فرو دلم. ريخت فرو دلم بگويد كسى اينكه مثل
 ناگهـانى  تغيير و وضع خون گردش كه شود مى پيدا انسان بر حالتى يعنى
 مـا  كـه  تعابيرى شبيه. ريخت فرو دلم گويد مى انسان آنوقت كند؛ مى پيدا
 مـثالً . داريم نيز را خونسرد و نگرمخو تعابير داريم، دلسرد و دلگرم براى
 اسـت،  محبـت  بـى  است؛ خونگرم يا است، محبتى با آدم فالنى گوييم مى

 . كند مى مربوط خون با را مسأله كامالً يعنى. است خونسرد
 فـراوان  معـانى  فـؤاد،  و قلـب  براى يا دل براى كنيم كوشش اينكه بنابراين،

 ايـن  نيست، قلب اين به مربوط انقشه اين كه بگوييم و آوريم دست به ديگرى
 

                                                           
 .دارد افتادگى جا نوار قسمت ـ اين1
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 فرهنگهـا  در البته،. نيست جالبى كوشش و است مشكوك من نظر از كوشش
 فارسـى  فرهنگ سراغ به ناچار كنيم، مى بحث فارسى محدوده در چون فعالً(

 وقتـى  معـين  فرهنـگ  ازجملـه  انـد؛  آورده زيـادى  معـانى  دل براى) رويم مى
 شـكل  به بدن داخلى عضو ـ1 دل «:دگوي مى برشمارد را دل معانى خواهد مى

 ــ 3. شـكم  ــ 2. قلـب  ميگردد؛ خون دوران موجب ضربانهايش كه صنوبرى
 جـان،  ــ 4 .]خـاطر  آسـوده : دل آسـوده  ضمير؛ روشن: روشندل[.ضمير خاطر،
 را دلـش  گـوييم  مـى  مـثالً [آن ماننـد  و درخـت  مغـز  ــ 6. سـر  مغزِ ـ5. روان

 دل در[مركــز ـــ8. درخــت دل: داخــل درون، وســط، ميــان، ـــ7 ].بشــكاف
 يعنـى  پـردل  مـثالً [.شـهامت  جرأت، ـ9 ].تشكيالت مركز در يعنى تشكيالت
 لطيفـه  ــ 10] اسـت  دارى جـرأت  آدم يعنـى  اسـت،  دلدارى آدم يا پرجرأت؛

 عاشق و عارف و عالِم و مدرِك و است انسان حقيقت آن و روحانى و ربانى
 كـه  روحـانى،  و ؛خـدا  جانب از لطيف بخشش يك يعنى ربانى، لطيفه[.است

 عاشـق  و اسـت  عـارف  و است، عالم و است مدرك و است، انسان حقيقت
 از اينهـا  كـه  گفتـه  نيـز  ايشـان . اسـت  متصـوفه  اصـطالحات  همه اينها. است

 تفصـيل  محـل  ــ 11 .]است اينطور دوازده و يازده و ده معنى ـ است تصوف
 دهكـر  شـروع  هـم  بعـد » .قلـب  حـق،  اسـرار  مخزن ـ12. ناطقه نفس معانى؛

) آسـمان  وسـط  يعنى (آسمان دل يا ،)شب نيمه يعنى (شب دل مثل تركيباتى
 . 1است زيادى خيلى تركيبات كه است آورده را اينها امثال و

 شـده  ذكـر  فرهنـگ  ايـن  در دل بـراى  معنـى  دوازده كه كنيد مى مالحظه
 يـازده  آن آيـا  آمـده؟  كجا از معنى دوازده اين كه است اين سؤال حاال. است
 ميـان  معنى به دل گوييم مى اگر شده؟ گرفته اول معنى اين از همه يگرد معنى

 انسان؛ بدن ميان ـ است؟ ميان و وسط قلب كه است دليل اين به آيا وسط، و
 

                                                           
 .است بهشتى دكتر توضيحات است آمده]  [عالمت  دو بين آنچه هر پاراگراف اين ـ در1



 شناخت از ديدگاه قرآن   200

. خـون  گـردش  دسـتگاه  مركـز  وسـط  و واسـطه  و ميـان  انسـان؛  بـدن  درون
 عتبـار ا به آيا رود، مى كار به شكم معنى به دل اينكه: شكم به راجع طور همين
 تعمـيم  را دل كلمـه  اعتبـار  ايـن  بـه  آيا است؟ دل نزديك شكم كه است اين

 خوابيـده،  اين دلِ در گوييم مى وقتى و است، ميان معنى به دل اينكه يا داديم،
 معنـى  بـه  آمـده  دل كم كم طريق اين از و خوابيده، مطلب اين شكم در يعنى
 بـه  اينهـا  آيا ور؟چط روان و جان و ضمير و خاطر است؟ كرده سرايت شكم
 وقت آن داشتيم، آزرده خاطر و آزرده دل يعنى ـنيست؟ تركيبات همين اعتبار
 دل گرچـه  چطور؟ سر مغز معنى به دل. شدند قرين هم با خاطر و دل كم كم
 ام نتوانسـته  هنـوز  من. چيست سندش بفهمم نتوانستم من را سر مغز معنى به

 باشد؛ رفته كار به سر مغز معنى به لد آن در كه بكنم پيدا تعبير يا تركيب يك
 سند شايد. است ننوشته را سندش ولى دانسته، مى البد ايشان القاعده على ولى
 خوشـوقت  بگويـد  ديگـر  هفتـه  و ببيند رفقا از يكى اگر. باشد دهخدا در آن
 كـه  است معنايى همان وسط، و ميان و درخت مغز معنى به دل اما. شويم مى

 و جـرأت  ).هسـتند  هـم  مشابه ميان و مركز (طور نهمي هم مركز. شد عرض
 يعنـى  پـردل،  آدم آيا است؟ شهامت و جرأت معنى به دل آيا چطور؟ شهامت

 نشـده؟  گرفتـه  دل خود از اين آيا اما است، پرجرأت آن معنى البته پرجرأت؟
 .باشد كرده پيدا اى تازه معنى دل كه نيست چنان يعنى

 آن و روحـانى  و ربـانى  لطيفه «:فهمتصو معنى سه آن سراغ برويم خوب،
 ايـن  آيـا  .»اسـت  حق عاشق و عارف و عالم و مدرك و است انسان حقيقت

 يعنـى  اسـت؟  اول معنـى  همان با ارتباط در يا است، دل براى تازه معنى يك
 آن بـه  دل دارد، ارتبـاطى  صـنوبرى  دل همين با ادراك و عرفان و عشق چون
 روى از يـا  باشـد،  آن براى جديد كامالً معنى يك اينكه نه رفته؛ كار به معانى
 تفصـيل  محـل  «مسأله همچنين. باشد رفته كار به آن امثال و ميان و مغز تشبيه
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 مـا  كـه  اسـت  چيزهايى جمله از ،»حق اسرار مخزن ناطقه؛ نفس و معانى
 .است رفته كار به آنها براى مستقالً دل كنيم فكر توانيم نمى
 انـدام  معنـى  همـين  بـه  دل كـه  اسـت  ينا رسد مى نظرم به من آنچه 

 بـه  را وجـه  و دليـل  ايـن  بايد كه وجهى و دليل به بشر و است صنوبرى
 عشـق،  انسـانى،  كوششهاى اين عواطف، اين كارها، اين بين آورد، دست
 و كـرده  حـس  و يافته اى رابطه دل و ترديد، تصميم، خشم، محبت، اراده،

. اسـت  شـده  پيـدا  ادبيـاتش  در نقش همه اين دل براى رابطه آن براساس
 ايـن  بعـداً  و رفتـه  مـى  كـار  بـه  ديگرى معناى به اول دل كه نيست چنان

 بـا  اول تركيبـات  ايـن  اسـت؛  معنى همين به دل. باشد شده پيدا تركيبات
 آمـده،  وجـود  بـه  صنوبرى، جسم اندام معنى در قلب، معنى به دل همين
 نظر اين. است شده بشر زبان و فرهنگ وارد مجازى و تازه معانى آن بعد
 در را نظـر  ايـن  بـرويم،  قرآن سراغ به اينكه از قبل. آيد مى قويتر نظرم به

 مطلـب  ببينيـد  گـذارم؛  مـى  ميـان  در رفقـا  بـا  عمـومى  بحث يك با رابطه
 تا باشيم داشته گفتگويى و بحث توانيم مى آن از پس نه؛ يا است گونه اين

 . كنيم عبور و يمبخوان را آيات راحت شويم مى قرآن وارد وقتى
  

 انسان عمل در غيرمؤثر آگاهيهاى و مؤثر آگاهيهاى
 نـوع  دو بـا  بشـر . اسـت  دل بـا  شناخت رابطه و شناخت و دل ما اصلى مسأله

 شـناخت  و معـارف  علوم، آگاهيها،. دارد كار و سر معرفت و آگاهى و شناخت
 يـك . دكـر  تقسـيم  اساسى رديف دو به و نوع دو به شود مى نظر يك از را بشر
 مسـتقيم  غيـر  يا مستقيم كه آگاهيهايى انسان؛ رفتار از كنار خشك آگاهيهاى نوع
 اگـر . ندارنـد  تـأثيرى  او زنـدگى  و كـار  و سرنوشـت  و رفتار در مستقيم شبه و

 نشـده  يـا  باشـد  شـده  تشـكيل  اكسـيژن  و ئيـدروژن  اتـم  دو از آب ملكولهاى
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 ده يـك  وارد شـما  اگـر  لـذا  نـدارد؛  كشـاورز  فـرد  يك زندگى در نقشى باشد،
 اينجـا،  بيا بگوييد و كنيد صدا است آبيارى مشغول كه را كشاورز يك و بشويد
 ايـن  پـاى  كه آب اين: بدانى خواهم مى كه دارم تو براى مهم مطلب و خبر يك

 شـده  تشـكيل  ئيـدروژن  و اكسـيژن  اتـم  دو از مولكـولش  هر دهى، مى زراعت
! برسـم  اسـتراحتم  و كشاورزى كار به بگذار كارت؛ پى برو گفت خواهد. است
 مصـنوعى  آب خواهـد  مـى  كـه  كسـى  بـراى  فيزيكدان، يك براى مسأله اين اما

 ايـن  كشـاورز،  زنـدگى  و آگـاهى  حـدود  در. اسـت  عملى اثر منشأ كند، توليد
 واكنشـى  و روحى نظر از و است تفاوت بى آن برابر در كه است آگاهيى آگاهى

 اگـر  ولـى . نيسـت  عملى ارزش داراى يعنى است؛ ارزش بى او براى رفتارى، و
 نشـان  واكـنش  فوراً بندند، مى را آب االن كه دهيد اطالع او به و كنيد صدا را او
 آگـاهى  ايـن . رود مـى  كنـد  بـاز  را آب بايد كه آنجا سمت به بيلش با و دهد مى

 .آورد مى وجود به عملى واكنش و اثر آقا اين روى
 تقسـيم  اصـلى  دسـته  دو به دارد نانسا كه معرفتى و شناخت و آگاهيها پس

 هسـت،  كـه  حـدودى  در گروه يك براى يا فرد، يك براى كه شناختى: شود مى
 . دارد رابطه كه شناختى و ندارد؛ رفتارش و عملى زندگى با مستقيمى رابطه

 گـاهى  ماسـت  بحـث  مـورد  كـه  شـناختى  و آگاهى كه فرماييد مى مالحظه
 انسـان  رفتـار  در مـؤثر  بسيار املع يك صورت به و محور صورت به تواند مى
 جـدا  و مسـتقل  چيز يك صورت به تواند مى گاهى و بشود؛ انسان زندگى وارد
 و آگـاهى  كـه  مـواردى  همـه  در. بشود ما زندگى وارد انسان رفتار از مستقل و

 كـه  انسانهاسـت  در اندام يك دارد، واكنشى و اثر انسان رفتار در معرفت و علم
 همـين : دهـد  مـى  حالـت  و وضع تغيير ديگر اندامهاى ههم از عموميتر و زودتر
 روى محاسـبه  حـال  در وقتـى  شما. است خون گردش مركز كه دل همين دل؛

 پيـدا  حـالتى  چـه  ببينيـد  رسـيد  مـى  تصـميم  نقطه به كه هنگامى هستيد، چيزى
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 بـه  مربـوط  امر اين. گذارد مى اثر شما خون گردش روى تصميم اين. كنيد مى
 بشـر  كـه  چيـزى  آن حال هر به اما است؛ پاراسيمپاتيك و سيمپاتيك اعصاب
 يـك . شود مى گذاشته قلبش و خون گردش روى كه است اثرى كند مى حس
 روى اول شـما  تـرس  ايـن  ترسـيد؛  مى آورند، مى شما براى آگاهى، يك خبر،

 خوشـحال  آورند، مى خبرى. گذارد مى اثر شما دل و قلب روى خون، گردش
 دلـم  گويـد  مـى  اينكـه . گذارد مى اثر شما قلب روى خوشحالى اين شويد؛ مى

 در را ديگـرى  معنى دل براى كه نيست اين ندارد، باغ ميل كه حدى به گرفته
 يعنـى . اسـت  گرفتـه  قلـبش  همـين  كه كند مى احساس واقعاً اصالً دارد؛ نظر
 يـا . دهد نمى انجام خوب را خودش كار قلب گويى خون، گردش در بيند مى
 واقعـاً  شـد؛  وا دلـم  يـا  شـد؛  باز دلم گويد مى اش غصه نشد طرف بر از پس
 آن در اى عقـده  گويى. شد باز دل، همين قلب، همين اينكه مثل كند مى حس
 گـره  ايـن  كـه  بـود  شـده  پيدا خون گردش راه سر بر گرهى اينكه مثل ـ بود

 و ديـروز  و امـروز  به مربوط اين. كند مى حس را اين واقعاً بشر. شد برداشته
 ايـن . نيسـت  بشـر  جهـل  به مربوط اين. است هميشگى واقعيتى يست؛ن فردا

 بنـابراين، . اسـت  بـوده  قلبش اندام به راجع بشر آگاهيهاى نخستين به مربوط
 درسـت  كه است تركيباتى اينها، امثال و دلنواز، دلگشا، دلگرفته، دلباز، تركيب

 و هيهـا آگا عملـى  آثـار  بـا  رابطه در و شده درست قلب معنى به دل همين با
 آگـاهى  بـين  و دل بـين  رابطه. است آمده وجود به انسان روى آگاهى عوامل
 همـين  حتـى  يا مختلف، ماشينهاى در ها عقربه و آمپر رابطه شبيه است چيزى

 آن. دهـد  مى روى اتومبيل داخل در كه مسائلى با شويد، مى سوار كه اتومبيلى
 عقربـه  ايـن  نشـد،  يـا  شـد  داغ اتومبيـل  اين كه كند مى خبر را شما كه چيزى
 كـه  حـالى  در شـد؛  سرد آمپر يا شد داغ آمپر گوييد مى حتى هم گاهى. است
 . است شده وسرد داغ ماشين آن بلكه است، نشده سرد و  داغ آمپر
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 نقـش  يـك  قلـب  همـين  فردا، چه و امروز چه و ديروز چه بشر، براى
 وانـد ت مـى  دل يعنـى . دارد مسـائل  ايـن  دادن نشان در ظريف حساس فعال
 مـا  خون گردش روى آيد مى قبالً آگاهى يك. باشد آگاهى عامل يك حتى
 را حسـاس  اثـر  همـين  مـا  و گـذارد،  مى حساس اثر دل روى گذارد؛ مى اثر

 غصـه  بگويـد  اينكـه  براى بشر. كنيم مى خويشتن حالت شناختن باز وسيله
 ت،اسـ  دل گـرفتن  كـه  اش، نشانه با را غصه يعنى. گرفته دلم گويد مى دارم،

 را حسـى  غير و مرموز امور ما كه است روشنى مسأله اين. كند مى احساس
 كـامالً  نقـش  نـوع  يـك  دل بنـابراين، . بريم مى نام آنها حسى آثار با معموالً
 شـبيه  آگـاهى،  اندام صورت به بگوييم خواهيم نمى. دارد آگاهيها به مربوط
 بـا  دل. شـود  مى شروع او با آگاهى كه نيست اندامى منظور. گوش يا چشم
 نـور  اول بينيـد،  مـى  كـه  را چيـزى  شما كه دارد را فرق اين گوش و چشم
 شـما  بعد گذارد، مى اثر ،...و قرنيه و شبكيه شما، چشم اندام روى و آيد مى
 كه است طورى ديدن علمى، دقيق تحليل با و دقيق رابطه در يعنى. بينيد مى
 تـأثيرى  با نيز شنيدن شود؛ مى آغاز بينايى اندام شدن متأثر با بار اول شما در
 بعـداً  صـدا  بر آگاهى و شود، مى آغاز گذارند مى گوش پرده روى امواج كه

 ولـى  اسـت؛  طـور  همـان  عينـاً  بگـوييم  خواهيم نمى اينجا در. دهد مى روى
 محسـوس  بسيار نقش شناخت و آگاهى با رابطه در دل بگوييم خواهيم مى
 بـه  توانـد  مـى  تركيبـات  ايـن  متمـا  كه طورى به دارد، وسيعى و ملموس و

 .باشد شده گرفته خون گردش اندام و قلب معنى به دل همين از راستى
 مكتـب،  يـك  در ايـدئولوژى،  يك در فرهنگ، يك در اگر بنابراين، خوب،
 عملـى  و رفتـارى  زنـدگى  بـا  كه شناخت و آگاهى از بخش آن روى بخواهند
 نـام  مـخ  از تواننـد  مـى  گفرهنـ  آن در آيا بگذارند، انگشت است مربوط انسان
 بـا  گرچـه  انـد؛  گـوش  و چشـم  شبيه چيزى. اند شناخت اندام مغز و مخ ببرند؟
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 مغـز  و مخ. اند گوش و چشم به تر شبيه چيزى ولى دارند، فرق چشم گوش
 از بخشـى  بيندازند كار از را شخصى مخ از قسمتى اگر. است شناخت اندام

 اگـر  مـا  آيـا : است اين سؤال اما. افتد مى كار از و رود مى بين از او شناخت
 بگـذاريم  انگشـت  اى فلسـفه  يك در بيانى، يك در مطلبى، يك در بخواهيم

 دارد؟ انســان رفتــار بــا ارتبــاطى چــه آگــاهى، و معرفــت و شــناخت روى
 . است آگاهى و معرفت نوع اين ما بحث موضوع بگوييم خواهيم مى

 بـا  كـه  بخـش  يك: دارد اصلى بخش دو و رديف دو آگاهى گفتم، چنانكه
 حـال . نيسـت  مربـوط  انسان رفتار با كه بخش يك و است، مربوط انسان رفتار
 اسـت  مربـوط  انسان رفتار با كه آگاهى آن روى بخواهد اى فلسفه يا مكتبى اگر

 ايـن  معرفـى  و بيـان  در توانـد  مـى  آيـا  بكند، بحث آن درباره و بگذارد انگشت
 دمـاغ  چـون  چـرا؟ ! نه ببرد؟ نام دماغ، و مغز و مخ يعنى آگاهى، ابزار از آگاهى
 كـه  آن بـين  و دارد تـأثير  انسـان  عمـل  در كه آگاهى آن بين است مشترك ابزار
 را مسـأله  گـويى  كنـد،  بحث مخ بنيادى نقش پيرامون مكتب آن اگر. ندارد تأثير
 مكتبـى . عمل در مؤثر شناخت ديد از نه كرده، مطرح مغز شناخت ديد همان از
 كننـده  تعيـين  نقش انسان عمل در كه چيزى عنوان به را ختشنا خواهد مى كه

 آن ضـمن  در كـه  بيـاورد  اى كلمـه  بخواهـد  اگـر  بدهـد،  قرار بحث مورد دارد
 فكـر  مـا  ببـرد؟  كـار  به اى واژه چه است خوب كند، معرفى را شناخت همه اين
 تـو  بـه  خداوند بگويند اگر. آشناست آن با كامالً بشر كه دل واژه همان كنيم مى

 انسـان  رفتـار  در كـه  آگاهيهـايى  تمـام  بـا  كه دلى يعنى (داد دل و بصر و سمع
 وسـيله  تـو  به خداوند كه است اين منظور ،)است ارتباط در دارد عملى واكنش
 بخـواهيم  اگـر . توسـت  خـود  سازنده و تو عمل و رفتار سازنده كه داد معرفتى
 كـه  كنـيم  مربوط نبد اندامهاى از يكى با را سازنده معرفت و شناخت و آگاهى

 از را عمـل  در تـأثير  فاقـد  و تأثير بى آگاهيهاى صف و باشد مشخص ارتباطش
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 انـدامى  تنهـا  كنم مى فكر كنيم، جدا عمل در موثر سازنده آگاهيهاى صف
 . است دل برد، نام بشود كه

  
  است عمل كتاب قرآن

 از بحـث  قلمـرو  و ميـدان  در كـه  انـدامى  اسـت؛  آگـاهى  اندام دل، بنابراين،
 و خصيصـه  ايـن  دارنـده  عنـوان  بـه  تـوان  مى عمل در مؤثر سازنده آگاهيهاى
 انـدام  هـيچ . بـرد  نـام  آن از دارنـد،  ويـژه  رابطـه  او با آگاهيها اين كه ويژگى
 جانشـين  بتوانـد  كه شناسيم نمى باشد ملموس و مشهود بشر براى كه ديگرى

 دنيـا،  مردم ومىعم فرهنگ در هم امروز همين بينيد مى كه است اين. شود دل
 يـك  يـا  گوينـده  يـك  يـا  نويسـنده  يـك  وقتـى  باشند، مكتبى نوع هر داراى
 بگويـد،  سـخن  انسـان  عمل در سازنده آگاهيهاى درباره بخواهد پرداز مكتب
 و قلـب  از اگـر  ترتيب اين به. كند استفاده دل تركيبات و دل از شود مى ناچار
 و مكتبهـا  كـه  اسـت  ايـن  اعتبـار  بـه  شـود،  مـى  ياد بصر و سمع كنار در فؤاد

 مكتبهـاى . دارند كار و سر عمل با رابطه در تنها آگاهى نوع هر با ايدئولوژيها،
 تحليلـى  و علمـى  و عقلى و ذهنى و فلسفى مسائل درباره خواهند نمى عملى

 انسـان  عمـل  با رابطه در شناخت درباره خواهند مى بلكه كنند؛ بحث شناخت
 آينـد  مـى  باشـد،  آن بحـث  محـور  ىوقتـ . اسـت  آن بحث محور. كنند بحث

 بحـث  محـور  بدهـد  نشان بتواند كه كنند مى مربوط اندامى يك با را شناخت
 در آورد بيرون مادرانتان شكمهاى از را شما خداوند. چيست شناخت اين در

 تَعلمـونَ  ال اُمهـاتِكُم  بطـونِ  من اَخرَجكُم واللّه «:دانستيد نمى چيز هيچ كه حالى
 بدانيـد؟  چيـز  چه بايد قرآن نظر از. بدانيد چيز خواهيد مى الحا خوب، .»شيئاً
 بـه  انسان، رفتار در كه علمى روى. دارد تكيه علمى چه روى قرآن ببينيم بايد
 علـم  روى يـا  باشـد؛  داشـته  كننـده  تعيـين  نقـش  غيرمستقيم، يا مستقيم طور
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 خـدا  شناخت قرآن، نظر از آيا. است اينطور نيز خداشناسى حتى محض؟
 پـول  يـك  باشـد،  نداشته بنده زندگى در عملى اثر هيچ كه خداشناسى و

 نـه  و معـاد  شـناخت  نه خدا، به اعتقاد نه و خدا شناخت نه دارد؟ ارزش
 فلسـفى  صـورت  به وحى، به اعتقاد نه و وحى شناخت نه معاد، به اعتقاد

 در دهنده جهت و كننده تعيين نقش گونه هيچ كه نحوى به يعنى محض،
 همان اين. ندارد اى فايده هيچ باشد، نداشته دانا آن و يلسوفف آن زندگى
 بحـث  مـورد  علـم  اين اصالً. است غيرعلم گويد مى قرآن كه است علمى
 فنـى  بحثهـاى  و شـناخت  بحثهـاى  در خواهد مى دلتان هرچه. نيست من

 كتـاب  قـرآن  چـون . نـدارد  قرآن به ربطى كنيد؛ بحث موضوع اين درباره
 كـه  اسـت  كتـابى  و اسـت  سـازنده  انسـانِ  دهسـازن  كتـاب  و اسـت  عمل
 . بياورد وجود به و بيافريند عملى جهت داراى انسان خواهد مى

 از را شـما  خداونـد  بگويد خواهد مى قرآن وقتى كه است اين خوب،
 بـه  حـاال  و دانستيد، نمى هيچ كه حالى در آورد بيرون مادرانتان شكمهاى

 و كند، مى ياد بصر و سمع از برويد، معرفت دنبال كه دهد مى چيزى شما
 مجزا صورت به را معرفت از بخش آن تواند مى كه ست اندامى كه فؤاد از

 انسـان  رفتـار  بـا  و انسـان  عمـل  با مستقيم شبه يا مستقيم كه كند، مطرح
 را آيـاتش  (قـرآن  در فؤاد نقش در بينيد مى لذا. كند مى ياد شود مى مربوط

 نقشـها  است، فراوانتر آياتش كه رآن،ق در قلب نقش در و) خوانيد مى بعد
 كـه  بينيد مى شود مى ياد فؤاد يا قلب از هرجا. هستند عملى نقشهاى همه
 اينكـه  درباره بود برداشت يك و نكته يك اين،. شود مى ذكر عملى نقش
 . شود مى ياد قرآن در شناخت بنيادى عامل سه شمار در فؤاد از چرا

 كـردم،  عـرض  كه طور همان آگاهى، با مخ، مغز، رابطه اينكه ديگر مطلب
 اعصـاب  و بينـى  واعصاب گوش و چشم رابطه شبيه دقيقاً كه نيست اى رابطه
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 خيلـى  سـت  اى رابطـه  بلكـه  باشد؛ آگاهى با اينها امثال و ذائقه اعصاب و المسه
 عـده  يـك  نـه  و (انديشـمند  عـده  يـك  ديد از بفرماييد، دقت خوب. تر پيچيده
 آن در حتـى  و مغـز،  نظـرى  علـوم  در حتـى  تعقـل،  تفكـر،  انديشـه،  ،)مذهبى

 واقعيـت  يـك  كـار  نـدارد،  عمـل  با مستقيم غير يا مستقيم رابطه كه شناختهايى
 درسـت  نظـر  ايـن  بگـوييم  خـواهيم  نمى. انسانى روح : روح نام به است عينى
. گوينـد  مـى  چـه  مخ نقش درباره عده اين ببينيم خواهيم مى است؛ غلط يا است
 انسـان  در كـه  هسـتند  فلسـفى  و علمى نظر اين بر كه كسانى مببيني خواهيم مى

 و بينديشـد  كنـد،  درك توانـد  مـى  آنچـه  و عقـل،  و روح نام به است موجودى
 آنهـا . داننـد  مـى  كـاره  چـه  را مغز است، عقل و روح بيابد، را حسى غير مسائل
 كـه  اسـت  انـدامى  مغـز  گويند مى بلكه است؛ انديشه اندام مغز گويند نمى ديگر

 روح كـه  دارنـد  قبـول  يعنـى  (بدهد، انجام را انديشه كار خواهد مى روح قتىو
 آنهـا . آيـد  مـى  وجـود  بـه  خاصى انفعاالت و فعل اندام اين در ،)كند مى انديشه
 حتـى  گوينـد  مـى . گويند مى را همين هم حيات به مربوط مسائل ساير در حتى

. دهـد  مى را خون گردش فرمانهاى كه است روح. است روح كار خون گردش
 كـه  ست اندامى واقع در دارد، خون گردش دستگاه در مركزى فعاليت قلب اگر
 فكـر  ــ  سـابق  خيلـى  ــ  سـابقاً  كـه  دانيد مى اتفاقاً. افتد مى كار به روح فرمان با

 شـما  همـه  حـاال  ولـى  باشـد؛  داشـته  مغـز  با اى رابطه خون گردش كه شد نمى
 را خـون  جريـان  كه هست مغز در خاصى مركز خون گردش براى كه دانيد مى
 آن فرمـان  بـا  دهـد  مـى  انجام قلب كه كارهايى تمام يعنى. كند مى كنترل بدن در

 گفتـه  هـاى  نمونـه  چون... است مطرح جداً مسأله اين حتى. دهد مى انجام مركز
 و دارنـد  كـار  و سر مرتاضان با كه كسانى. هست زمينه اين در مرتاضان از شده

 مرتاضـى  بـه  مـا  كـه  انـد  نوشـته  خاطراتشـان  در اند، كرده مشاهده را آنها احوال
 البتـه  ــ  بيايـد  خـون  آن از آنكه بى ببرد را رگش توانست مى كه كرديم برخورد
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 مرتـاض  آن كـه  اسـت  ايـن  سـخن  ايـن  معنـاى . كوتاه خيلى مدتى براى
 مـدت  براى را خودش خون گردش دستگاه اراده، و تصميم با توانسته مى

 مشـكوك،  يـا  قطعـى  يا حاال است؛ گزارش يك اين. كند متوقف كوتاهى
 راسـتى  به آيا كه علمى بررسيهاى براى باشد اى انگيزه تواند مى الاقل ولى
 گـردش  مسـأله  با علمى رابطه چنين يك انسان اداره مركز در و انسان در

 را آن شـود  نمـى  كه است اى مسأله حال هر به ندارد؟ يا دارد وجود خون
 . كرد تلقى شده تمام
 مطرح االن روح وجود به اعتقاد گويم نمى بنده كنم، مى تكرار هم ازب 
 را ديگـرى  مسـأله  خـواهم  مـى  من. نه يا هست روح اصالً اينكه يا است،
 عقـل  و روح كه كسانى اين ديد از اينكه آن و كنم، مطرح شناخت درباره
 چيـزى  شناخت با رابطه در مغز دانند، مى شناخت عامل و فاعل را انسانى

 دسـت  در است عاملى و ابزار يعنى. حركت با رابطه در دست شبيه تاس
 معرفتى و شناخت روى خواهد مى قرآن گوييم مى مطلب، اين بر بنا. روح

 كـار  شـناخت  يعنى دارد، ارتباط انسان رفتار و عمل با كه بگذارد انگشت
 مـخ  و مغـز  روى اينكـه  جاى به قرآن شناخت اين مورد در و است روح

 ابـزارى  دو هر مخ و قلب و گذارد مى انگشت قلب روى اردبگذ انگشت
 البتـه  ـ. است روح همان شناخت عامل واقع در. روح اختيار در شوند مى

 مجـرد  روح يـك  انسان واقعاً آيا كه است بحث جاى هنوز مبنا اين روى
 شود نمى باشد، داشته مجرد روح انسان اينكه فرض بر ولى ندارد؛ يا دارد
 كـه  اسـت  معلوم خوب. است نكرده ذكر را مخ چرا رآنق كه گفت صاف
 چنـدان  مجـرد  روح بـا  مـخ  و قلـب  رابطـه  چون نكرده، ذكر را مخ چرا

 حـاال  گوييم؛ مى را مطلب اين تفصيل بعداً ما البته. داشت نخواهد تفاوتى
 .كنيم مخلوط را مطالب خواهيم نمى چون كنم، مى اشاره فقط من
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 دىشهو و تحليلى به شناخت تقسيم
 نـوع  دو گوييم نمى كنيد دقت (.دارد آگاهى و شناخت و معرفت نوع دو بشر

 تحليلـى،  شـناخت  يكـى ) .نباشد جالب خيلى تعبير اين شايد چون ؛»انديشه«
 هـم  يكـى . اسـت  مغز كار اينها. كنيم مى اطالق نوع اين به بيشتر را انديشه كه

 كـه  شـناختهايى  آيا. خواهد نمى تحليل كه شناختهايى يعنى شهودى؛ شناخت
 مـورد  ايـن  در نـدارد؟  يا دارد اى رابطه اصوالً مغز و مخ با خواهد نمى تحليل
 بتوانـد  علمـى  نظـر  از كه چيزى ام، يافته كه چيزهايى آخرين به باتوجه هنوز،
 هـانرى  بينيـد  مـى  كـه  طـورى  بـه . نيـافتم  بدهـد  سـؤال  اين به روشنى پاسخ

 بعـد  و اسـت  دان طبيعـى  لمعـا  اول اصـوالً  كـه  فرانسوى فيلسوف 1برگسون
 اينكـه  و انديشـمند  مغـز  و انديشـه  از اصالً هم او شود، مى عارف و فيلسوف
 نظـر  صـرف  باشـد،  شـناخت  مسأله در حتى بشر، معضالت گشاى گره بتواند
 قلـب  و دل حـوزه  در باشـد،  گشا گره معرفتى و يقينى اگر گويد مى و كند مى

 پزشـك  اول اصالً برگسون نكنم باهاشت اگر ـ. مغز و انديشه حوزه در نه است
 بـه  اش رشـته  اصـالً  كـه  كسى يك پزشك، يك. شود مى فيلسوف بعداً و بود

 انـدامها  كارهـاى  و انـدام  وظايف و شناسى اندام و االعضاء وظايف و تشريح
 شـود،  مـى  مكتبـى  و فكـرى  و اى انديشـه  مباحـث  وارد وقتـى  است، مربوط

 يقينـى  بـه  شـناخت  راه از اينكه ربارهد و شناخت درباره كه بحثهايى گويد مى
 مربـوط  مـخ  به خود به خود و انديشه نقش به كه آنجا تا دارد، وجود برسيم،

 روشـن  يقـين  و سـازنده  يقـين  كه آنجا. دهد نمى ما دست به چيزى شود، مى
. اسـت  دل كـار  نيست؛ مغز كار آيد مى دست به دهنده نشان راه يقين و كننده
 در عـالم  يـك  مـال  اين. نيست قديم هاى دوره مال است؛ بيستم قرن مال اين
 بنـابراين، . اسـت  فرانسـه  يعنـى  زمـان،  علمـى  كشورهاى ترين مترقى از يكى
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 گويد مى او اينكه آن و است، مطرح مسأله يك اصوال كه كنيد مى مالحظه
 و طمأنينـه  و يقين انسان به تواند مى كه معرفتهايى يعنى يقينى، معرفتهاى

 و قلمـرو  از اصـوالً  بدهـد،  تحـرك  و حركـت  و آرامش و داعتقا و ايمان
 دل كـار  است؛ بيرون) شود مى تلقى مغز كار كه (انديشه و مغز كار ميدان
 حـاال  تـا  مـا  اينكه حاال. است بررسى و مطالعه خور در مسأله اين. است
 دليـل  ايم، كرده كشف خون گردش تنظيم دستگاه نقش در فقط را دل كار
 كـه  باشـد  نداشته شناخت زمينه در هم ديگرى نقش يك دل كه شود نمى
 دانيـد  مى متأسفانه و ـ رفت؛ دنبالش بايد. باشد نشده كشف ما براى هنوز
 قبـول  را اصـلش  چـون  چـرا؟ . روند نمى مسأله اين دنبال طبيعى علوم كه

 از را يقـين  نوع آن و آگاهى نوع آن و معرفت نوع آن اصالً چون. ندارند
 مسـأله  ايـن  كشـف  سـراغ  اصـالً  علـم  گوينـد  مى نند،دا مى غيرعلمى اول
 .باشد بيرون علم توان از رابطه اين كشف اصالً هم شايد. رود نمى

 مـورد  معرفـت  و شـناخت  بـا  دل، همين يعنى قلب، با رابطه در بنابراين،
 اعتقـاد  آورنـده،  ايمـان  دهنـده،  يقـين  معرفـت  از است عبارت كه (قرآن نظر

 بنـابر  حوزه، اين در ،)سازنده و عمل در مؤثر عرفتم و يقين و ايمان آورنده،
 كـه  مبنـا  ايـن  بـر ) 1. بشـود  بـرده  نـام  قلب از بايد شد، عرض كه مبنايى سه

) سـوم  نوع آن در (معرفت اندام و هاست؛ انديشه همه اندام مغز اصالً بگوييم
 شـود  نمى مشترك اندام اين با. است مشترك اندام يك حال عين در اما است؛
 معـارف  چون گذاشت؛ انگشت عمل در دهنده جهت و سازنده عارفم روى

 اثـر  نـوع  يك ديگر اندام يك روى تنها انسان عمل به دهنده جهت و سازنده
 اثـر  نه باشد، واكنشى اثر اثر، اين ولو است؛ قلب آن و دارد مخصوص روشن
 نـام  را شـناخت  انـدامهاى  خواهـد  مى وقتى مكتب اين كه دارد جا اما. ابزارى

 كـه  بود اول مطلب اين ـ. ببرد نام قلب از مغز جاى به خودش كار براى برد،ب
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 .گفتيم تفصيل به
 بـرده  نـام  معرفـت  انـدامهاى  رديف در قلب از مكتبى در اينكه ـ الف) 2
. نيسـت  معرفـت  و آگـاهى  در مخ و مغز نخستين نقش نفى معنايش شود، مى
 حسـى  غيـر  كـه  ايىآگاهيهـ  نوع همه در را مخ نقش است ممكن مكتب اين

 سر حسى غير آگاهيهاى از بخش آن با تنها چون ولى باشد، داشته قبول است
 مشترك، اندام آن از بردن نام جاى به دارد، تأثير انسان عمل در كه دارد كار و
 در مـؤثر  حسى غير آگاهيهاى صف بتواند كه برد مى نام اندامى از ،)مخ يعنى(

 انـدام  اين و كند، جدا عمل در مؤثر غير حسى غير آگاهيهاى صف از را عمل
 آن بازتـاب  و انعكاس يعنى واكنشش، اعتبار به ولو ـ باشد قلب تواند مى تنها

 دلهـره  ريخـت؛  فرو دلم ترسيدم؛ : ـ قلب روى و خون گردش روى آگاهيها
 .است دل مخصوص همه اينها زند؛ مى شور دلم، دارم؛

 نـام  آگـاهى  انـدامهاى  از انـدامى  عنـوان  بـه  قلـب  از اگر مكتب ـ ب
 مغـز  نـه  اصـالً  آگـاهى  عامل و شونده آگاه كه است اين اعتبار به برد، مى

 اختيـار  در هسـتند  اى وسـيله  قلـب  و مغز. است روح بلكه قلب؛ نه است
 بكنـد،  يـاد  عمل در مؤثر آگاهيهاى از صرفاً خواهد مى چون. عقل و روح

 روى بـاالخره  آگاهيها اين در چون كند؛ ياد قلب اندام از كه است طبيعى
 انـدامى  يعنى» آگاهى اندام «معنى اين به. گيرد مى صورت كارى اندام اين
 آگاهيهـاى  نـوع  اين در. دهد مى رخ انفعالى و فعل آن در آگاهى موقع كه

 . قلب در هم دهد مى رخ انفعال و فعل مغز در هم عمل، در مؤثر
 و يقينـى  هـاى آگاهي بخـش  در كـه  دهـيم  مى مالحظه قابل احتمال) 3

 زمينـه  بعـد  و او اعتقـاد  و ايمـان  زمينه تواند مى كه بشرى اساسى معارف
 هنـوز  البته. باشد داشته آگاهى اندام شبيه نقشى قلب بگيرد، قرار او عمل
 . بكنيم نفيش توانيم نمى ولى نكرده، كشف را نقش اين علم
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 عنـوان  بـه  شـناخت،  بـا  قلـب  رابطه زمينه در كه است مطلبى سه اين
 وجه، سه هر براساس. شود مى مطرح شناخت، اندامهاى رديف در اندامى
 يعنـى  قلب اينجا در بگوييم اينكه نه دارد، را دل و قلب معنى همين قلب
 خوانيم مى آيات خواندن موقع هم را عربى فرهنگهاى بعداً (عقل؛ يا روح

 براى كنم، نمى فعالً را تصرفات اين من ).نيست اينطور كه ديد خواهيم و
 انسـان  جـوف  در كـه  قلبى شود مى گفته آيه دو يكى در مخصوصاً اينكه
 تعمـى  لكـن  و االبصار تَعمى ال فانّها: است انسان سينه در كه قلبى است؛
 كه است اين ظاهرش. است سينه در كه دلهايى ؛1الصدور فى التى القلوب

 قلـب  آيـات  از يـك  هيچ براى هم نيازى. قلب همين يعنى سينه درون دلِ
 پـس . نيسـت  توجيه اين به و تأويل اين به خواند خواهيم آينده در ما كه
 در دل و رفتـار  و شـناخت  و آگاهى به مربوط هاى واژه همه توانيم مى ما

 را دل جـا  همه در و بفهميم را ديگر زبانهاى در آنها مشابه و فارسى زبان
 معـانى  ديگـر  معـانى  تمـام  بگوييم و كنيم حفظ اش اصلى معنى همان به

 . خواند خواهيم كه فؤاد آيات در شاءاهللا، ان همچنين، و ـ است فرعى
 در مـا  امشـب  بحث. صحبت براى اند گرفته نوبت دوستان از تن سه 
 .خوانيم مى را آيات اهللا شاء ان آينده هفته. شود مى تمام اينجا

  

  پاسخ و پرسش
 بـراى  شـما  تعبيـر  ايـن  بـا  ما بشود قرار اگر رسد مى نظر به :]حاضران از يكى[

 بكنـيم  رد را آنها اگر كه آيد مى وجود به موانع سرى يك برويم، جلو دل يا قلب
 نقشـهايى  همـه  آيا كه دانم نمى چون منتها كنيم؛ توقف آنجا بتوانيم كه است ممكن

 بـراى  شـما  چون... دارد نيز قرآن در و عربى در قلب دارد، فارسى در دل كه را
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 همـين  هـم  قلب آيا كه ديد بايد اول. گرفتيد معنى سيزده ـ دوازده دل و قلب
 ولـى  كنـيم،  مـى  دل روى را بحـث  مـا  چـون . گيـرد  نمى يا گيرد مى را معانى

 در بايـد  بگيـريم  هـم  عـين  را دو ايـن  بشود قرار اگر. قلب روى را برداشت
 ...دانم نمى را آن چون فعالً من. بگيرد را معنى دوازده همين قلب هم عربى
 .كنيد بحث فرض آن روى. گيرد مى كه كنيد فرض نه؛ :]بهشتى دكتر[
 دانـم،  نمـى  چـون  گيرم؛ مى را قضيه طرف آن من حاال :]شخص همان[
 اوالً كـه  است اين است مطرح كه مشكالتى. كنم مى بحث فارسى دل روى
 تمـام  امـا  نداشـته،  خبر آن از كسى قرنها صنوبرى، عضو معناى به دل، اين
. اسـت  اساسـى  مشـكل  يـك  من نظر به اين. بردند مى كار هب را ها واژه اين
 كجاسـت؛  كـه  داده نمـى  هم تشخيص و است، اين عضو اين كه دانسته نمى
 ممكـن  آورده مـى  در را دلـش  و بريـده  مى سر را گوسفند بگويند اگر حتى
 وجـود  آن مثل چيزى هم آدم در دانسته نمى وليكن ديده مى را آن دل است
 فيلسـوف  يك از واژه اين آيا. ببينيم معنا اين به بايد را يحتشر اصالً ما. دارد
 مـردم  سـوى  از اينكـه  يـا  كـرده،  سـرايت  تشريح عالم يك يا جراح يك يا

 هـا  واژه اين. چيست دل دانند نمى هم حاال كه مردمى ـ است؟ شده درست
 .است نشده وضع تشريح متخصصين سوى از يقيناً
 يـا  دهـم  پاسـخ  شما سؤاالت به ىيك يكى كنيد مى فكر :]بهشتى دكتر[
 بدهم؟ جواب سؤاالتتان همه به شد تمام بحثتان همه وقتى
 .دهيد پاسخ بعداً بگويم را همه دهيد اجازه :]شخص همان[
 اينكـه  يكـى . كـنم  مـى  يادداشت من پس خوب؛ بسيار :]بهشتى دكتر[

 .شناختند نمى را دل و اند نداشته آگاهى دل بر فرموديد
. نيسـتند  واژه ايـن  واضع شناختند مى را دل كه هم آنها و :]شخص همان[

 .اند نداشته دل از را شناخت نوع آن كه برند مى كار به را ها واژه اين كسانى
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 آن علـم  كـه  گفتيد تذكرتان آخرين در شما كه است اين ديگر اشكال
 توان مى آمد ميان به احتمال پاى وقتى. بيابد كه دارد احتمال ولى نيافته را
 چيـزى  بكنند كار اگر است ممكن. نيابند را آن كه دارد هم احتمال تگف
 پيـدا  را ديگـرى  عضـو  و بكننـد  كـار  است ممكن خوب، ولى كنند؛ پيدا

 ايـن  از يك هيچ اند شناخته حال به تا كه معنايى آن به دل بنابراين،. بكنند
 كـه  ىكسان نظر در و اند شناخته حاال كه هم معنايى به دل. ندارد را روابط
 خـواهيم  مـى  شـناخت  بـا  مـا  كـه  شكلى اين رابطه شناسند، مى را دل اين

 بشـود؛  كشف بعداً شايد كه گفتيد شما منتها اند، نكرده كشف آنها بگيريم
 .شود كشف ديگرى چيز بعداً است ممكن كه كنيم توجه بايد اما

 .نيست اشكال فعالً اين پس :]بهشتى دكتر[
 يـك  اينكـه  احتمال صرف به زيرا است؛ اشكال چرا، :]شخص همان[
 شـناخته  مركـز  آن و برسـيم  دل در مركزى چنين به ما است ممكن وقتى
 .هست كه كنيم حكم االن توانيم نمى بشود،
 را وجـودش  تـوانيم  نمـى  گـوييم  مى ما كنيم؛ نمى حكم :]بهشتى دكتر[
 .كنيم نفى

 .كند مى ضعيف را آن وجود احتمال اين :]شخص همان[
 بـه  جهل گاه هيچ بگوييم خواهيم مى ما. كند نمى ضعيفش نه، ]:بهشتى دكتر[
 لطفـاً  ــ  گوييـد  مـى  سركار كه اينطور خواست مى بشر اگر. رود نمى علم جنگ
 .كنم مى يادداشت هم را مورد اين من دهيد؛ ادامه را سؤاالتتان شما

 اكثـراً  رفتـه  كـار  به اينجا كه هايى واژه اين اينكه ديگر نكته :]شخص همان[
 كـه  اسـت  معلـوم  هـم  مراكـزش  و شـده،  شـناخته  شده، تحليل روانشناسى در

 را بـزدل  آدم يـك  دل روانشناسـى  در. ندارد دل با ربطى هيچ اصالً و كجاست،
 عـالج  را تـرس  خواهنـد  مى وقتى. كنند مى معالجه را خودش كنند؛ نمى معالجه
 كـار  او ديگـر  جاهـاى  سـرى  يـك  روى. بكننـد  معالجه را قلب روند نمى كنند
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 دوسـتان  تـا  كردم طرح را اشكاالت اين من. كنند مى درمان را ترسش و كنند مى
 چـه  گوينـد  مى دكتر آقاى كه معنايى به دل پذيرش با بگويم خواستم. بينديشند
 بـه  را دل اگـر  مـن  نظـر  بـه  چيست؟ نظرم به عالج راه اما. آيد مى پيش موانعى
 حـل  مشكل) فارسى در و گفتيد؛ شما كه ابعادى همين با (بگيريم داخل معناى
 درون يعنـى  آسـمان،  دل دره، دل دريـا،  دل. اسـت  درون معناى به دل. شود مى
 ايـن  شـامل  بگيريم، درون معناى به را دل ما اگر. آسمان درون دره، درون دريا،
 شـما  كـه  هـم  روحـى  آن شـامل  شـود؛  مـى  گوييم مى قلب را آن ما كه هم دل
 روح اسـت،  روح وسـيله  به شناخت بگوييم هيمبخوا ما اگر. شود مى گوييد مى
 نـدارد،  هـم  سواد كه معمولى انسان يك بگوييم توانيم مى يعنى. است درون هم

 اش خـارجى  اعضـاى  كمـك  به را خود شناخت از بخشى داند، نمى هم تشريح
 بـا  كـه  را آنچه. اش خارجى اعضاى غير كمك به را بخشى و آورد مى دست به
 و چشـم  فقـط  قرآن البته اينجا كه (آورد مى دست به شا خارجى اعضاى از غير

 انـد  خـارجى  اعضـاى  كـه  هـم  آن امثـال  و زبان و لمس با ولى گفته، را گوش
 ايـن  از حـاال . داخلـى  اعضـاى  حس از است عبارت) آيد مى دست به شناخت
 نيسـت  معلـوم  فعالً كه ـ شد خواهد كشف بعدها عضو يك يا داخلى، اعضاى

 براسـاس  يـا  ،)قلـب  معنـى  بـه  دل (بـود  خواهد دل در شما، ولق به احياناً، يا ـ
 كـه  حـاال  تـا  الاقـل  باشـد  اينها از كدام هر. بود خواهد روح آقايان آن استدالل
 حـاال . خـورد  مـى  آن به بيشتر درون كلمه اينجا در كه بگوييم بايد نشده كشف
 شـايد  ،بدهد هم را درون معناى اين عربى و قرآن در فؤاد و عربى در قلب اگر

 بايـد  ندهـد،  را معنـا  ايـن  اگـر  اما دهيم؛ تعميم گفتيم فارسى در را آنچه بتوانيم
 همـان  تحليـل  با مستقيم سپس و دارد، معنايى چه آنجا در فؤاد و قلب كه ببينيم
 بـراى  حتمـاً  كه باشيم داشته اجبار كه كنم نمى فكر من. كنيم معنى را آن ها واژه
 . كنيم معرفى عضو يك قرآن قلب
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 بايد پس اند، شناخته نمى را دل اوالً كه فرموديد. متشكرم :]بهشتى دكتر[
 وارد كـه  قلـب  واژه يـا  شـده،  فارسى فرهنگ وارد وقتى دل واژه كه ببينيم

 چـه  به بار اول شده، انگليسى فرهنگ وارد كه heart يا شده، عربى فرهنگ
 و لىاصـ  معنـى  هميشـه  كـه  است اين فرهنگها شيوه. است شد وارد معنى
 در كـه  ديديـد . كننـد  مـى  يادداشـت  معنى اولين عنوان به را نخستين معنى

. اسـت  گذاشته صنوبرى عضو را معنى اولين است فارسى كه معين فرهنگ
 هـم  انگليسـى  و آلمـانى  فرهنـگ  در. است طور همين هم عربى فرهنگ در

 هاينكـ  پس. شده وارد درونى اندام اين براى واژه اين يعنى. است طور همين
 هـم  حدودى در بعد و هاست نامه لغت اين ظاهر اند، شناخته نمى فرماييد مى
 كـه  انـد  دانسـته  مى مردم آمده دل كه بارى اول بزنيم، حدس توانيم مى ما كه

 داننـد،  نمى مردم گوييد مى عالى جناب اينكه. است] سينه درون[اينجا چيزى
 مـثالً . تپـد  مـى  كه استاينج چيزى كه دانند مى هم مردم سوادترين بى اتفاقاً
 كـرده،  مـى  مثلـه  را او و دريـده  مـى  را دشمن شكم كه جنگها در اوليه بشر
 وجـود  بـه  نسـبت  آگـاهى  مقـدار  ايـن . تپد مى آن درون چيزى كه ديده مى

 كـه  قلـب  ضـربان  همـين . است باستانى خيلى خيلى سينه در خاص اندامى
 انـدام  اين ىيعن است؛ عضوى چنين وجود از حاكى است، آن تپش عالمت
 ريـه  مثـل  قلـب . اسـت  آن شناسـايى  آسـان  وسيله كه دارد بيرونى عالمتى
 كـامالً  انـدامهاى  مثـل  بلكـه  باشد؛ نداشته چندانى بيرونى عالمت كه نيست
 .دارد فرق چشم با كمى فقط ـ است) چشم نظير (ظاهرى
 احتمـال  از بنده منظور كردم، عرض من است؛» احتمال «فرموديد اينكه و
 كـه  بگـذاريم  اين بر را بنا نبايد ما بگويم خواستم مى. نكنيم نفى كه ستا اين
 چنـين . باشد داشته رابطه معرفت با تواند نمى است سينه در كه دلى اين اصالً
 يـك  اينكـه . علـم  شـده  حـاال  بـود  افسـانه  قبل سال صد تا كه چيزى. نيست
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 را ينهـا ا كه باشد كوچك كرات و بزرگ كرات بين مانند ريسمان نيرويى
 ميان پيوندى ى«رشته «وجود. نمود مى افسانه روزى دهد، مى پيوند هم به

 االن ولـى  نمـود؛  مـى  افسـانه  روزگـارى  ماه، و زمين يا زمين، و خورشيد
 كـه  اسـت  ايـن  بحـث . اسـت  علـم  رشته، معنى همان با متناسب درست

 را احتماالت اينجور متواضع، عالم و متواضع، علم راستين، علم گوييم مى
 غيـر  بـين  اسـت  فـرق  كـردم،  عرض شب آن كه طور همان. كند نمى نفى

 اسـت؛  نكرده درك را علم هنوز يعنى علمى غير. علمى ضد بين و علمى
 علـم  حتـى . نيسـت  علمـى  ضـد  ولـى  اسـت،  قبيل اين از موضوع اين و

 .برسم آن به روزى شايد گويد مى متواضع
 و باشـد  قـرآن  مـتن  اين هخوا متنى، در اگر بگوييم خواهيم مى بنابراين،

 مـن  هـم  را قرآن نيست؛ قرآنى غير و قرآنى بحث چون (فارسى، متن خواه
 انـدام  همـين  كـه  آمـد  ،)وحـى  عنـوان  بـه  نه كردم، نقل متن يك عنوان به

 كنـيم،  نفـيش  اينكـه  جـاى  بـه  اسـت،  ادراك انـدامهاى  از شـكل  صنوبرى
 كـه  اسـت  ايـن  از كمتر مسأله اين چيز چه. كنيم كشفش كه باشد اى انگيزه
 آمدن به اين و دهند مى نشان خاصى حركت اتاق گوشه در ها قورباغه ببيند

 كنـد؟  هـدايت  الكتريسـته  نقش به را او بتواند تا شود، مى مربوط الكتريسته
 يـك  افتـادن  رابطـه  اسـت؟  درخت از سيب يك افتادن از كمتر آن چيز چه

 امـر  ايـن  گويد مى ولى است؛ ضعيف چقدر جاذبه قانون با درخت از سيب
 علـم  اينكه. علمى قانون كشف براى باشد كنجكاو عالم يك انگيزه تواند مى
 آثـار  و مـاده  از غيـر  بگويـد  و كند تكيه ماترياليستى موضوعى اصل يك به

 در انحـراف  نوع يك نرود، حرفها اين سراغ و ندارد واقعيت چيز هيچ ماده
 .است آن اشكال و است علم بر نقد اين اصالً. است تفكر
 را آن و است شده شناخته آن امثال و ترس مراكز فرموديد اينكه اما و
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 روانشناسـى  در نگفتـيم  ما. است آن مركز اينها كه نگفتيم ما كنند؛ مى عالج
 ايـن  كـه  كنـيم  پيدا اندامى يك بخواهيم اگر گفتيم ما. نامند مى مركز را اينها
 شيردل آدم اين كه كند، اختشن قابل اشخاص براى آسانى به را روانى آثار

 دادن نشـان  بـراى  گفتـيم . كنيم معرفى را دل توانيم مى است، بزدل يا است
 چـه  بـزدل،  يـا  اسـت  شـيردل  آدم ايـن  اينكه فهم و اندام اين روى بازتاب

 قلبش و خورد جا و ترسيد كه ديديد اگر كنيم؛ مى او به پخى كرد؟ توان مى
 آرام ديـديم  اگـر  و است، بزدلى آدم گوييد مى كرد، تپش به شروع شدت به

 مـا . اسـت  شـيردلى  آدم گـوييم  مـى  نكـرد  فرقى قلبش ضربان هيچ و است
. اينهاسـت  مركـز  دل و نيسـت  شـده  شـناخته  اينها مراكز بگوييم نخواستيم

 انفعـاالت  ايـن  رابطـه  قـديم  از بشـر  كـه  است اندامى تنها دل كردم عرض
 بشـر  رفتار. بود دريافته آن اب را رفتارى عوامل اين و عواطف اين و روحى

. اسـت  روانشناسـى  وسـيع  معنـاى  بـه  عواطـف  از برخاسـته  كلـى  طور به
 از بشـر  را عواطـف  ايـن  و. گـردد  برمى عواطف به كند مى بشر كه كارهايى

 نه بشناسد؛ تواند مى داشته قلب ضربان روى كه حسى اثر و عملى اثر روى
 . كند درمان خواهد مى را اينجا اينكه نه و آنهاست؛ مركز دل اينكه
 ماننـد  علـم  افسـانه  متأسـفانه  كـه  دانيد مى هم عالى جناب گذشته، اين از
 صـحبت  االن يعنـى . است انقراض به رو مسائل اين ارگانيك و اندامى درمان

 بـه  درمـانى  روان و روحـى  درمانهاى با حتى كه است، بيشتر مسأله عكس از
ـ  بـرويم،  ارگانيك بيماريهاى معالجه سراغ  و ارگانيـك  درمانهـاى  بـا  اينكـه  ات

 دارويـى  درمانهاى با روانى بيماريهاى درمان مسأله. كنيم عالج را آنها عضوى
 در روز به روز اخير سال ده اين در خوشبختانه كه است مسائلى از عضوى و

 مسـائل  و روح با اندامها اين واقعاً آيا كه معنا اين به است؛ شدن ضعيف حال
 آورنـده  وجـود  بـه  اصـوالً  بلكـه  و نيستند رابطه در يا تندهس رابطه در روانى
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 در اينها كه است مسلم. دارند فرق خيلى همديگر با اينها اند؟ روانى حاالت
 مسـائل  از بسيارى و مغزى و عصبى خاص مراكز بين مسلماً. هستند رابطه
 كـه  كـردم  عرض شب آن. است رابطه آن امثال و حافظه و آگاهى و روانى
 و مغز بطون به راجع قديمى خيلى تشريحهاى در. نيست جديدى چيز اين

. اسـت  مربـوط  چيـز  چـه  بـا  اينهـا  از يـك  هر اينكه و شده، بحث ها حفره
 ...بنده براى كرديد لطف كه آنها، رابطه و گوناگون شيارهاى بنابراين،

 ! درمانى صدا :]حاضران از يكى[
 روان مختلـف  بخشـهاى  با مغز خصوصيات اين رابطه!... بله :]بهشتى دكتر[

 شـده  شـناخته  بهتر حاال و بود، شده شناخته علمى نظر از قديم از روانى امور و
 يـا  انداختيد كار از را اندام فالن اگر كه نيست شكى. نيست شكى اين در. است

 انجـام  هـم  اگـر  يـا  دهـد؛  انجام را كار آن تواند نمى روان ديگر كرديد، بيمارش
 سـخن  ايـن  معنـاى  اما. است روشن اين. بكشد لطو خيلى است ممكن بدهد
 ديـوار  بـه  مشـت  بـا  كـه  گيرد مى تصميم روحم االن بنده بگوييد كه است اين

 زدن مشـت  فرمـان  توانـد  نمى من روح ديگر گرفتيد من از را دست اگر بكوبم؛
 اينهـا  بگـوييم  اينكه بين و ابزاركار يك دست در ابزار يك بين است فرق. بدهد
 بـه  توانـد  مى هم قلب گفتيم كه بود جهت اين به. هستند آورنده ودوج به اندامِ

 .باشد ديگر رابطه نوع يك با اندام نوع يك صورت
 نيـاز  آن بـه  همه از بيشتر شما فرمايش و توضيح در من آنچه حال، هر به
 آن خـالف  اى نشـانه  دوسـتان  يـا  شما اگر كه است اول مسأله آن يكى دارم،

 كـه  بـود  ايـن  اول مسأله. كند كمك بحث كردن روشنتر به تا بفرماييد داشتيد
 از شـناخت  نـوعى  بشـر  اينكه از قبل ديگر، زبانهاى در معادلهايش و دل واژه
 صـورت  ايـن  در كـه  ــ  آمده وجود به باشد، داشته اينجا در خاص اندام يك

 معنـاى  اولـش  معناى بايد (باشد ديگر معناى يك به بايد اصالً دل اول معناى
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 دكتـر  اينجـا  در [.باشـد  كـرده  سـرايت  قلب به بعد و) باشد ميان و درون
 آلمـانى،  در Herz ]:گويـد  مى گشوده، را آلمانى به آلمانى فرهنگ بهشتى

 گردش مركزى اندام از است عبارت ديگر جانوران گروههاى و انسان در
 اينـك [ .است اين كند مى ذكر دل براى اينجا در كه معنايى نخستين. خون

 تلفـظ  بـا  (heart :]كنـد  مـى  قرائـت  انگليسى به انگليسى رهنگف روى از
 سيستم داخل در را خون كه است بدن از بخشى آن انگليسى، در) هارت
 در. انگليسـى  در heart معنـى  اولـين  هم اين. 1كند مى پمپ خون گردش
 كـه  مصـدرى  معناى از غير عربى در. است طور همين هم عربى و فارسى

 در كـه  اسـت  شـكلى  صـنوبرى  عضو قلب است، كردن وارونه معناى به
 و عقـل؛  فـؤاد؛  است؛ خون گردش اعضاى اهم و است سينه چپ جانب

ه : ء شـى  كـل  قلـب  ؛)آن وسـط  يعنـى  الجـيش  قلب (وسط معنى به و لبـ 
: الفـؤاد  اسـت؛  قلـب  معنـاى  بـه  هم فؤاد. 2چيز هر خالص و لب محضه،
 عمومـاً  فرهنگهـا  اين دفرمايي مى مالحظه. العقل على يطلق ربما و القلب،

 ايـن  ظـاهر . اسـت  اندام اين كنند مى ذكر قلب براى كه را معنايى نخستين
 .است عضو همين قلب اصلى معنى كه دهد مى نشان امر

 بدهم؟ تذكر دو دهيد مى اجازه :]شخص همان[
 !كنم مى خواهش :]بهشتى دكتر[
 بگـويم  خواسـتم  مـى  لغت كتب از معانى اين ذكر مورد در :]شخص همان[
 احتمـال  باشـد  معنـى  ترين قديمى كنند مى ذكر كه را معنايى اولين كتابها اين اگر

 

                                                           
1. heart/ha:t/n 1]c[ (a) the hollow organ in one’s chest that pumps blood 

through the body. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary). 
 مـن  االيسـر  الجانـب  فى مودع الشكل صنوبرى عضو): الف ع (قلوب ج) مص (ـ القلب 2

 قلـب | العقـل | الفؤاد |لتقلّبه قلباً القلب سمى قيل و. الدموية الحركة اعضاء اهم هو و الصدر
 ).المنجد. (محضُه و لبه: ء شى كلّ قلب| وسطه: الجيش
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 بلكـه  تـرين،  قـديمى  نـه  آنهـا  كـنم  مـى  فكـر  من ولى. است درست شما
 يقـين  چـون  البتـه . كننـد  مـى  ذكـر  را لغت معنى رايجترين و مشهورترين

 ... آينده به كنيم مى واگذار ندارم،
 را چيـزى  مـن  بـه  شـما  آمـده؛  اول كـردم ن عرض من :]بهشتى دكتر[
 كـه  اسـت  ايـن  آنهـا  مبناى كردم عرض. كنم اصالح بايد كه داديد نسبت
 معنـى  كـه  اسـت  ايـن  فرهنگها روش يعنى. آورند مى اول را اصلى معناى
 گـوييم  مـى  ديگر، تعبير به... گيرند مى را پايه، معنى نخستين، معنى اصلى،
. منقـول  معنـى  مجـازى؛  معنـايى  و مداري حقيقى معنايى ما. حقيقى معنى
 تـاريخى  معنى اولين بايد اين آيا اما. ماست منظور معنا اين به معنى اولين
 خود. باشد تاريخى معنى اولين بايد كه است اين استنباط نه؟ يا باشد هم

 جـا  همـين  از اسـت؛  اصلى معنى آوردن مبنايشان گويند مى نويسها فرهنگ
 شـده  گرفتـه  اصـلى  معنـى  از القاعـده  على انىمع بقيه كه كنيم مى استنباط
 ايـن  خـود  بـه  خـود  آيد، مى اصل معنى دنبال به ديگر معانى وقتى. است
 البتـه  ولـى . باشـد  هـم  تـاريخى  اولـى  معنـاى  بايـد  كـه  دهد مى را معنى

 چيـز  تـاريخى،  لحـاظ  بـه  معنـى،  اولـين  آوردن انگيزه به نويسان فرهنگ
 توانيم مى ما. نويسند مى مجازى و يقىحق معنى انگيزه به آنها. نويسند نمى

 اسـت،  اين كلمه حقيقى معنى داديد تشخيص شما اگر كه بگوييم اينطور
 ايـن  در بايـد  پـس . اسـت  شـده  برداشته آن از هم ديگر معانى يعنى پس

 .باشد اولى معنى همان هم كلمه تاريخى اوليه معنى معانى،
 اوليـه  معنـى  از بعدى معانى گفت شود نمى آقا، حاج :]شخص همان[
 اينكـه  نـه  اند؛ دوم درجه معانى بعديها بگوييم توانيم مى. است شده گرفته
 .باشند شده گرفته آن از بايد حتماً
 معنـى  گوينـد  مـى  كه است اين لغويون ظاهر كردم، عرض :]بهشتى دكتر[
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 يعنـى  ،»حقيقـى  معنى «گفتند وقتى دانيد، مى چون. كنيم مى ذكر را حقيقى
 بود؟ چه دوم... اول نكته اين. است كنايى و مجازى و قلىن معانى بقيه

 در شما كه را قلب كنم عرض حضورتان خواستم مى :]شخص همان[
 و شـناختند،  مى را آنها همه تاريخ ترين قديمى از فرموديد شناختش مورد

 هـم  مـا  كـه  معتقدم بنده داديد، قرار كشيها آدم آن و قلب تپش را مالكش
 توجـه  ولـى  خـورد،  مى تكان آن درِ كه بينيم مى را ربخا ديگ است سالها
 انسـانهاى  بنابراين،. بدهد تكان را بخار ديگ درِ بايد نيرويى كه كنيم نمى
 كـه  كننـد  توجـه  حتماً كه نبوده معلوم كشتند، مى را آدمهايى اگر هم اوليه

 من فرموديد كه را تپش اين ثانى، در و. دارند سينه در قلب نام به عضوى
 كـار  بـه  را همين ولى كرده، مى احساس انسانى هر را اين دارم؛ بولق هم
 دو يكى. باشد مى» است گرفته دلم «از غير قلب تپش. قلب تپش: برده مى
 .باشد بوده قديم از دل، عنوان به تواند مى ها واژه از تا

 . گويم مى را همان من. بفرماييد را قلب تپش همان حاال :]بهشتى دكتر[
 .باشد دار سابقه چيز يك تواند مى آن :]شخص همان[
 ايـن  در مكـرر  ما. است كافى ما براى مورد يك همان :]بهشتى دكتر[
 مبنـاى  را آن خواهيم مى كه مطلبى به برسيم مورد يك با اگر گفتيم، بحثها
 فرماييـد  مى احساس عالى جناب اگر. است كافى همان بدهيم، قرار بحث
 دل واژه همان با توانسته مى كه است چيزى قلب تپش و ضربان همان كه
 ــ  كنـد  مى تپش يا دل، دل اصطالح به سينه در كه چيزى يعنى ـ شود ذكر

 كه دانسته مى بشر آن پس كه معنا اين به. است كافى ما بحث براى همين
 دلـم  گويـد  مى وقتى بشر اين. كند مى تپش كه هست سينه در چيزى يك
 . كند مى نگاه جا همين به شد، باز دلم يا گيرد، مى

 هفتـه  چند يا ماه يك. بگويم امروز، زمان همين از شما، براى جالبى نكته
 دكتـرى : بـود  اينجـا  است فلسفه در دكتر كه ژاپنى دكتر آقاى يك كه بود قبل
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 يـا  سـال  هشـت  ـ هفت و سى حدود در كه كرده تحصيل و مسلمان ژاپنى،
 دربـاره  بحثهـايى  و تىصـحب  و ديدار كه بود آمده ايشان. داشت سال چهل
 نظـر  مـا  بحـث  اين با ارتباط در كه جالبى چيز. باشيم داشته اسالمى مسائل

 ايـن  گفـت  مـى . شـد  ايمان از صحبت كه بود اين كرد جلب روز آن را من
 و رسـوخ  آنهـا  در ايمـان  دارنـد،  مسلمان نام بينم مى من كه اينها مسلمانها،
 آدم قلـب  در بايـد  ايمـان  گفـت  و كرد اشاره خود سينه به و. ندارد نفوذى
 پيونـد  نـوع  يـك  كه بود كرده حس خود طبع صرافت به هم او يعنى. باشد
 احساسـات  ايـن  با دارد ضربان و تپش و است سينه در اينجا كه همين بين

 .شدم نشاط به دل شد؛ باز دلم گرفته؛ دلم گويد مى كه است همين. هست
 كـه  ببينيد توانيد مى معمولى خيلى زنهاى كارهاى همين در. بزنم مثال يك
 گرفتـه؛  دلـم  گوينـد  مـى  و كننـد  مـى  بـاز  را شان يقه شوند، مى ناراحت وقتى

 عنـوان  به مصيبتها موقع در كردن پاره يقه همين حتى. دارد غصه دلم ناراحتم؛
 باشـد  همـين  از ناشى دهم مى قوى احتمال من بوده، قديم خيلى از كه چيزى

 خيـال  به تا كرده مى چنين و كند مى مصيبت و رنج و سختى احساس اين كه
 ان ـ. بشود باز درونش در چيزى و بيايد هوا مثالً و بخورد هوا دلش خودش

 .داد خواهم توضيح است قرآن در كه صدرى شرح معنى در بعداً اهللا شاء
 بـه  واقعـاً  و برگرديـد  ديـد،  اين با ديگر بار يك عالى جناب بنابراين،

 كه مردمى همين ميان در برويد؛ ساده مردم اين انمي به برويد؛ عرف ميان
 اينها همه بين كه كنم مى فكر من هستند؛ دور به تحليلى فرهنگهاى اين از
 !ديگر سؤال. باشد رابطه دل همين و

 ممكـن  مسـأله  ايـن  اثبات فرموديد اينكه مورد در :]حاضران از يكى[
 .بدهيد توضيحى لطفاً باشد، بيرون علم توان از است
 چيزهـايى  قلمـرو  در مـن  كه گويد مى علم خود آقا، ببينيد :]بهشتى دكتر[
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 تجربـى  صـورت  به و فيزيكى صورت به را آنها واقعيت كه كنم كار توانم مى
 فيزيكـى  غيـر  سـرش  يـك  كه شود مى چيزى صحبت تا بنابراين،. باشم يافته
. نيسـت  مـن  كـار  گويـد  مـى  علـم  ــ  باشـد  فيزيكى ديگرش سر ولو ـ باشد
 پديدآورنـده  بـه  را انسان كه يقينى و معرفت نوع آن كه گفتيم ما اگر براين،بنا

 خـود  چون است، قلب مركزش كند، مى آشنا طبيعت پديدآورنده با و فيزيك
 علـم  اسـت  ممكـن  شـود،  مى مربوط فيزيكى غير واقعيت يك به معرفت آن

 . بداريد معذور و معاف باره اين در تحقيق از را بنده اصالً بگويد
 و رسـيد  ذهـنم  بـه  مثلـى  يـك  شما بيان تعقيب در من :]حاضران از يكى[

 گـرفتن  آرام بـراى  كنـد،  مى پيدا را اش گمشده بچه كه مادرى. كنم ذكر خواستم
 . كند مى آرامش احساس ترتيب اين به و چسباند مى خود قلب به را بچه قلبش
 هكـ  اسـت  كـارى  كه گذاشتن قلب روى دست مثالً يا :]بهشتى دكتر[
. بگيـرد  آرام تـا  بگذار قلبم وى را دستت گوييم مى. است معمول هم االن
 از اعـم  ــ  روانشناسى معنى به عاطفى اثر كه مسائلى اين بين رابطه يعنى
 رابطـه  يـك  ظاهراً دارد، قلب با ـ ديگر هيجانهاى و محبت، خشم، ترس،
 . است ديرينه طبيعى
 در كـه  آگاهيهايى چون هاينك به كرديد استناد شما :]حاضران از يكى[

 روى را خودشـان  اثـر  آينـد  مى كار به عمل در و مؤثرند زندگى وضعيت
 جنبـه  كـه  آگاهيهايى سمبل عنوان به فؤاد از قرآن لذا دهند، مى نشان قلب
 عمل در كه آگاهيهايى از سرى يك ولى. برد مى اسم دارند ما براى عملى
 نـام  آنهـا  از چـرا  گذارند؛ مى اثر هم ديگرى اعضاى روى مؤثرند ما براى
 در نفس تنگى يا دلهره، موقع پاها و دستها در افتادن لرزش مثالً برد؟ نمى

 .شود مى وارد او بر روانى فشار يا شوك كه موقعى
 شـما  كـه  ايـن . است المسه مثل اين است؟ شايع كدام :]بهشتى دكتر[
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 مـن . بصـر  و سـمع  كنـار  در اسـت  ذائقـه  و المسـه  رديـف  در گوييد مى
 هـم  بازتاب كه جايى آن كردم عرض گذاشتم؛ را گسترده كلمه مخصوصاً
 اسـت  آمپـرى  يعنى (است ظريفتر همه از حساسيتش هم و است گسترده

 .است قلب و دل است؟ كدام) كند مى حركت ظريفتر همه از كه
 نـام  متـر  ولـت  و آمپرمتـر  يك عنوان به دل از شما :]حاضران از يكى[

 دهنـده  نشـان  اسـت،  نه يا آرى دهنده نشان اينكه بر عالوه اين آيا برديد؛
 هسـت،  برقى دهد مى نشان اينكه بر عالوه آمپرمتر يعنى هست؟ هم معيار

 است؟ چيزى چنين هم دل آيا. دهد مى نشان هم را مقدارش
 بيشـترى  دقـت  واقعـاً  كـنم؛  عـرض  اينطـور  توانم نمى :]بهشتى دكتر[
 .است درست اصلش ولى. خواهد مى

 عمـل؛  بـا  دارد اى رابطـه  دل و قلب كه فرموديد شما :]صشخ همان[
 .نفهميدم من را اين

 روى بازتـابى  دارنـد،  رابطه عمل با كه آگاهيهايى گفتم :]بهشتى دكتر[
 .دارد رابطه عمل با آگاهى. دارند قلب
 وحشـت  يا ترس يا نفرت مثل اعمالى انعكاس يعنى :]شخص همان[
 .است قلب روى
 .بله :]بهشتى دكتر[
 فيزيكـى  عامـل  يك عنوان به صرفاً قلب تعريف پس :]شخص همان[

  است؟
 .است فيزيكى فعالً. گفتم چنين فعالً :]بهشتى دكتر[
 مسـائلى  در ماديـات  بـه  معتقدان كه فرموديد شما! ببخشيد :]شخص همان[
 در چـرا . كننـد  مـى  سـكوت  شـود  مى مربوط مادى غير عامل به سرش يك كه

 نظـر  از محبت و عشق يا وحشت يا ترس مثل ديگر، هاى پديده و عوامل مورد
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 نشده تحقيقى و بحثى آن تأثير و خدا مورد در ولى شده، كار روانشناسى
 تـأثير  برخالف ـ كنند؟ نمى حس را تأثير اين آنها كه است چگونه است؟
 ...و عشق و ترس
 علـم  گويد مى و داند مى موهوم ايمان يك را اين چون :]بهشتى دكتر[
 را خـود  احسـاس  ماترياليست يك يعنى. كند نمى مطالعه وهوماتم روى
 كنـد  مى تلقى واقعى غير امر يك را اين اول از او. داند مى موهوم امر يك
 .كنيم كار آن روى نيست الزم گويد مى و

 ايـن  در پـس  اسـت  شـناخت  ابـزار  از يكـى  قلـب  اگر :]حاضران از يكى[
 .شود دار خدشه هم ما ناختهاىش قلبى ناراحتيهاى بروز هنگام بايد صورت

 جـالبى  سـؤال  اين... گوييد؟ مى سوم احتمال آن روى شما :]بهشتى دكتر[
. دارنـد  جـالبى  سـؤال  ايشـان  كننـد؛  دقـت  دوستان. است سوم وجه آن براى
 يقينى شناختهاى براى اندامى سوم احتمال آن بنابر بخواهد قلب اگر گويند مى
 ،)هسـت  تحليلـى  هـاى  انديشه براى مغز كه چيزى آن شبيه (باشد، عرفانى و

 ارگانيـك  آسـيبهاى  كه چنان بگذارد، اثر آن روى قلب ارگانيك آسيبهاى بايد
 ايـن  مـن  توضـيح . اسـت  جالبى و بجا سؤال. گذارد مى اثر آگاهيها روى مغز
 عـوارض  اگـر . اسـت  بعـد  چنـد  داراى عضوى قلب گفت توان مى كه است

 آن كه ندارد اشكال ولى است؛ مربوط نخو گردش امر به بيايد پيش ارگانيك
 بحـث  بايد شود، مى بحث اگر يعنى. بماند سالم آن در ادراك به مربوط بخش
 دچـار  آن گوشه يك است ممكن كه مغز مثل ـ بشود اين از ظريفتر و دقيقتر
 انـدام  يـك  مغـز  چـون . نشـود  عارضـه  دچار شما انديشه ولى بشود عارضه

 بيمـارى  عنـوان  به االن كه عوارضى اين. متعدد كارهاى براى است مجموعى
 لزومـى  و اسـت  خـون  گردش در قلب نقش به مربوط شود مى شناخته قلب
 انجـام  مسـير  ايـن  از را عمـل  آن قلـب  چـون  بگـذارد؛  اثر آن روى كه ندارد
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. بدهـد  انجـام  ديگـرى  مسـير  از را عمـل  آن اسـت  ممكن بلكه دهد؛ نمى
ه  يـك  سـؤال  اين حال هر به. است ممكن گوييم مى حتماً؛ گوييم نمى تنبـ 

 وجـه  همـان  روى فعالً ام تكيه كه كردم عرض بنده لذا. بجاست و خوب
 وجـه  روى مـن  بحـث  تكيه شد، عرض كه وجهى سه اين در. است اول
 .است اول

 



قرآن ديدگاه از شناخت  
هفتم جلسه  

  
  





 جلـب  انـد  بـوده  مـأنوس  قـرآن  با كه را كسانى نظر كه دارد وجود مطلبى
 عنوان به فؤاد و قلب از كريم قرآن در كه است اين مطلب آن. است دهكر
 كـه  حالى در شود، مى برده نام درك و شناخت ابزار و شناسايى اندام يك
 و شناسـيم  مـى  خـون  گـردش  تلمبه يك عنوان به صرفاً را قلب امروز ما

 تعـارض  ايـن . نيسـتيم  قائـل  آن براى شناخت و تعقل و ادراك در نقشى
 دارد؟ معنايى چه و شود مى لح چگونه

 و مفـردات  در راغـب  مثـل  انـد،  پرداختـه  قـرآن  هاى واژه بيان به كه كسانى
 از بعـد،  بـه  204 صـفحه  دوم، جلـد  الميـزان،  در طباطبـائى  آقاى مثل مفسرين،
 بـا  اخيـراً  نيـز  كتابى. دارند زمينه همين در بحثى خودمان، زمان همين تا ديرگاه
 كتـاب  كـه  شـده  تـأليف  قرآن شناسى واژه در 1الكريم القرآن الفاظ معجم عنوان
 همـه  آثـار  اين. است بقيه از جامعتر و تر پيشرفته جهاتى از و است خوبى نسبتاً
 فهـم  زمينـه  در ديرگـاه  از كـه  بود اى نكته اين. دارند مطالبى قلب واژه مورد در

 يـن ا برابـر  در را موضـعمان  خواستيم ما و است بوده توجه مورد شناخت آيات
 بحـث  و دانشـجويى  بحثهاى ضمن در مكرراً نيز من خود از. كنيم روشن نكته

 در شــاغل دوســتان بــا كــه بحثهــايى در همچنــين و جــوان، كننــدگان
 

                                                           
 .1953ـ70 قاهره العربية، اللغة مجمع ،الكريم قرآنال الفاظ معجمـ 1
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 كـار  و سـر  بيشترى دقت با قرآن با كه كسانى ديگر و پرورش و آموزش
 وضع شناخت بحث اين در خواستم. است شده سؤال اين ام داشته دارند،
 .كنم عبور آن از و باشم كرده روشن را سؤال اين

 كـه  اسـت  بـوده  اين ايم كرده مى دنبال بحثها در حال به تا كه اى رويه
 ضـمن  در يا قبالً كه را احتمالى سؤاالت كنيم، مى برخورد مطلبى به وقتى
 آنهـا  بلكه نگريم، ناديده شويم مى و شده روبرو آنها با زمينه اين در بحث

 باشد، اين از غير دوستان اكثر سليقه اينكه مگر ـ شويمب رد و كنيم بيان را
 . پرسيد خواهم هم باز جلسه اين پايان در من كه

  
 قبل بحث خالصه
 گـردش  مركـز  معناى همين به لغت اصل در قلب كه شد اين مسأله ماحصل
. اسـت  خـون  گردانـدن  نقشـش  كه گوشتى جسم همين: رود مى كار به خون
 و قلـب  يعنـى  وسيعتر؛ اين از كمى يا رود، مى كار به امعن همين به يا نيز فؤاد

 قلـب  معنـى  بـه  قـرآن  در فؤاد. آن نزديك و آن به وابسته اندامهاى از بعضى
 ابـزار  و شـناخت  راههاى عنوان به بصر، و سمع دنبال به قلب از اينكه. است

 بايـد  مـا . باشـد  داشـته  وجهى و دليل بايد شده، ياد شناخت، اندام و شناخت
 مـخ  كـه  اسـت  ايـن  وجـه  مناسبترين من نظر به. آوريم دست به را وجه اين

 عـام  شـناخت  و. شناخت حد در فقط اما است، شناخت مركزى اندام ،)مغز(
 بلكـه  اسالم در تنها نه عموميتش، و وسعت آن با است مخ كار كه همگانى و
 در البتـه . باشـد  مطـرح  توانـد  نمـى  زنـدگى  مكتـب  و عملـى  مكتب هيچ در

 در يعنـى  عملـى،  مكتبهـاى  در ولـى  باشـد،  مطـرح  تواند مى فلسفى مكتبهاى
 در و عملـى  مكتـب  در. باشد مطرح وسعتش آن با تواند نمى عملى، حكمت

 توجـه  كند، مى نگاه اش عملى كاربرد ديدگاه از مسائل همه به كه سيستمى هر
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 انسـان  عمـل  بـه  دادن جهـت  در كه دارد اهميت شناخت از بخش آن به
 اى مالحظـه  قابـل  نقـش  عمـل  ميـدان  در كه شناختهايى يعنى باشد؛ مؤثر
 مشخص برچسب و ويژگى يك با را عملى شناختهاى بخواهيم اگر. دارند
 توانـد  نمـى  آنهـا  برابـر  در انسـان  كـه  هسـتند  شناختهايى گوييم مى كنيم،
 يـا : دهد مى نشان واكنش و حساسيت آنها به نسبت بلكه باشد، تفاوت بى
 را خاصـيت  ايـن  كـه  شـناختى  هـر . كند مى فرار آن از يا گرايد، مى آن به

 قابـل  و محسوس بازتاب نوع يك ما بدن اندامهاى از يكى در باشد داشته
 روى شـناخت  آن يعنـى . قلـب  از اسـت  عبـارت  نيز اندام آن. دارد لمس

 را خـود  جـا  هر از بيش خون گردش اين و گذارد مى اثر ما خون گردش
 و انگيزد، برمى را ما عشق عملى آگاهى يك الًمث. دهد مى نشان ما قلب در
 آگاهى و شناخت يك. كند مى فرق ما قلب محسوس حالت ترتيب اين به

 قلـب  در ديگـرى  حالـت  حـال  ايـن  در و انگيـزد،  برمـى  را ما تنفر عملى
 دل، در حـالتى  كند؛ مى خوشحال را ما آگاهى يك. كنيم مى حس خودمان

 و غـم  دچـار  را مـا  آگاهى يك. مكني مى احساس ،)حسى قلب همين در(
 رابطـه  ايـن  بنـابراين، . كنيم مى احساس حالتى دل همين در كند؛ مى اندوه
 ايـن . اسـت  ملمـوس  مـا  براى اندام اين بين و شناخت از بخش اين بين

 عملـى  شـناخت  به كه شود برده نام اندامى عنوان به قلب از اگر كه است
 همـان  ايـن . بجاسـت  ست،ا مربوط اقسامش همه با و آن وسيع سطح در

 .است رسيده مى من نظر به ديرگاه از گفتم كه بود وجهى
 همين معنى به قلب شود، مى برده نام ابزار عنوان به قلب از كه آياتى در

 پيـدا  قلب جهت وسيعتر معنى براى زمينه آنگاه شد، اينطور وقتى. است دل
 درون سـان؛ ان بـاطن  انسـان؛  روح: يابـد  مـى  جديدى معنى قلب و شود مى

 .عمـل  در مـؤثر  بيماريهاى و سالمتها ساختنها، خود آگاهيها، نظر از انسان؛
 



 شناخت از ديدگاه قرآن   234

 همـين  در امـا  كند؛ مى پيدا وسيعى معنى قلب كه است اين دنبال به يعنى
 طـورى  آنهـا  عبـارت  طـرز  كـه  است آياتى در اين. جهت همين با و بعد

 قـرار  وضـوع م را آن فقط بلكه است؛ ابزار قلب بگويد بخواهد كه نيست
 مطـرح  را قلـب  آيـات  و فؤاد آيات وقتى. امور سلسله يك براى دهد مى

 اشـكالى  بـه  بـرويم  جلـو  ديـد  ايـن  بـا  اگـر  آيـا  كنيد مى مالحظه كرديم،
 اسـت؛  رفته كار به قلب از كمتر قرآن در فؤاد. خوريم نمى يا خوريم برمى

 . است آمده بيشتر قرآن در قلب يعنى ـ
  

  ؤادف و قلب آيات مقايسه
 بـا  را قلب و فؤاد مشابه استعمال موارد كه است اين ام كرده من كه كارى يك
 نشـان  بندى دسته اين در. ام كرده بندى دسته را آنها نموده، مقايسه و مقارنه هم
 قلـب  با ديگر آيه در و فؤاد با آيه يك در مطلب يك مورد چند در كه ايم داده
 نشـان  خوبى به را قلب و فؤاد بودن همشاب و بودن مقارن كار اين. است آمده
 مشـابهش  و آمده فؤاد تعبير فقط بينيم مى كه هست مورد دو يكى در. دهد مى

 و آمـده  قلـب  تعبيـر  فقط كه هست نيز بسيارى موارد. است نيامده قلب براى
 .كنم مى ذكر نمونه يك كدام هر از اينجا در. است نيامده فؤاد براى

. دو هر شناخت، ابزار عنوان به نيز قلب و شناخت زاراب عنوان به فؤاد: اول نوع
 و ايـم،  خوانـده  جلـوتر  كـه  اسـت  آيـاتى  در شـناخت،  ابزار عنوان به فؤاد اما

 واللّـه  «:شـد  مطـرح  بحـث  ايـن  در اصـلى  آيه عنوان به كه اى آيه بخصوص
 االفئدة و االبصار و السمع لكم جعل و شيئاً التعلمونَ اُمهاتكم بطونِ مِن اَخرَجكُم
 شـكمهاى  از را شـما  خـدا  ؛)16 سوره ـ نحل سوره 78 آيه(» تشكرون لعلّكم

 چشـم  و گوش شما براى. دانستيد نمى هيچ كه حالى در آورد بيرون مادرانتان
ــرار دل و ــا داد ق ــدر ت ــا ق ــد را آنه ــگزار و بداني ــيد سپاس ــارِ آن از و باش  ك
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 و ام كـرده  عـرض  قـبالً  بـود  زمينه اين در كه را ديگرى آيات. بگيريد صحيح
 فـى  يسـيروا  اَفَلَـم  «:داريـم  قلب مورد در را اين مشابه. ايد كرده يادداشت شما

 االبصار تعمى ال فانَّها بها، يسمعون آذانٌ او بها، يعقلون قلوب لَهم فتكون االرض،
 ايـن ). 22 سـوره  ـ حج سوره از 46 آيه(» الصدور فى التى القلوب تعمى لكن و

. دارد نقـش  خيلى قرآن در قلب معنى آغاز فهم مورد در كه است ياتىآ از آيه
 تـا  نپرداختنـد  رفـتن  طرف آن و طرف اين و گشتن و گردش به زمين در آيا
 بـا  كـه  باشد گوشهايى و كنند تعقل آنها با كه باشد قلبهايى آنها براى نتيجه در
 كـه  دلهـايى  لكهب شوند، مى كور كه نيستند چشمها و ها ديده اين بشنوند؟ آنها
 رديـف  نظـر  از آيـه  ايـن  كه كنيد مى مالحظه. شوند مى كور هست ها سينه در

 اوالً،. بـود  فـؤاد  مورد در كه است اى آيه مشابه چقدر شناخت ابزارهاى كردن
 فـؤاد  جـاى  بـه  يعنـى  بـرد؛  مـى  نـام  ديگرى شكل به بصر و سمع و قلب از
 قلـوب  لهـم  فَتَكـون : كنـد  مـى  يـاد  ابـزار  نقش در آنها از ثانياً،. قلب گويد مى

 آن بـا  كـه  دلـى  بشـنوند،  آن بـا  كـه  گوشى بها؛ يسمعون آذان او بها، يعقلون
 هـا  ديـده  ايـن  گويـد  مـى  ثالثاً،. هم رديف در درست ـ كنند تعقل و بينديشند
. شـوند  مى كور هستند ها سينه در كه دلهايى اين بلكه شوند، مى كور كه نيستند

 .است اندام همين منظور كه كند مى مشخص سينه در دلِ
 باشد؟ عاطفى تواند نمى ارتباط اين :]حاضران از يكى[
 اگـر . كـردم  عرض كه است همان ارتباط اين نوع بيان :]بهشتى دكتر[

 بـه  اسـت،  قـرآن  توجه آيه معناى بشود، حفظ مطلب گستردگى بخواهيم
 و دارنـد  عملـى  نقـش  انسـان  در كـه  ادراكات از سلسله آن به كلى، طور
 معنـى  ايـن . دارنـد  قلـب  همـين  روى واكنشـى  دارنـد  عملى نقش چون

 . است فهم قابل من براى راحت خيلى گسترده
 آيـه . كنم مى ذكر را آنها شماره كه هست زمينه اين در نيز ديگرى آيات

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   236

 سـوره  87 آيـه  ؛2]6 سوره[ انعام سوره 25  ؛1]7 سوره[ اعراف سوره 179
 كهـف  سـوره  57 آيه ؛4]17 سوره[ راءاس سوره 46 آيه ؛3]10 سوره[ توبه

 بـه  قلـب  از آيات اين در. 6]63 سوره[ منافقون سوره 3 آيه ؛5]18 سوره[
) گـوش  (آذان شـبيه  چيـزى  بـا  كه شود مى برده نام شكلى به ابزار عنوان
 فـؤاد  كه اول، نوع اين. شد عرض قبالً نيز تناسب اين نحوه. دارد تناسب

 . دارند معنا يك ولى اند كرده عوض را خود جاى قلب و
 بـه  فؤاد يعنى بيند؛ مى چشم آنچه كننده تصديق عنوان به فؤاد: دوم نوع
 سـوره  (53 سـوره  از 11 آيه ايمان؛ و باور و تصديق و اعتقاد اندام عنوان
 دل. ندانسـت  دروغ ديـد  پيامبر را آنچه دل، رأى؛ ما الفؤاد كَذَب ما ):نجم

 بـه  اينجـا  در فـؤاد . كـرد  باور و ديقتص ديد پيغمبر چشم را آنچه پيغمبر
 و اسـت  آمـده  كنـد  مى تصديق باور انسان در آنچه و كننده تصديق عنوان
 دروغ «دل (گفـتن  دروغ اينجا در. است اعتقاد و باور با فؤاد رابطه بيانگر
 دروغ «معنـى  در فقـط  فعـل  ايـن . متعـدى  نـه  اسـت  الزم فعـل ) «نگفت
 .باشد متعدى تواند مى» شمردن
 بـراى  را دروغى يعنى الواقع؛ خالف قال و الكذب نَقَل اذا الحديث، كَذَبه

 

                                                           
1 أنا لَقَد ـ ونَّم ذَرهلهم االنس، و الجنِّ من كثيراً لِج  ال اَعـينٌ  لهـم  و بهـا  يفقهـون  ال قلـوب 

م  اولئك اَضَلّ، هم بل كاالنعام اولئك بها، يسمعون ال آذانٌ لهم و بها يبصرون الغـافلون  هـ 
 ).179 آيه اعراف، سوره(
 سـوره ... (وقراً آذانهم فى و يفقهوه اَن اَكِنَّة قلوبهم على جعلنا و اليك يستمع من منهم ـ و 2

 ).25 آيه انعام،
 ).87 آيه توبه، سوره (يفْقَهون ال فَهم قلوبِهِم على طُبِع و الخوالف مع يكونوا بأن ـ رضوا3
 ).46 آيه اسراء، سوره... (وقراً انهمآذ فى و يفقهوه اَن اَكِنَّةً قلوبهم على جعلنا ـ و4
 ).57 آيه كهف، سوره... (وقراً آذانهم فى و يفقهوه اَن اَكِنَّةً قلوبهم على جعلنا ـ اِنّا5
 ).3 آيه منافقون، سوره (يفقهون ال َفهم قلوبهم على فطُبِع كفروا، ثُم آمنوا باَنَّهم ـ ذلك6
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 كـار  بـه  مفعـول  دو بـا » كـذب  «اينجـا  كه بفرماييد دقت. كردن نقل كسى
 تحويل او به دروغ ديد پيغمبر را آنچه دل رأى؛ ما الفؤاد كَذَب ما. رود مى

 بـاور  نـى يع نـداد؛  تحويل او به واقع برخالف يعنى كرد؛ قبول يعنى نداد؛
 بـا  اينجـا  در را آن معنـاى  بخـواهيم  وقتـى . پنداشـت  صـحيح  يعنى كرد؛

 كـردن  تصـديق  و كـردن  بـاور  معناى به آيد مى نظر به كنيم تنظيم عبارت
 .شود مى سرراست عبارت صورت اين در. باشد

 14 آيـه  تصديق؛ و ايمان براى قلب يعنى نقش، همين در قلب،: سوم نوع
 قولوا لكن و تُؤمنوا لَم قل آمنّا، االعراب قالَت «:)حجرات سوره (49 سوره از

 مـن  اليلـتكم  رسولَه و اللّه تطيعوا ان و قلوبكم فى االيمان يدخُلِ لما و اسلمنا
 مـؤمن  هـم  مـا  گفتنـد  نشـين  باديه اعراب ؛»رحيم غفور اللّه انّ شيئاً اعمالكم

 مدينـه  به باديه راباع گوناگون قبايل و گروهها مكه، فتح از پس ـ ايم شده
. كرديم قبول هم ما گفتند مى آنجا در و فرستادند مى نمايندگانى يا آمدند، مى

 محمـداً  اَنّ اَشـهد  و اللّـه  اال الـه  ال اَنّ اشهد گفتند مى (گفتند، مى را شهادتين
 اسـالم  پيغمبر يعنى اسالم،. كردند مى معرفى مسلمان را خود و ،)اللّه رسول

 بـه  اينهـا  كـه  پـذيرفت  مى يعنى كرد؛ مى قبول را آنها گام ناي اسالم، رهبر و
 اسـالم  قلمرو به اسالم با مخالفت و اسالم با دشمنى و اسالم با مبارزه جاى
 اسـالم  شهروند يك با بايد كه را رفتارى حداقلِ بعد اين در بنابراين،. بيايند
 ايـت حم مـورد  و بودنـد  مصـون  تعرضـى  گونه هر از: كرد مى آنها با بشود

 از شـهروند  يـك  كه است چيزى حداقل اين. بودند اسالم مركزى حكومت
 بحثـى  ايـن . بـود  نشـده  وارد آنها قلب در ايمان ولى. شود مى برخوردار آن

 .كنيم مى مطرح را آن خود جاى در كه ايمان درجات درباره است
 .است شده ذكر ايمان و قلب بين رابطه كرديد، مالحظه كه آيات اين در

 ايـن . دلـى  آسـوده  آسـوده؛  قلب قلب؛ با دغدغگى بى و آسودگى بين رابطه
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 از ده آيـه  فـؤاد؛  مـورد  در امـا . قلـب  بـا  هم و آمده فؤاد با هم موضوع
. اســت الســالم، عليــه موســى، داســتان در) 28 ســوره (قصــص ســوره

 اَن لـوال  بـه  لتبـدى  كـادت  اِنْ فارغـاً  موسـى  اُم فؤاد اَصبح و «:گويد مى
 اگـر  شـد؛  آسوده موسى مادر دل .»المؤمنين من لتكون قلبها على ربطنا

 ــ  بدهـد  دست از را موسى بود نزديك بوديم نكرده محكم را او دل ما
 خانـدانهاى  در را پسـر  فرزنـدان  فرعـون  مـأموران . بدهـد  لو را موسى

 اينكـه  بـدون  آورد دنيا به پسرى فرزند موسى مادر. كشتند مى اسرائيلى
 ايـن  آمـده  قرآن در كه كيفيتى آن با بعد. بيفتد ونفرع مأموران دست به

 ايـن  در كـه  اسـت  ايـن  جالب. شد بزرگ دشمن خانه در و آمد فرزند
 و بـوديم  نبسته را او دل ما اگر. است آمده آيه يك در قلب و فؤاد آيه،

 آشـكار  را فرزند اين كه شد مى سبب خاطر دغدغه بوديم، نكرده محكم
 دل فارغـاً؛  موسـى  ام فـؤاد  اَصبح و. بدهد دست از را او و كند علنى و

 را قلـب  بعـداً  هم آيه اين خود در كردم، عرض. شد آسوده موسى مادر
 . كند مى ذكر

 ).هود سوره (يازده سوره از 120 آيه قبيل؛ همين از هست ديگرى آيه
 تعبير همين بز بينيم مى هم قلب درمورد. است زمينه همين در هم آيه اين
 در) سـوم  سـوره  (عمـران  آل سوره از 126 آيه. است آمده ريمك قرآن در

 و لكـم  بشـرى  اال اللّـه  جعلَـه  ما و «:مسلمانهاست به كمك وعده داستان
 ايـن  ؛»الحكـيم  العزيـز  اللّـه  عنـد  مـن  اال النصـر  ما و به، قلوبكم لتطمئنَّ
 بـراى  داد، شـما  بـه  نويد و مژده يك صورت به خداوند كه بود اى وعده
 از يـارى  و شـود؛  آرام و آسـوده  و مطمـئن  وعده اين با شما دلهاى اينكه
 اينجـا  در كـه  كنيـد  مـى  مالحظـه . اسـت  كـاردان  گرانقدر خداوند جانب

 . است قلب آسودگى و قلب اطمينان از صحبت
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 28 آيـه  و 2)مائـده  (پـنج  سوره 113 آيه ،1)انفال (هشت سوره ده آيه
 . است زمينه همين در نيز ،3)رعد (13 سوره

 و قلـب  بـين  (مقارنـه  ايـن  كه هست ديگرى آيات. شده وارونه قلب
 يـاد  شـده  وارونـه  قلب و شده وارونه فؤاد از و دارد وجود آنها در) فؤاد
 نُقَّلـب  و «:گويـد  مـى ) ششـم  سـوره  (انعـام  سوره از 110 آيه. است شده

رةٍ  اَول بـه  يؤمنـوا  لـم  كما ابصارهم و افئدتَهم م  و مـطغيـانهم  فـى  نـذره 
 هـم  سـال  تحويـل  موقـع  (گـردانيم  مـى  منقلـب  را آنها افئده ما ؛»يعمهون
 بينيد مى بنابراين، ).االبصار و القلوب مقلّب يا بگويند دارند عادت مؤمنين

 در. القلـوب  مقلّـب  گوييم مى آنجا در و افئدتهم، نقلّب گوييم مى اينجا در
 بعضُـهم  نظـر  رةٌسو اُنزلت ما اذا و «:هست) نهم سوره (توبه سوره 127 آيه
 قـوم  بـاَنَّهم  قلـوبهم  اللّـه  صـرف  انصـرفوا  ثُـم  احـدٍ  من يراكُم هل بعضٍ الى

 را آنهـا  مذهب، و دين تا كه آنها دسته يك: اند دسته دو مؤمنين .»اليفقهون
 مطلـوبى  چيـز  برايشـان  ديـن  نكنـد،  روبـرو  رنجها و سختيها و مشقتها با

 وابسـتگى  آيد مى ميان به زحمتها و مشقتها پاى اينكه محض به اما است؛
 ايـن  در بخصـوص  پيغمبـر، . كنند مى احساس ضعيف دين به را خودشان

 ايـن  بـا  ،10 و 9 و 8 سـالهاى  حـدود  در يعنى آمده، توبه سوره كه دوره
 آمـد،  مى 4اى سوره وقتى. بود آنها گرفتار و بود روبرو زياد مسلمانها گونه

 

                                                           
 حكـيم  عزيـزُ  اللَّه اِنَّ اللَّه عند من اال النَّصر ما و قلوبكم به تطمئنَّلِ و بشرى الّا اللَّه جعله ما ـ و 1
 ).10 آيه انفال، سوره (االَقدام به يثَبت و قلوبكم على ليربطَ و الشَيطان رجزَ عنكم يذهب و
ئِنَّ  و منها تَأكُلَ اَن نُريد ـ قالَ 2 نـا  تَطمـو قلوب  دقتَنا  قَـد  اَن نَعلَـم مـن  عليهـا  نكـونَ  و صـ 

 ).113 آيه مائده، سوره (الشاهدين
 ).28 آيه رعد، سوره (القلوب تطمئِنُّ اللّه بذكر اَال اللّه، بذكر قلوبهم تطمئنُّ و آمنوا ـ الذين3
 يعنـى  سـوره . نيسـت  گوييم مى ما كه امروزى اصطالح اين به قرآن در سوره ـ اصطالح 4

 سـوره    آن به شد مى نازل هم با هم آيه سه اگر. شده مى نازل هم با كه آيات از مقدارى
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 جنـگ  براى مثالً هم آن داد، مى جهاد مانفر كه شد مى نازل آياتى مجموعه يعنى
 تابسـتان؛  گـرم  هـواى  (ـ بود پيغمبر زمان بسيجهاى ترين سخت جزو كه تبوك
 و اردن شـمال  و فعلـى  لبنـان  و سـوريه  يعنـى  روم، مرزهاى سمت به دور راه

 ايـن  ــ (نيرومنـد  دشـمن  و بـوده؛  منطقه آن جزو همه كه شده غصب فلسطين
 مسـلمان  كـه  آنهـا  بـر  البتـه  آمد؛ سخت و گران لىخي مسلمانان بر بسيج فرمان
 كـه  بينـى  مى شود، مى نازل اى سوره وقتى فرمايد مى بنابراين،. بودند طلب راحت
 بـه  بعـد ! آمد جهاد فرمان دومرتبه بله، گويند مى و كنند مى نگاه همديگر به اينها
 باشـد  آنـان  مراقب كه نيست كسى بينند مى تا برويم؟ در حاضريد گويند مى هم
 نگـاه  ديگـر  برخـى  بـه  اينها از برخى شود، مى نازل اى سوره وقتى. روند مى در
 شـود  مـى  آيا پايد؟ نمى را شما كسى نيست؟ شما مواظب كسى! هان كه كنند مى
 واژه قـرآن  اينجـا . قلـوبهم  اللّـه  صـرف ! كنند مى فرار شد؟ گم جمعيت ميان در

رَفجاى به را ص اسـت؛  برگردانـده  را آنهـا  دلهـاى  ندخداو: برد مى كار به قَلَب 
 در. نيسـتند  برخـوردار  كـافى  فهـم  و فقـه  از كـه  هستند مردمى اينها اينكه براى
 . است شده گردانده فؤاد آنجا در و شده، گردانده قلب بينيد مى اينجا

. اسـت » نيايد كار به كه قلبى «و» نيايد كار به كه فؤادى «تعبير ديگر، مورد
 و فيـه  مكّنّـاهم  اِن فيمـا  مكَّنّاهم ولقد «:آمده) احقاف (46 سوره از 26 آيه در

 ال و ابصـارهم  ال و سـمعهم  عـنّهم  اَغنى فما اَفئدةً و اَبصاراً و سمعاً لهم جعلنا
 بـه  كـانوا  مـا  بهـم  حـاقَ  و اللّـه  بĤيـات  يجحـدون  كانوا اذ ء، شى من افئدتُهم

 آن كـه  داديـم  ايشـان  بـه  امكانـاتى  كـرديم؛  متمكن را عاد قوم ما ؛»يستهزئون
 

                                                                                                                  

 و جديـد  معنـاى  بـه  معنى اين بعداً. بود آيات از اى مجموعه معنى به سوره. گفتند مى 
 آياتى مجموعه ولى گويند، مى سوره آيات از اى مجموعه به هم امروز. شد متحول امروزى

 قرآن در هرجا پس. است دجدي معنى يك اين. بعدى اهللا بسم تا باشد» اهللا بسم «اولش كه
 ]بهشتى شهيد.[آيه سه يا آيه دو ولو آيات؛ مجموعه يعنى بينيد مى سوره واژه
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 امـا  داديـم،  فـؤاد  و چشـم  و گـوش  آنهـا  به. نداديم شما به را امكانات
 و آيـات  آنهـا  چـون  نداشـت؛  سـودى  آنهـا  براى فؤاد و چشم و گوش
 مسخره آنها آنچه و كردند؛ مى انكار و كردند نمى باور را خدا هاى نشانه
 از كـارى  كه است اى افئده اين. شد نابوديشان مايه سرانجام پنداشتند مى
 در) هفتم سوره (اعراف سوره 179 آيه در معنا اين مشابه. آيد برنمى آن

 قلـوب  لَهم االنس، و الجنِّ منَ كثيراً لِجهنَّم ذَرأنا لَقَد و «.هست قلب مورد
 اولئك بها، يسمعون ال آذانٌ لهم و بها يبصرونَ ال اَعينٌ لَهم و بها يفقهونَ ال

 بـا  اينهـا  گويـد  مـى  اينجا در (؛»الغافلون هم اولئك اَضلّ، مه بل كاالنعام
 فهـم  آنهـا  افئـده  فرمـود  قبـل  آيـه  در چنانكه فهمند؛ نمى چيزى قلبشان
 كـه  آنهـا  آفريـديم،  جهـنم  براى را آدميان و پريان از بسيارى ما ؛)ندارد
 بيننـد؛  نمـى  آن بـا  كـه  چشـمهايى  فهمنـد،  نمـى  آن بـا  كه دارند دلهايى

 و تـر  گمـراه  بلكـه  چهارپايان، چون اينان شنوند؛ نمى آن با كه گوشهايى
 . خبرانند بى اينها سرگردانترند؛

 تشـابهى  قـرآن  در فؤاد و قلب استعمال مورد بين كه بود مواردى اينها 
 مـورد  دو و است آمده تنهايى به فؤاد مورد در كه هست آياتى. دارد وجود
 انعام سوره 113 آيه در دل، ىهوا مسأله يكى. خوانم نمى را آياتش ـ است،

زه  سـوره  7 آيـه  ،2]14 سوره[ ابراهيم سوره 37 آيه ،1]6 سوره[ مـسـوره [ ه 
 در را مشـابهش  ولى آمده فؤاد مورد در كه است موردى دو هم اين. 3]104
 سـبك  در رفقا كه بود خاطر بدين فقط اين اما و. نيافتم قرآن در قلب مورد

 را كتـابى  خواهـد  مـى  وقتـى  انسـان  كـه  دكننـ  توجه قرآن آيات با برخورد
 

                                                           
1و باآلخرة اليؤمنون الذين اَفئِدةُ اليه لتَصغى ـ و رضَوهقتَرِفوا و لي113 انعام،. (مقترفون هم ما لي.( 
 ).37ابراهيم،. (يشكرون لعلّهم لثَّمراتا من ارزقْهم و اِليهم تَهوى النّاس منَ اَفئدةً فاجعلـ 2
 ).7 همزه،. (االفئدة على تَطَّلع الموقدة،التى اللّه نارـ 3
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 هـم  را كلمات و عبارات كه است اين صحيح بفهمد، درست و دغدغه بى
 . بفهمد صحيح اسلوب با واقعاً بلكه نفهمد، خودش خواسته مطابق
 از خيلـى  در اينقدر كه را بحثهايى كه كند مى كمك ها مقايسه نوع اين
 آنهـا  از و بگيريم فاكتور است حمطر قلب و فؤاد بين فرق زمينه در كتابها
 و اسـت  رفتـه  كـار  به همديگر مشابه نقشهاى در قلب و فؤاد. كنيم عبور
 اگر. است مطرح هستند همديگر مشابه كه نقشها همان بيشتر هم ما براى

 مطـرح  مـا  بـراى  آنقدر هست، كلمه دو اين ميان فرق در ديگرى ظرايف
 .نيست
 بخـواهم  اگـر  البته كه است عدىب بخش اين من نظر به مهم مسأله اما
 شـما  و گـويم  مـى  را مـوارد  من فقط. كشد مى طول خيلى بخوانم را همه

 .بفرماييد مراجعه خودتان بعد و كنيد يادداشت
 را ديگـر  آيات خوانديم؛ را اش آيه دو كه فهميدن، ابزار نقش در قلب
 آيـه  ،2)انعـام  (6 سوره 25 آيه ،1)اعراف (7 سوره 179 آيه: كنيد يادداشت

 . 4)منافقون (63 سوره 3 آيه ،3)اسراء (17 سوره 46
 خبـر  بـى  و غافل قلب از قرآن در مقابلش در كه) فهميدنش (قلب، تفقه

 23 سـوره  63 آيه ،5 )انبياء (21 سوره 3 آيه: از اند عبارت آن آيات. شده ياد
 

                                                           
 ال اعـينٌ  لهـم  و بهـا  اليفقهـون  قلـوب  لهم االنس، و الجنّ من كثيراً لِجهنَّم ذرأنا لَقَد وـ  1

 الغـافلون  هـم  اولئك اَضَلّ، هم بل كاالنعام اولئك بها، يسمعون ال آذانٌ لهم و بها يبصرون
 ).179 آيه اعراف، سوره(
 سـوره ... (وقراً آذانهم فى و يفقهوه اَن اَكِنَّة قلوبهم على جعلنا و اليك يستمع من منهم وـ  2

 ).25 آيه انعام،
 ).46 آيه اسراء، سوره... (وقراً آذانهم فى و يفقهوه اَن اَكِنَّةً قلوبهم على جعلنا وـ 3
 ).3 آيه منافقون، سوره (يفقهون ال فَهم قلوبهم على فطُبِع كفروا، ثُم منواآ باَنَّهم ذلكـ 4
 ).3 آيه انبياء، سوره... (قلوبهم لَاهِيةً ـ5



 243 )   7(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 و كـوردلى  از مناسـبت  همـين  بـه . 2)كهف (18 سوره 28 آيه ،1)مؤمنون(
 چنـد . 3خوانـديم  را) حـج  (22 سـوره  46 آيـه  و كرديم ياد نيز نىكورباط
 ايـن  توانيـد  مى. كردم ياد داشتيم اينجا كه اى مقايسه همين در هم را نقش
 قـبالً  را آيـاتش  كـه  قلبـى،  ايمـان : كنيد يادداشت رديفها اين در را نقشها
 . گفتم را آياتش كه قلب، اطمينان ام؛ گفته

. دهـيم  مى ادامه آمده قرآن در كه را آن ىويژگيها و قلب نقشهاى حال
. 5)زمـر  (39 سوره 45 آيه: قلب تنفّر. 4)توبه (9 سوره 15 آيه: قلب خشم
 103 هـاى  آيـه  ):قلـوب  تأليف (آوردن، دست به را كسى دل قلب، تأليف
 .8)توبه (9 سوره 60 ،7)انفال (8 سوره 63 ،6)عمران آل (3 سوره
 در معمـوالً  مـن  روش. بگـويم  شما هب نيست بد كه دارم اى شيوه يك من
 را سـوره  شـماره  و نويسم مى بيرون را آيه شماره كه است اين علمى كارهاى

 سـوره  پـانزده  آيـه  معنى به ؛)9 (15 نويسم، مى مثالً يعنى. گذارم مى پرانتز در
 

                                                           
 ).63 آيه مؤمنون، سوره... (هذا من غَمرَةٍ فى قُلوبِهم بلـ 1
 ).28 آيه كهف، سوره (هواه اتَّبع و ذِكرنا عن قَلْبه اَغْفَلنا من تُطِع ال و... ـ 2
 ).46 آيه حج، سوره (الصدور فى التّى القلوب تَعمى لكن و االبصار تَعمى ال فانّها... ـ 3
 ).15 توبه،. (حكيم عليم اللّه و يشاء، من على اللّه يتوب و قلوبِهِم، غَيظَ يذهِب وـ 4
 دونه من الذين ذُكر اذا و خرة،باال يؤمنون ال الذين قلوب اشمأزت وحده اللّه ذُكِرَ اذا وـ  5
 ).45 زمر،. (يستبشرون هم اذا
 آل. (اخوانـاً  بنعمتِه فاصبحتُم قلوبكم بينَ فَالّف اعداء كنتم اذ عليكم اللّه نعمت اذكروا وـ  6

 ).103 عمران،
ـ  اللّـه  لكـنّ  و قلوبهم بين الَّف ما جميعاً االرض فى ما انفقت لو قلوبهم، بين الَّف وـ  7  فالّ

 ).63 انفال،. (حكيم عزيزٌ انّه بينهم،
... و الرّقـاب  فـى  و قلوبهم المؤلفةِ و عليها العاملينَ و المساكينِ و للفقراء الصدقات انَّماـ  8
 ).60 توبه،(
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 سـهولت  باعث و برم مى كار به يادداشتها در من كه است اى شيوه اين. نه
 .9 پرانتز گويم مى نه سوره جاى به بعد به اين از بنابراين،. است كار

: حـاال . گفتـيم  را قلـب  تأليف. بنويسيد را قرآن در قلب نقشهاى ادامه
 تصـميم  كـارى  بـه  دل ،1)توبه (9 سوره 8 آيه: زند مى باز سر كارى از دل
 آهنـگ  كند؛ مى كارى آهنگ دل يعنى ؛2)احزاب (33 سوره 5 آيه: گيرد مى

 2 سـوره  225 هـاى  آيـه : آورد مى دست به را چيزى دل. آگاهانه و عمدى
 :]اخير آيه معنى[ .4)مطفّفين (83 سوره 14 ،3)بقره(

 قـرار  مؤاخـذه  مـورد  گفتيـد  را چيـزى  زبـانى  سر طور همين شما اگر
 او بـه  دل در كـه  چيـزى  آن و آورد، دسـت  بـه  دل آنچـه  اما گيريد؛ نمى

 . آورد مى دست به ار چيزى دل اينكه به است كرده تعبير... بگوييد
 چه؟ يعنى قلب كردن وارونه :]حاضران از يكى[
 بينـد؛  نمـى  خوب شود مى وارونه كه وقتى انسان چشم :]بهشتى دكتر[
 خـوب  باشـد  خـودش  صـحيح  شـرايط  در كـه  چشـم . احول چشم مثل
 خـوب  شد عوض وضعش و گرفت قرار ديگرى جور وقتى ولى بيند، مى
 .است طور همين هم دل. بيند نمى
 حـاال  و فهميـده  مـى  مثالً كه نيست، دگرگونى مسأله پس :]فرد همان[
 .عكس به يا فهمد؛ نمى
 .كند مى تشبيه آن به را اين. است همين معنايش البته :]بهشتى دكتر[

                                                           
 ).8 توبه،. (فاسقون اكثرهم و قلوبهم، تَأبى و بأفواهِهِم يرضونَكم ...ـ 1
 ).5 احزاب،... (قلوبكُم تَعمدت ما لكِن و بِه طأتُماَخ فيما جناح عليكم ليس و... ـ 2
بت  بما يؤاخذكم لكن و ايمانكم فى باللّغو اللّه يؤاخذكُم الـ  3 اللّـه  و قلـوبكم،  كَسـ  غفـور 

 ).225 بقره،. (حليم
 ).14 مطفّفين،. (يكسبون كانوا ما قلوبهم على رانَ بل كلّا،ـ 4
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 8 سـوره  70 آيـه ) قلـب  در نيكـى  و خير (قلب با نيكى و خير رابطه
 53 آيـه : كـردن  اكپ آلودگيها از دل آلودگيها؛ از قلب كردن پاك. 1)انفال(

 . 3)مائده (5 سوره 41 آيه ،2)احزاب (33 سوره
 كسـى  چشـم  در را چيزى اينكه بر مبنى داريم تعبيرى گاهى قرآن در
 در. دادن جلـوه  زيبا كسى دل در را چيزى داريم گاهى و دادن، جلوه زيبا
 48 سـوره  12 هـاى  آيـه : دادن جلـوه  زيبـا  و آراسـتن  را چيزى دل، برابر

 . 5)حجرات (49 سوره 7 ،4)فتح(
 را چيـزى  زبـان  اينكـه  يـا  خواهـد؛  مـى  دل و بيند مى چشم گوييم مى گاه

 و اسـت،  يكـى  زبـانش  و دل كه كسى ـ است آن برخالف دل ولى گويد مى
 ديگـر  انـدامهاى  و دل بـين  ها مقايسه اين از. تاست دو زبانش و دل كه كسى
 دل. اسـت  آمده قرآن در رمكر نباشد يكى هم با انسان زبان و دل اينكه. داريم

 . 7)فتح (48 سوره 11 ،6)عمران آل (3 سوره 167 آيه: نبودن يكى زبان با
 2 سوره 204 هاى آيه: نبودن يكى اعتقاد يك عملى آثار با و عمل با دل

 

                                                           
ا  خيـراً  قُلُوبِكُم فى اللّه يعلَمِ اِن االسرى من ايديكم فى لِمن قل النبى، ايها يا ـ1 اُخِـذَ  ممـ 

 ).70 انفال،. (رحيم غفور واللّه لكم، يغفر و منكم
رُ  ذلكم حجابٍ، وراءِ من فَسئَلوهنَّ متاعاً سألتموهنَّ واذا ... ـ2 قلـوبهنَّ  و لقلـوبكم  اْطهـ... 
 ).53 احزاب،(
 ).41 مائده،... (قلوبهم يطَهرَ اَن اللّه دِير لم الذين اولئك  ...ـ3
 و قُلـوبِكُم  فـى  ذلـك  زينَ و اَبداً، اَهلِهِم الى المؤمنونَ و الرّسولُ ينقَلِب لَّن اَن ظَنَنْتُم بلـ  4

 ).12 فتح،. (بوراً قَوماً كنتُم و السوءِ ظَنَّ ظَنَنْتُم
 ).7 حجرات،. (قلوبكُم فى زينَه و نَااليما اليكُم حبب اللّه ولكنَّ... ـ 5
 ).167 عمران، آل. (يكتُمونَ بما اَعلم اللّه و قلوبِهِم، فى لَيس ما باَفواهِهِم يقولون... ـ 6
 باَلسِـنَتِهِم  يقولونَ لنا، فاستغفِر اَهلونا و اَموالُنا شغلتنا االعرابِ من المخَلّفونَ لك سيقولُـ  7
 ).11 فتح، (.قلوبهم فى ليس ما
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 4 سوره 63 ،3)احزاب (33 سوره 51 ،2)عمران آل (3 سوره 154 ،1)بقره(
 .6)فتح (48 سوره 18 ،5)توبه (9 سوره 64 ،4)نساء(

 است؟ قبل مورد عكس مورد اين :]حاضران از يكى[
 زبـان  بـا  دل آنجا. است ديگرى نوع نيست؛ آن عكس :]بهشتى دكتر[
. اسـت  آن مشابه نيست؛ عكسش. نيست يكى عمل با دل اينجا نبود، يكى
 اسـت  مدعى كه چيزى آن با آدم عمل يعنى. نيست يكى عمل با دل يعنى
 ظـاهر  امـا  اسـت،  كفـر  دلـش  در اينكـه  مثل .است مخالف اوست دل در

 .است مؤمنين مثل عملش
 نيست؟ آن در اجبار :]حاضران از يكى[
 اختيـار  بـا  كـه  هسـتند  خيليها. رساند نمى را اجبار! نه اجبار؟ :]بهشتى دكتر[
 .ندارد اجبار به ربطى حال هر به. نيستند منافق اجبار با كه همه ـاند؛ منافق

 . 7)فتح (48 سوره 26 آيه ):صبتع با قلب (قلبى تعصب
 حـال . كرديم ذكر را آيه چند و گفتيم سخن آسوده و مطمئن قلب از قبالً ما

 79 سـوره  8 آيـه : كنـيم  مـى  يـاد  پريشان قلب مضطرب، قلب ناآسوده، قلب از
 

                                                           
و  و قلبـه  فى ما على اللّه يشهِد و الدنيا الحياة فى قولُه يعجِبك من النّاسِ مِن وـ  1 هـ  اَلَـد 

 ).204 بقره،. (الخصام
 فـى  مـا  لِيمحص و صدورِكُم فى ما اللّه لِيبتَلى و... لَك يبدونَ ال ما اَنْفُسِهِم فى يخْفُونَـ  2

 ).154 عمران، آل. (الصدور بذات عليم هاللّ و قلوبكم،
 ).51 احزاب،. (قلوبكم فى ما يعلَم واللّهـ 3
 ).63 نساء،... (عنهم فأعرض قلوبهم، فى ما اللّه يعلم الذين اولئكـ 4
 ).64 توبه،. (قلوبِهِم فى بما تُنَبئُهم سورةٌ عليهم تُنَزَّلَ اَن المنافقونَ يحذَرـ 5
 فَـاَنزلَ  قلـوبهم  فـى  مـا  فَعلِـم  الشـجرةِ  تحت يبايعونَك اِذ المؤمنينَ، عن اللّه رضى لَقَدـ  6

 ).18 فتح،. (قريباً فتحاً اَثابهم و عليهم السكينة
 ).26 فتح،... (الجاهلية حمية الحمية، قلوبهم فى كفروا الذينَ جعلَ اذـ 7
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 . 1)نازعات(
 سـوره  11 آيه: هدايت با قلب رابطه ،)شده هدايت قلب (قلبى هدايت

 . 2)التغابن (64
 آيـه  ):اسـت  خاضع و خاشع قلبش كس فالن گوييم مى (قلبى خشوع

 . 4)حديد (57 سوره 16 آيه ،3)حج (22 سوره 54
: گفتـيم  قبالً است سينه در كه را قلبى. قلب جاى به راجع داريم آياتى

 مـن  لِرجـلٍ  اللّه جعل ما: است جوف در كه قلبى ).حج (22 سوره 46 آيه
  ).احزاب ،33 سوره 4 آيه (جوفه فى قَلبين

 فارسـى  در مـا . الحنـاجِر  القُلـوب  بلَغَـتِ : رسد مى حنجره به كه قلبى
 در دلـى  انگار يعنى. نبود دلم تو دل: گوييم مى داريم؛ اين مشابه تعبيراتى
 بـه  دوم» دل «و اسـت  قلـب  معنـى  بـه  اول» دل «اينجا در. نبود من درون
 يـا . آمـد  رمـى د سـينه  از داشـت  دلـم  گـوييم  مـى  يـا . باطن و درون معنى
 خـود  جـاى  از دل انگار يعنى رسيد؛ مى حلقومم به داشت دلم: گوييم مى

 18،  5)احـزاب  (33 سـوره  10 هـاى  آيـه . رسـد  مى حلقوم به آمده، بيرون
 . 6)غافر (40 سوره

 12 ،7)عمـران  آل (3 سوره 151 ):دل و ترس رابطه (افكندن دل در ترس
 

                                                           
 ).8 نازعات،. (خاشعه اَبصارها واجفَةٌ، يومئذٍ قلوبـ 1
 ).11 تغابن،. (قَلبه يهدِ باللّهِ يؤمنُ من و... ـ 2
 ).54 حج،. (قلوبهم لَه فَتُخبِت به فَيؤمنوا ربك من الحقُّ اَنّه العِلم اُوتوا الذين ليعلَم وـ 3
 ).16 حديد،... (اللّه لذكر قلوبهم تَخْشَع اَن آمنوا الذين يأنِ اَلَمـ 4
 ).10 احزاب،. (الحناجِر القُلوب بلَغَتِ و االبصار غَتزا اِذا وـ 5
 ).18 غافر،. (كاظِمِيَن الحناجِر لَدى القُلُوب اِذِ االَزِفَةِ يوم اَنذِرهم وـ 6
أواهم  و اًسلْطَان بِهِ ينَزِّلْ لَم ما بِاللَّهِ اَشْرَكُوا بِما الرُّعب كَفَرُوا الَّذينَ قُلُوبِ فى سنُلْقِى) ـ  7 مـ 

و النَّار ى بِئْسثْو151 عمران، آل. (الظالِمينَ م.( 
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 .3)حشر (59 سوره 2 ،2)احزاب (33 سوره 22، 1)انفال (8 سوره
ــا خداترســى و تقــوا رابطــه (دل در خداترســى  22 ســوره 32 ):دل ب

ــج( ــوره 2 ،4)ح ــال (8 س ــوره 35 ،5)انف ــج (22 س ــوره 60 ،6)ح  23 س
 . 7)مؤمنون(

 . 8)توبه (9 سوره 110 ):شد پاره پاره دل (قلب شدن پاره پاره
 .10)عمران آل (3 سوره 8 ،9)توبه (9 سوره 117: رو كج قلب

                                                           
ذينَ  قُلُوبِ فى ساُلْقِى امنُوا الَّذِينَ فَثَبتُو معكُم اَنِّى الْمالئكَةِ اِلَى ربك يوحِى اِذْـ  1  كَفَـرُوا  الـَّ

بوا الرُّعقَ فَاضْرِبنَاقِ فَووا االَعاضْرِبو مِنْهنَان كُلَّ م12 انفال، (ب.( 
دقَ  و رسولُه و اللّه وعدنَا ما هذا قالوا الْاَحزاب الْمؤمِنُونَ راَى لَما وـ  2 صـ  اللّـه و  ولُه سـر 

مهمازادايماناً اِلّا و ليما و22 احزاب، (تَس.( 
ا  الْحشْـرِ  لِـاَولِ  دِيـارِهِم  مِـنْ  الْكِتابِ اَهلِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ اَخْرَج الَّذِى هوـ  3 مـ  اَنْ ظَنَنْـتُم 

 فـى  وقَذَف يحتَسِبوا لَم حيثُ منْ اللّه فَاَتَيهم اللّهِ منَ حصونُهم نِعتُهم ما اَنَّهم ظَنُّوا و يخْرُجوا
قُلُوبِهِم بونَ الرُّعخْرِبي موتَهيبِاَيديهِ بم دِى وؤمِنينَ اَيتَبِرُوا الما فَاعصـار  اُولىِ يحشـر، . (االَب 

2.( 
 ).32 حج،. (القُلُوب تَقْوى مِنْ فَاِنَّها اللّهِ شَعائِرَ يعظِّم منْ و ذلِكـ 4
م  اياتُه هِمعلَي تُلِيت اِذا و قُلُوبهم وجِلَت اللّه ذُكِرَ اِذا الَّذِينَ المؤمِنُونَ اِنَّماـ  5 تْهـادايمانـاً  ز و 

 ).2 انفال، (يتَوكَّلُون ربهِم علَى
لَوةِ  والمقيمـىِ  اَصابهم ما على الصابِرينَ و قُلُوبهم وجِلَت اللّه ذُكِرَ اِذَا اَلَّذينَـ  6 الصـ مـا  وم 

مقْناهزنْفِقُون ر25 حج، (ي.( 
 ).60 مؤمنون،. (راجِعون ربهِم اِلَى اَنَّهم وجِلَةٌ قُلُوبهم و اَتَوا ما يؤتُونَ الَّذِين وـ 7
 توبـه، . (حكِـيم  علِيم اللّه و قُلُوبهم تَقَطَّع اَنْ اِلّا قُلُوبِهِم فى ريِبةً بنَوا الَّذى بنْيانُهم يزالُ الـ  8

110.( 
 مـا  بعدِ مِنْ الْعسرَةِ ساعةِ فى تَبعوه الَّذِينَ والْاَنصارِ الْمهاجِرِينَ و لنَّبِىا علَى اللّه تَّاب لَّقَدـ  9
زِيغُ كادي فَريقٍ قُلُوب ممِنْه ثُم تَاب هِملَيع اِنَّه بِهِم ؤُفحيم ر117 توبه،. (ر.( 
ةً  لَّدنْك مِنْ لَنَا هب و هديتَنا اِذْ بِعد قُلُوبنا التُزِع ربنَاـ  10 مـحر  ك اب  اَنْـت  اِنـَّ هـآل. (الْو 

 ).8 عمران،
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 . 1)توبه (9 سوره 77 ):منافق قلب (قلب رد نفاق
 . 2)نحل (16 سوره 22: قلب و كفر
 9 سـوره  110 ،3)توبـه  (9 سـوره  45 ):دودلـى  و شـك  (قلب و شك

 . 4)توبه(
 را مـورد  چنـد  فقـط  اسـت،  زيـاد  خيلـى  قـرآن  در آيـاتش . سنگدل

 خيلـى  و  ،6)هبقـر  (2 سـوره  74،  5)عمـران  آل (3 سـوره  159. گويم مى
 . ديگر آيات
 . 7)حديد (57 سوره 27: دلرحم سنگدل، مقابل در

                                                           
. يكْـذِبون  كـانوا  بِما و وعدوه ما اللّه اَخْلَفُوا بِما يلْقَونَه يومِ اِلى قُلُوبِهِم فى نِفَاقاً فَاَعقَبهمـ  1
 ).77 توبه،(
 ).22 نحل،. (مستَكْبِرُون هم و منْكِرَةٌ قُلُوبهم بِاالَخِرَةِ يؤِمنُونَ ال ينَفَالَّذِ واحِد اِله اِلهكُمـ 2
ت  و االخِـرِ  اليومِ و بِاللّهِ اليؤمِنُونَ الَّذِينَ يستَاْذِنُك اِنَّماـ  3 تابـار  مهم  قُلُـوب فـى  فَهـ  بِهِم يـر 

 ).45 توبه،. (يتَرَددون
 توبـه، . (حكِـيم  علِيم اللّه و قُلُوبهم تَقَطَّع اَنْ اِلّا قُلُوبِهِم فى رِيبةً بنَوا الَّذى نْيانُهمب يزالُ الـ  4

190.( 
 عنْهم فَاعف حولِك مِنْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظّاً كُنْت لَو و لَهم لِنْت اللّهِ مِنَ رحمةٍ فَبِماـ  5

 آل. (الْمتَـوكِّلين  يحِب اللّه اِنَّ اللّهِ علَى فَتَوكَّلْ عزَمت فَاِذَا االَمرِ فِى شاوِرهم و لَهم غْفِرْواستَ
 ).159 عمران،

 يتَفَجرُ مالَ الْحِجارةِ مِنَ اِنَّ و قَسوةً اَشَد اَو كَالْحِجارةِ فَهِى ذلِك بِعدِ منْ قُلُوبكُم قَست ثُمـ  6
مِنْه األَنهار نها اِنَّ وا مشَّقَّقُ لَمي خْرُجفَي مِنْه الْماء ا اِنَّ وا مِنههبِطُ لَمةِ مِنْ ياللّهِ خَشْي ا وم اللّه 

 ).74 بقره،. (تَعملُون عما بِغافِلٍ
 قُلُـوبِ  فى جعلْنا و االِنجيلَ اَتَيناه و مرْيم ابنِ عيسىب وقَفَّينا بِرُسلِنَا اثارِهِم علَى قَفَّينَا ثُمـ  7

ا  اللّـهِ  رِضـوانِ  ابتِغاء اِلّا عَليهِم كَتَبنَاها ما ابتَدعوها رهبانِيةً و رحمةً و رأفَةً اتَّبعوه الَّذِينَ فَمـ 
 ).27 حديد،. (فاسِقُون مِنهم كَثيرٌ و اَجرَهم نهممِ امنُوا الَّذينَ فَاتَينَا رِعايتِها حقَّ رعوها
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 . 1)زمر (39 سوره 23: دل نرم نرم؛ دل
 . 3)صافات (37 سوره 84، 2)شعرا (26 سوره 89: سليم قلب
 آيـات  و 5)بقـره  (2 سـوره  10،  4)احـزاب  (33 سوره 32: مريض قلب

 .ديگر
: گـردد  مـى  باز خدا سوى به كه دلى گردنده؛ باز دل يعنى منيب؛ قلب

 . 6)ق (50 سوره 33 آيه
 كـه  قلبـى . شود آن وارد تواند نمى معرفتى و اند زده مهر او بر كه قلبى

 دو فقـط  دارد؛ قـرآن  در زيادى آيات اند كرده قفلش و شده زده مهر او بر
 . 8)بقره (2 سوره 7 ،7)غافر (40 سوره 35: گويم مى را آيه

 . 9)حشر (59 سوره 10 ):كينه و قلب (قلبى كينه
                                                           

م  يخْشَـونَ  الَّذِيِنَ جلُود مِنْه تَقْشعِرُّ مثَانِى متَشابِهاً كَتَاباً الحديثِ اَحسنَ نَزَّلَ اللّهـ  1 هـبر  ثُـم 
 فَما اللَّه يضْلِلِ منْ و يشَاء منْ بِهِ يهدِى هِاللَّ هدى ذَلِك اللَّهِ ذِكْرِ اِلَى قُلُوبهم و جلُودهم تَلِينُ
اد مِنْ لَه23 زمر،. (ه.( 
 ).89 شعرا،. (سلِيم بِقَلْبٍ اللّه اَتَى منْ اِالـ 2
 ).84 صافات،. (سِليم بِقَلبٍ ربه جاء اِذْـ 3
 قَلبِـهِ  فى الَّذى فَيطْمع بِالقَولِ تَخْضَعنَ فَال قَيتُنَّاتَّ اِنِ النِّساءِ مِنَ كَاَحدٍ لَستُنَّ نَساءالنَّبِىِ ياـ   4

رَضم عروفا قَوالً قُلنَ و32 احزاب،. (م.( 
 ).10 بقره،. (يكذِبون كانُوا بِما اَليم عذاب لَهم و مرَضاً اللَّه فَزادهم مرَض قُلُوبِهِم فىـ 5
 ).33 ق،. (منيِب بِقَلبٍ جاء و بِالغَيبِ الرَّحمنَ خَشِى منْـ 6
ذينَ  عِنـد  و اللّـهِ  عِند مقتاً كَبرَ اتَيهم سلطانٍ بِغَيرِ اللّهِ آياتِ فى يجادِلونَ اَلَّذينَـ  7  امنـوا  الـَّ

كَذالِك عطبي لى اللّهرٍ قَلبِ كُلِّ عتَكَبار مب35 غافر،. (ج.( 
8ـ خَتَم لى اللّههِمقُلُوبِ ع لى ومعِهِم عس لى وةٌ اَبصارِهِم عغَشاو م ولَه ذابظيم ع7 بقره،. (ع.( 
 تَجعل ال و باِاليمانِ سبقُونا الَّذينَ لِاِخْوانِنا و لَنَا اغفِر ربنّا يقُولُونَ بعدِهِم مِن جاؤُ والَّذِينَـ  9
 ).10 حشر،. (رحِيم رؤُف نَّكاِ ربنا امنُوا لِلَّذينَ غِلّاً قُلُوبِنَا فى
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 . 1)ق (50 سوره 37 آيه: حقايق آوردن ياد و هشيارى با ،قلب
 ،2)شـعرا  (26 سوره 194 ):وحى و قلب (وحى جايگاه عنوان به قلب

 . 3)بقره (2 سوره 97
 4)بقره (2 سوره 88: اند كشيده جلد آن روى كه قلبى دار؛ روكش قلب

 . ديگر بسيار آيات و
 چيست؟ دار روكش از منظور :]حاضران از يكى[
 يك و اند، بسته را قلب درِ گويد مى كه است وقت يك :]بهشتى كترد[
 صـندوق  درِ و اند گذاشته صندوقى در را آن كه است قلبى گويد مى وقت

 و كـرده  احاطـه  را آن بـر  و دور ديگـر  عوامـل  كه قلبى يعنى. اند بسته را
 .بشود آن داخل معرفت گذارند نمى

 . 5)عمران آل (3 سوره 156: حسرت و قلب
 كنيـد  مى مالحظه حاال. 1)بقره (2 سوره 93: قلب در پرستى گوساله به ميل

 فارسـى  در دل مـورد  در جلـوتر  مـا  كه را تعبيرهايى آن از بسيارى مشابه كه
 

                                                           
 ).37 ق،. (شَهِيد هو و اسمع اَلقَى اَو قَلب لَه كانَ لِمن لَذِكرَى ذلِك فى اِنّـ 1
 ).194 شعرا،. (المنذِرين مِنَ لِتَكُونَ قَلبِك علَى االَمين الروح به نَزَلَـ 2
دى  و يديهِ بينَ لِّما مصدقاً اللّهِ بِاذِنِ قَلبِك على زَّلَهنَ فَاِنَّه لِجِبريِلَ عدواً كَانَ من قُلـ  3 هـ و 

 ).97 بقره،. (لِلمؤمِنيِن بشرَى
 ).88 بقره،. (يؤمِنُون ما فَقَليالً بِكُفرِهِم اللّه لَّعنَهم بل غُلف قُلُوبنَا قالوا وـ 4
 كانوا اَو االَرضِ فِى ضَرَبوا اِذا لِاِخوانِهِم قالُوا و كَفَرُوا كَالَّذِينَ واالتَكُونُ امنوا الَّذِينَ ايها ياـ  5

ىِ  اللّـه  و قُلُـوبِهِم  فـى  حسرَةً ذَلِك اللّه لِيجعلَ قُتِلُوا ما و ماماتُوا عِندنَا كَانُوا لَّو غُزى حـي و 
مِيتي و لُونَ بِما اللّهصير تَعم156 ،عمران آل. (ب.( 
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 بـا  را نقشـها  اين همه بخواهيم اگر. است آمده قلب براى قرآن در گفتيم،
 2..].[.كنيم هماهنگ قلب
  
 فؤاد و قلب نقش
 كـار  بـه  معرفتـى  و شناخت درونى نيروى آن از بردن نام براى فؤاد و قلب
 چنـين  كـه  آنجـا  از. دارد پيونـد  انسـان  سرنوشـت  و زندگى با كه روند مى

 قلـب  همين (انسان دل روى دارد ارتباط سرنوشت با كه معرفتى و شناخت
 شناخت نيروى اين از بردن نام و بيان براى قلب واژه دارد، واكنش) اندامى
 معنـى  بـه  اول، درجـه  در قلب، اينكه نتيجه. است گرفته قرار هاستفاد مورد
 بـا  كـه  است شناختى نيروى معنى به آن دنبال به و است، اندامى دلِ همين
 شـناخت  نيـروى  ايـن  كه بينيم مى. باشد داشته ارتباط اندامى دل اين ضربان

 خشـوع،  خداترسـى،  تقـوا،  اميـد،  بـيم،  تـرس، : آيـد  مى نقشها اين همه در
. فرموديـد  مالحظه كه اينها، امثال و خشم سنگدلى، مهربانى، رحم، خضوع،

 اسـت؛  معرفـت  نـوع  همـين  بـا  متناسـب  بـرديم  اسم كه مواردى اين تمام
 كوربـاطنى،  كوردلى، فهميدن، و شناختن را زندگى رسم و راه مثل تعابيرى

 . برشمرديم كه تعبيرهايى آن تمام و باطنى، روشن روشندلى،
  

                                                                                                                  
مِعنَا  قَـالُوا  اسمعوا و بِقُوةٍ اتَيناكُم ما خُذُوا الطّور فَوقَكُم رفَعنَا و ميثاقَكُم اَخَذنَا اِذ وـ  1 سـ و 

ؤمِنين  كُنـتُم  اِن اِيمـانُكُم  بِهِ يأمرُكُم ِبئسما قُل بِكُفرِهِم العِجلَ قُلُوبِهِم فى اُشرِبوا و عصينَا مـ .
 .)93 بقره،(
 .است شده جمله چند حذف باعث قسمت اين در نوار تعويضـ 2
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  شناخت ابزار درباره بمطال بندى جمع
 ابـزار  كـه  كـنم  مـى  بنـدى  جمـع  را مطلـب  اينطـور  شناخت ابزار بخش در من

 ديگـر؛  حواس و گوش، و چشم حس، از است عبارت كريم قرآن در شناخت
 و رسـم  و راه كـه  شناخت باطنى نيروى آن خدمت در حس اين آنكه شرط به
 كـه  مناسـبتى  همـين  بـه . گيرد قرار دهد، مى نشان انسان به را زندگى راست راه

 

 منابع و كتابها در زمينه اين در. شود مى تعبير قلب به نيرو آن از شد اشاره
 يادداشت را چيزهايى خودم براى اينجا كه آمده بحثهايى معاصر و پيشين
 ـ باشند داشته عالقه است ممكن احياناً كه دوستانى براى فقط اما ام؛ كرده
 .كند مراجعه تا كنم مى اشاره ـ ودب خواهد كم خيلى تعدادشان كه

 كـه  ششـم  باب پايان در نفس، بحث در اسفار هشتم جلد  در مالصدرا
 كـالم  عنـوان  بـه  ديگر، كتابى از را كالمى است، شناخت اندامهاى زمينه در

 بـاز  321 صـفحه  در و كند مى نقل قلب و روح درباره خودش، قبول مورد
 قلـب  همين با دارد، شناخت و رفتمع توانايى كه انسانى، روح رابطه روى
 كـه  انـدامى،  قلـب  همـين  بـا  انسـانى  روح او تعبير به. كند مى تكيه اندامى

 از 321 صـفحه  در را ايـن . دارد رابطه است،) گوشتى پاره (مضغه گويد مى
 كـردم،  اشـاره  را مورد چند كه نيز، ديگر كتابهاى در. دارد اسفار هشتم جلد
 بـه  مـن  ولـى . هسـت  مطالبى مسأله اين پيرامون باز جديد، و قديم منابع از

 ابـزار  و انـدام  عنـوان  به قلب رابطه زمينه در كه را برداشتى آن خودم سهم
 خـودم  بـراى  الاقـل  (يافتم دلپذيرتر بود، رسيده نظرم به شناخت با شناخت
 هـيچ  و اسـت  تـر  سرراست برداشت اين كه يافتم چنين يعنى ).است چنين

 تنهـا  نـه  و. بـرويم  مطالـب  آن سـراغ  به بخواهيم كه ندارد اين به احتياجى
 در كـه  اسـت  ايـن  اش آموزنـدگى . اسـت  آموزنـده  بلكه است، تر سرراست

. دارد ارتبـاط  سرنوشتمان با كه برويم معرفتى و شناخت سراغ به اول درجه
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 و فـرد  قلـب  ضـربانهاى  روى توانـد  مـى  و است مالحظه قابل اى نكته اين
 نـه . هسـت  هـم  الهـامبخش  نكته اين كنم مى فكر نم. بگذارد اثر مان جامعه
 .هست نيز الهامبخش اى نكته بلكه است، سرراست نكته يك تنها

 اى اشـاره  بايد. شود مى تمام اينجا در قرآن ديدگاه از شناخت ابزار بحث
 بـا  نيـز  سـينه  و صـدر  رابطه اجماالً. كرديم مى قرآن در سينه و صدر به نيز

 

 تنگ ام سينه گوييم مى است سينه در قلب چون يعنى. آمد دست به شناخت
 و اسـت  شـد،  بـاز  قلـبم  گرفت، قلبم همان مثل هم اين. شد باز ام سينه شد؛

 آيـاتى . كـرد  نخواهيم بحثى موضوع اين روى لذا. ندارد آن بر عالوه چيزى
 . كنيد پيدا» صدر «عنوان تحت توانيد مى هست زمينه اين در كه را

 معناست؟ چه به صدر شرح :]حاضران از يكى[
  
 صدر شرح معنى
 مسـأله  اين. شد باز ام سينه گوييم مى كه است همان صدر شرح :]بهشتى دكتر
 و مـا،  زبـان  در قـرآن،  در صدر شرح كلمه. كند مى پيدا ارتباط فهمى قرآن به
 صـدر  سـعه  كـه  شود مى اطالق كسى بر معموالً نظر، اهل آقايان اصطالح در

 خيـال  يعنـى . دارد صـدر  شرح گوييم مى است انديش فراخ كه كسى به. دارد
 و صـدر  سـعه  معنـى  بـه  كـردن  بـاز  و كـردن،  بـاز  يعنـى » شـرح  «كننـد  مـى 
 اش نتيجـه  البتـه . نيست اين قرآن در تعبير اين اساس ولى. است انديشى فراخ

 صـدرك  لـك  نشـرح  الـم  مـثالً . نيست اين اساسش اما است، همين حدى تا
. نيسـت  اين آيه معنى نداديم؟ انديشى فراخ تو به ما آيا كه شود مى معنا اينطور

ه  ما آيا يعنى صدرك، لك نشرح الم دلـت  يعنـى،  برنداشـتيم؟  دلـت  از غصـ 
 لـذا  و. كـرديم  وا را ات سينه بود، گرفته ات سينه كرديم؛ وا را دلت بود، گرفته
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 از را غصه ما آيا 1ظهرك؛ انقض الذى وزرك عنك وضعنا و گويد مى دنبالش
 يسـرلى  و صـدرى  لى اشرح رب: گويد مى موسى آيه آن در رنداشتيم؟ب دلت
ه  خدايا ؛2امرى كـن  آسـان  را كـارم  و كـن  وا را دلـم  بـردار؛  دلـم  از را غصـ !

 . كند مى تأييد را مطلب اين هم سر پشت آيات رابطه كه كنيد مى مالحظه
 را ايـن  كند؛ مى گرفته را او انسان درون در عاملى يعنى صدر شرح اصوالً

 

 اش سـينه  كـه  كنند مى تعبير عربى در ـ شود باز دلش تا كنند مى برطرف او از
ه  معنى به اول درجه در صدر شرح بنابراين،. كنيم مى باز را را چيـزى  و غصـ 
 بشـر،  نـاراحتى  عوامـل  از يكـى  منتها،. كردن برطرف است ناراحتى عامل كه

. اسـت  فكـرى  كوته و نظرى تنگ بشر، ناراحتى عامل مهمترين گفت بايد بلكه
 اسـت  ايـن . است بشر تلخكامى و ناراحتى و نگرانى عوامل مهمترين از اينها
 نظـرى  او بـه  و كردنـد  برطـرف  كسى از را فكرى كوته و نظرى تنگ وقتى كه

 او بـه  حقيقـت  در دادنـد،  انديشـى  فـراخ  و بازانديشـى  نظرى، گشاده گشاده،
 صـدر  شـرح  معنـاى  چه گر كه تاس اين. اند داده بودن باز دل براى اى وسيله
 .شود مى استعمال معنا آن در رابطه اين و پيوند اين خاطر به اما نيست، اين

 سـيره  و تـاريخى  كتابهاى در صدرك لك نشرح الم آيه نزول شأن در
 بـه  چنـدان  چون اما كند؛ مى معنى ديگرى نحو به را آن كه هست مطالبى
 هشـام  ابن سيره در حتى ـ كنيم مى نظر صرف آن از نيست مربوط ما بحث

. صـدر  شـرح  مسـأله  بـه  راجـع  هم اين. باشد شايد هم بخارى صحيح و
 .نداريم ديگرى مطلب آمده قرآن در كه شناختى ابزارهاى زمينه در ديگر
 شـرح  فمن: نيست يا است آيه اين آيا كه دانم نمى :]حاضران از يكى[
 ...لالسالم صدره اهللا

                                                           
 .4 تا 1 آيات ،)94 (شرح سورهـ 1
 .26 و 25 آيات ،)20 (طه سورهـ 2
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 ... لالسالم صدره اهللا شرح اَفَمن :]بهشتى دكتر[
 .زدودن غصه از نه است، كردن باز معنى به» صدر شرح «اين :]فرد همان[
 !نه! نه :]بهشتى دكتر[
 عقـدةً  واحلـل  امـرى  يسرلى و صدرى لى اشرح رب در :]فرد همان[
 ...خاطر اين به گويد مى يعنى. است همين هم قولى يفقهوا لسانى من

 ايـن  تـازه  ــ .فهمنـد  نمى را من حرف اآنه گويد مى! نه :]بهشتى دكتر[
 ).لسانى من (است وحى درباره
 زبانم از گره كن؛ آسان مرا كار بردار؛ مرا دل غصه! خداوندا گويد، مى
 لـى  اجعـل  و «بفهمنـد؛  را حرفم آنها كه بزنم حرف خوب بتوانم تا بگشا
 .بده من به خودم بيت اهل از كمكى ،»اهلى من وزيراً
  

 لالسالم صدره اللّه شرح ناَفَم آيه تفسير
) 16 سـوره  (نحل سوره 106 آيه در. لالسالم صدره اهللا شرح افمن آيه اما
 از كـه  كسـى  يعنى صدراً؛ بالكفر شرح من ولكن: آمده مضمون همين هم
 معنـى  همـين  بـه  درست اينجا اصالً. باشد خوشحال و بيايد خوشش كفر
 صـدر  شـرح  معنى به واندت نمى كه صدراً بالكفر شرح وگرنه رفته، كار به

 به و كرد گير تنگنايى در كسى اگر گويد مى) تقيه آيه (ديگر آيه در! باشد
 شـرح  كـه  اسـت  كسـى  مـال  عيـب  ندارد؛ عيبى چيست، خدا گفت زبان

 اصـالً  آيـه  ايـن . باشد كرده خوشحال كفر به را دلش يعنى صدراً، بالكفر
 يهديه ان اللّه يرِد فمن د،گوي مى ديگر آيه. بدهد را معنا اين تواند مى فقط

 را اش سـينه  بكند هدايت بخواهد خدا كه را كسى لالسالم؛ صدره يشرح
 حـالتى  او بـه  اول. آيـد  مى خوشش اسالم از يعنى كند؛ مى باز اسالم براى
 مناسـب  معنـى  همـين  بـا  هـم  ايـن . باشد دلپسند برايش اسالم كه دهد مى
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 افمن: است) 39 سوره (زمر هسور از 22 آيه كرديد سؤال كه اى آيه. است
 من قلوبهم للقاسية فويلٌ ربه، من نور على هو و لالسالم صدره اللّه شرح
 بـراى  را شـان  سينه خداوند كه آنهايى آيا مبين؛ ضاللٍ فى اولئك اهللا، ذكر

 اسـالم  از يعنـى  (هسـتند  خداونـد  روشـنايى  و نـور  بر و كرده باز اسالم
 دلهايشان كه آنهايى بر واى.. ).دارند دوست را اسالم شوند؛ مى خوشحال

 . شناخت با ارتباطش و قرآن در صدر مسأله به راجع هم اين! است سنگ
 بحـث  سـراغ  و شود مى تمام اينجا در شناخت ابزار به راجع ما بحث

 

 كـه  رفقـايى  تـا  كـنم  اعالم را بعدى بحث اول بفرماييد اجازه. رويم مى بعدى
 آن از بعـد  كنـيم؛  بحث خواهيم مى چه روى ما بدانند كنند مطالعه خواهند مى
 بـه  راجـع  بعـدى  بحث. هستم شما سؤاالت به دادن پاسخ آماده ميل كمال با

 و شـناخت  بـرد  روى شـناخت  ابـزار  همـين  با ارتباط در. است شناخت برد
 دربـاره  آن از بعـد  بحـث . كنـيم  مـى  بحـث  شناخت دوربردى مؤثردر عوامل
 اسـت  مربوط خيلى شناخت برد همين با كه است شناخت موضوع و ها زمينه

 مقـدارى  حـال  عـين  در ولـى  بيايـد؛  در آب از مخلـوط  عمـالً  اينهـا  شايد و
 روش و سـقم  و صحت معيار درباره آن از پس. كنيم مى بحث آن از جداگانه
 شـناخت  بحـث  از گيـرى  نتيجـه  موقـع  واقـع  در كـه  كنيم، مى بحث شناخت
 آنجاسـت  در. ببـريم  كار به روشى هچ و بشناسيم بايد چگونه كه بود خواهد

 ايـن  بـا  مـا  بحث. بكنيم بحثى هم شناخت و ديالكتيك درباره بايد بناچار كه
 پـيش  ديگـر  بحـث  سه بنابراين. ماست بحث روند اين. پذيرد مى پايان مسأله
 كنـيم،  چه خواهيم مى ما بدانند رفقا تا گفتم اين براى را بحث روند. داريم رو
 در را خـود  نظـر  تواننـد  مى رفقا اكنون. دهيم انجام را واهىنظرخ آن بتوانيم تا

. كننـد  اعـالم  بـرود،  شد عرض كه موضوعى سه آن روى بحثمان اينكه زمينه
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 نظرخـواهى  بعـد  تـا  كنند بيان را خود نظر كوتاه خيلى نفر دو يكى اول مايلم
 !بفرمايد بدهد توضيحى خواهد مى اگر كسى. بكنيم عمومى

 تحليلـى  و تجزيه در آيا. دارم سؤالى من! ببخشيد :]حاضران از يكى[
 جـاى  هـم  كسـانى  گيـرد،  مـى  انسـان  دل اينكـه  بـه  مربـوط  فرموديد، كه
 را آن منطق و دانش كه حالى در شوند، نمى متوجه را مطلبى كه گيرند مى

 شامل تحليل و تجزيه اين آيا بپذيرند؟ درست را آن توانند نمى ولى دارند
 ؟شود مى هم افراد اين

 .باشد اينها همه شامل بايد قطعاً :]بهشتى دكتر[
 در شناخت بحث دانيد مى مناسب آيا كه بود اين دوستان از من سؤال
 تـا  و بوده طور همين حال به تا چنانكه ـ شود؟ دنبال قرآن آيات با ارتباط
 در و ضـرورت  حـد  در هـم  ديگـر  مطالب نقل. است طور همين هم آخر

 اسـت  اين بحث روند. كند آماده قرآن فهم در ار ما بتواند كه است حدى
 را چيزهـايى  چـه  (شـناخت  موضـوع  شـناخت،  بـرد  : كرديد مالحظه كه
 در (شـناخت  سـقم  و صحت معيار و شناخت روش و ،)شناخت توان مى

 حـد  در مـن  ).شـود  مـى  مطـرح  ديالكتيك با شناخت رابطه كه اينجاست
 آن كـردن  روشـن  ربيشت ما هدف ولى دهم، مى توضيح را مسأله ضرورت
. فهمـيم  مـى  هسـت  مطـرح  كه هايى زمينه اين در قرآن از كه است چيزى
 را نظـرش  تواند مى دارد نظرى مخالف يا موافق زمينه در دوستى اگر حاال
 .كنيم مى عمومى نظرخواهى دوستان همه از آن از بعد. كند بيان
 رموديد،ف آتى جلسه دو براى كه بندى جمع اين با من :]حاضران از يكى[

 .موافقم ديگر، مكاتب شناخت با اسالمى شناخت مقايسه نيز پايان در و
 كـه  طور همان چون شود؛ مى جلسه چند دانم نمى من البته :]بهشتى دكتر[
 بحـث  كـه  هـم  اين. نباشد تطويل و اطاله كه است اين بر ما بناى كردم عرض
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 مربـوط  قـرآن  فهـم  روش به مقدارى كه بود دليل اين به گفتم مفصل را قلب
 اينجـورى  را آيـات  ناچاريـد  بفهميـد  را قـرآن  واقعـاً  خواهيـد  مـى  اگـر . بود

 بحثهـاى  و لغـت  كتابهـاى  بـه  مراجعـه  جـاى  به انسان يعنى. كنيد بندى جمع
 اينكـه . شـود  آشـنا  آن نقش با و كند دنبال متن در را واژه خود محض، لغوى
 روش ضـمناً  كـه  اشـد ب اى گونـه  به بحث طرز بودند مايل دوستان از اى عده

 بـا  را بحـث  ايـن  من طبعاً بدهد، نشان هم را قرآن آيات به مراجعه و استفاده
 نظـر  كسـى  اگـر  داشـتيد؛  موافق نظر سركار ـ.كنم مى آميخته هايى شيوه چنين

 نظرخـواهى  ديگـر  پـس ... نيسـت؟  اصـالً  مخالفى نظر. بفرمايد دارد مخالفى
 

 .نيست الزم
 را ديگـر  جلسه دو البته (جلسه چند ناي ضمن در :]حاضران از يكى[
 از و ديگـر  ديـد  از اصالً كه شود مى مطرح دوستان بين مسائلى) دانم نمى
 جلسـه  چهـار  ـ سه اين از استفاده با دانيم نمى ما. است ديگرى هاى جنبه

 مـثالً . بـدهيم  پاسـخ  شود مى مطرح كه مسائلى اين به توانيم مى حد چه تا
 ابـزار  قـرآن  نظر از را چشم و گوش و قلب كهاين شناخت، ابزار مورد در

 هـم  را ما حرف كل اصالً ندارد قبول را قرآن كه نفر يك بدانيم، شناخت
 و فعـل  و روابط آن به و گرداند برمى مغز به را شناخت ابزار و پذيرد نمى

 .آن امثال و افتد، مى اتفاق مغز در كه شيميايى انفعاالت
  ايد؟ داشته تشريف را سهجل اين تمام شما :]بهشتى دكتر[
 !بله :]فرد همان[
 يا بوده، نارسا و ناقص خيلى من بيان و عبارت يا پس :]بهشتى دكتر[

 بحـث  شـناخت  تعريـف  به راجع كه شبى آن در اتفاقاً چون! شما حافظه
 كار و سر شناخت نقش با ما كه كردم عرض. شد مطرح مسأله همين شد

 ... است مجرد يا است مادى ختشنا كه نداريم بحثى هيچ ما. داريم
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 .كنيم فرار بحث اين از توانيم نمى ما :]حاضران از يكى[
 كه است اين خواهيم مى آنچه گوييم مى ما! نيست فرار اين :]بهشتى دكتر[

 تجـرد  بحـث  شـناخت؛  بحث در (مغز شيميايى انفعاالت و فعل اين باالخره
 يـا  كنـد  مـى  توانا زىچي يك فهم بر را من باالخره) است ديگرى بحث روح
 انفعـاالت  و فعـل  اين باالخره گفتيم. بود اين سؤال شب آن فهمم؟ نمى اصالً

 آگاهيى اصالً يا دهد، مى آگاهى و شناخت توانايى انسانم، كه بنده، به شيميايى
 اسـت  كـافى  ما براى مقدار همين بحث اين در گفتيم كداميك؟ ندارد؟ وجود

 انفعـاالت  و فعـل  وسـيله  بـه  مـا . داريـم  هىآگـا  مـا  فهميم؛ مى ما بفهميم كه
 

 ــ  باشـد  خواهـد  مى چه هر ـ ناسوتى الهوتى، ملكوتى، ملكى، شيميايى،
 رابطـه  گـوييم  مـى  آن به كه داريم محيط با رابطه و پيوند نوع يك توانايى
 مـا  براى ديگرى چيز هر از اينكه براى ندارد؛ هم تعريف گفتيم و آگاهى؛
 تعريـف  قابـل  است مفهومتر ديگرى چيز هر زا كه چيزى. است مفهومتر
 پـس . گفتـيم  شـناخت  تعريـف  بحث در كه است بيانى همان اين. نيست
 همـين  در سـركار  حـاال، ! كرديم؟ عبور مسأله اين از ما فرماييد مى چطور
 شكاكها شكاكترين آن جاى بگذاريد را خودتان واقعاً فرماييد مى كه بحثى

 دارم كار حد اين در فقط شناخت با من يمگو مى بنده ـ بفرماييد من به و
 بـاالخره  بيـنم،  مـى  اينجا را انتظارى آقاى و كنم مى نگاه االن كه من آيا كه
 فهمـم؟  نمـى  يـا  هسـتند  اينجـا  انتظـارى  آقاى كه شوم مى آگاه و فهمم مى

 باشـد؛  اسـت،  بيولـوژيكى  باشـد؛  اسـت،  فيزيكـى  باشـد؛  است، شيميايى
 در باشـد  كـه  كدام هر. باشد است، فيزيكىمتا باشد؛ است، پسيكولوژيكى

 .كند نمى تفاوتى و ندارد فرقى ما حال به بحث اين
 بعضـى  براى ولى باشد، تفاوت بى است ممكن شما براى :]فرد همان[
 .نيست تفاوت بى كنندگان بحث از
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 نيست؟ چرا :]بهشتى دكتر[
 خت،شنا بدانند اينكه ـ است مهم كثيرى جمع براى اينها :]فرد همان[
 .نيست يا هست مادى
 است؟ مهم چرا كه است اين من سؤال است؟ مهم چرا :]بهشتى دكتر[
 بگوينـد  خواهنـد  مى. است اينطور فكريشان سيستم چون :]فرد همان[
 .شناخت ازجمله است، مادى جهان در چيز همه
. اسـت  ديگـر  بحـث  يك است مادى چيز همه اينكه! نشد :]بهشتى دكتر[
 بـه  كـه  اسـت  خوب جهت اين از سؤال اين اتفاقاً. است ماترياليسم بحث آن

 

 بـا  ببينيم خواهيم مى ما عزيز؛ رفقاى ببينيد. دهد مى نشان را شيوه و متد رفقا
 آيـا  كـه  كنيم مى بحث ما كه است وقت يك. كنيم برخورد چگونه سؤاالت
 معل تجرد و علم به خواهيم مى راه اين در و نه، يا دارد وجود اى ماده ماوراء
 بحـث  در بحثـى  چنـين  جـاى . نيسـت  اينجـا  بحـث  اين جاى. كنيم استناد

 در مـا  ببينيد. است مادى و مجرد بحث در بحث اين جاى. نيست شناخت
 آيـا  نه؟ يا دارم آگاهى من آيا: داريم كار و سر مسائلى چه با شناخت بحث

 نندبفهما من به را عينى واقعيت كه دارند را اين قدرت اجماالً من آگاهيهاى
 قبيـل  ايـن  شناخت بحث در ندارم؟ فهمى هيچ خودم خارج از اصالً من يا

 ديگر، بحث با است ديگر بحث يك كردن قاطى اين. است مطرح سؤاالت
 .كرد جلوگيرى و خوددارى آن از بايد گويم مى كه است همين و

 و مـاده  اصـالت  و ماترياليسـم  دربـاره  نشـينيم  مـى  ما است وقت يك
 اگـر  كنـيم؛  مـى  بحـث  نـداريم  چيـزى  ماده از غير نكهاي و ماده عموميت
 ايـن  در ــ  بـود  عـالى  جنـاب  بـا  حق بوديم كرده آغاز اينطور را بحثمان
 علـم  از اصـالً  شـايد  آمـدم؛  نمـى  علـم  بحث سراغ من شايد هم صورت
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 متمسـك  ديگـرى  دليـل  بـه  غيرمـاده  اثبـات  بـراى  و كـردم  مى نظر صرف
 كنيم؟ مى كار بحثى چه با ما االن اما. شدم مى

 نفـس  تجـرد  پيچيده بحث آمده كسى چه گويم مى. است همين من عرض
 و اسـت  ديگـر  بحـث  يـك  آن است؟ كرده شناخت بحث وارد را علم تجرد و

 بحـث  در مـا . نداريم كار و سر آن با شناخت بحث در ما. ديگر بحث يك اين
 يـا  فهمـد  مـى  بشـر  اصـالً  آيا كه داريم كار و سر اين با فقط شناخت و معرفت
. نيسـت  مطـرح  مـن  بـراى  متافيزيكى چه و باشد مادى چه فهم اين. فهمد نمى
 دادن نشـان  قدرت اجماالً، من، ذهن اين آيا كه است اين بحث اين در ما سؤال
 .دارد را قـدرتى  چنـين  ذهـن  كه است بديهى ندارد؟ يا دارد من به را عين عالم

 

 اشـكال  ايـن  روى قـبالً  مـا  اتفاقـاً . كنند نمى بحث كه بديهى مطلب روى
 گفتـيم . رويـم  نمـى  بحـث  آن سـرغ  به چرا كه گفتيم و گذاشتيم انگشت
 آنچـه . نـدارد  شـناخت  در تأثيرى هيچ معرفت بودن مادى و تجرد بحث
 يكـى . قـرآن  با ارتباط در البته ـ كرديد، مالحظه كه همانهاست دارد تأثير
 و مشـاهده  بـه  قرآن اينكه. گويد مى چه شناخت ابزار به راجع قرآن اينكه
. نيسـت  وارد ديديد كه است، قرآن به اتهامات از يكى است اعتنا بى حس
 و فهـم  بـه  و شـود  مـى  شـروع  حس و مشاهده از معرفت قرآن در اينكه
: اسـت  همـين  شناخت ابزار آيات ترتيب كه ديديم انجامد، مى گيرى نتيجه
 گيـرى  هنتيجـ  خواسـتيم  مـى  ما كه چيزهايى بود اينها. فؤاد و بصر و سمع
 در كـه  رفتـيم  مسـائلى  همان سراغ بحثها اين در ما كنم مى فكر من. كنيم
 اسـت؛  اعتنا بى مشاهده و حس به قرآن اينكه. است مطرح شناخت بحث
 توجه مشاهده به همواره قرآن كه ديديم. است دروغ سخن اين كه ديديم
 و تجزيـه  و استنتاج دنبالش به كه حسى و مشاهده گويد مى ولى دهد؛ مى
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. است برده نام قلب و فؤاد نقش از تحليل و تجزيه براى. باشد هم تحليل
 .شد عرض كه دليلى همان به برده؟ نام قلب و فؤاد از چرا
 اينكـه  و بكنـيم  بحـث  شناخت درباره ما است قرار اگر :]حاضران از يكى[
 كـافى  كـنم  مـى  فكـر  مـن  بشناسـد،  را خودش بر و دور تواند مى چگونه انسان
 مستمسـك  دو مـا  اند فرموده هم پيامبر كه چرا كنيم؛ رجوع قرآن به فقط نيست
 مطلـب  حقيقت توانيم نمى بشود، تمسك اينها از يكى به فقط شود بنا اگر .داريم قوى
 قـرآن  در شـيعيان  مـا  از بيشتر خيلى شايد تسنن اهل برادران چنانكه. كنيم ادا را

 در انـد،  كرده غور مسائل اين در هم ما از كاملتر و) كنيم مى فرض (اند كرده غور

 در اگـر  كـه  است اين .برسند كند مى ادا قرآن كه مطالبى حق به نتوانستند حال عين
 كـه  احـاديثى  و بيـت  اهـل  طريـق  از را مطلب و باشيد داشته عنايت مسأله اين

 

 .است بهتر خيلى بفرماييد بيان اند گفته ما براى معصومين
 االن مـا  اينكـه  ام، گفتـه  بحثهـا  در مكـرر  بنده! متشكرم :]بهشتى دكتر[
 انديشـه  و عقـل  گذاشـتن  كنـار  نـه  معنايش هرگز كنيم مى كار قرآن روى
. قـرآن  از بعـد  است عترت و سنت گذاشتن كنار نه و قرآن، از قبل است
 و برسيم، قرآن به بايد آنها از كه انديشه، و عقل: است چنين مراتب چون

 در و اسـت،  ايـن  طبيعـى  روش. برسـيم  عترت و سنت به بايد هم آن از
 بـه  شويم مى روايات و سنت وارد وقتى ما ولى. آمد خواهد روشها بحث
 آن. كنـيم  نمـى  برخـورد  سـؤال  آن به قرآن در كه كنيم مى برخورد سؤالى
  چيست؟ سؤال
 .روايت آن بودن غلط يا بودن درست :]حاضران از يكى[
 غلطانـداز  تعبيـر  ايـن  دخو چون غلط؛ و درست نگوييم :]بهشتى دكتر[
 شـده،  نوشـته  كتـاب  ايـن  خـود  در آنچه آيا كه است اين سؤال. است شده
 و پيغمبـر  امضاى و رفتار و گفتار اين آيا. نيست سنت يا هست سنت اصالً
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 كـه  وقتـى . نيستيم روبرو سؤالى چنين با قرآن در ولى. نيست يا هست امام
 معيـار  يك آمده پيامبر قطعى سنت خود شديم روبرو سؤال اين به سنت در
 فهمـيم؟  مـى  چـه  معيـار  اين از 1.اللّه كتاب بر كردن عرضه: است داده ما به
 را مسـأله  است، طوالنى خيلى مراحل همه كردن طى اينكه براى ما يعنى 2..].

 

 فرمـول  يـك  اين من نظر به چون كنيد؛ دقت خوب. ايم كرده بندى مرحله
. اسـت  سـنت  و كتاب به رابطه در اصالً و ماست، منابع با منطبق و جالب

 بـه  سـنت،  و كتـاب  رابطـه  درباره داريم مفصل علمى خيلى بحث يك ما
 هر سنى و شيعه ميان در ديرگاه از كه است مفصلى خيلى بحث. طوركلى

 مرحوم كند رحمت خدا. ندارد اختصاص شيعه به و است بوده مطرح دو
 كـه  دارنـد،  سـخنرانى  ندچ زمينه اين در هم ايشان نظرم به! را آيتى آقاى
 اسـت  خوب و كرده مطرح را بحث اين اصل اما است، فشرده خيلى البته
 .است شده چاپ ماه گفتار در ـ

  
 قرآن فهم روش
 و قـرآن  زبـان  بـه  توجه با را قرآن: است اين كنم مى توصيه من كه اى شيوه
 را آنقر كسى اصالً اينها بدون وگرنه دارد، ضرورت تا دو اين (ـ قرآن زمان
 زبان فهم به كه سنت از مقدار آن پاى بخود خود لذا و بفهميم، ـ) فهمد نمى

                                                           
 فهـو  القـرآنَ  الحـديثِ  مـن  يوافِق لَم ما: جمله آن از است؛ بسيار باب اين در رواياتـ  1

 ورد اذ: نيز). صادق امام (نما خوش است دروغى نكند موافقت قرآن با كه حديثى زخرف؛
 جـائكُم  فالذى واال اللّه، رسول قول من اَو اللّه كتاب من شاهداً له فوجدتم حديثٌ عليكم

 را آن يافتيـد  آن بـر  گواهى پيامبر قول يا قرآن از و رسيد شما به حديثى اگر به؛ اَولى به
 العلـم،  فضـل  كتاب كافى اصول به بنگريد. است سزاوارتر اش آورنده براى وگرنه برگيريد،

 .الكتاب شواهد و بالسنة االخذ باب
 .است شده جمله چند حذف باعث قسمت اين در نوار تعويضـ 2
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 قرآنى از. فهميم مى را اين. شود مى كشيده پيش شود مى مربوط قرآن زمان و
 اين. آوريم مى دست به اسالمى معارف مقدار يك شود مى فهميده اينطور كه

 موارد از بسيارى در چون نيست؛ تمام اما است، اسالم استخوانبندى معارف
 تـا  قـرآن  از موارد از بسيارى در. دارد تفصيل به احتياج و است كلى مطلب
 كـردن  تر گسترده. دارد شدن عميقتر به احتياج شود؛ مى فهميده سطحى يك

 و سـنت  سراغ به كه است اين آن و ندارد بيشتر راه يك صرفاً قرآن مطالب
 در بخصوص و شيعه بخصوص ا،م جامعه ميان در كه چيزى. برويم عترت
 حدى آن در را قرآن كه بود مسأله اين نبود، معمول غيرمتخصص، افراد بين
. برونـد  عتـرت  و قرآن سراغ چگونه بفهمند راه اين از تا بفهمند، هست كه
 سخن حق اصالً كه نااليق و ناصالح اكثريت تأسف، كمال با دليل، همين به

 

 نـام  بـه  كـه  را چيـزى  هـر  آمد نداشت، را عترت و سنت و قرآن زبان از گفتن
 خيـال  مـا  مردم و كرد ما مردم خوراك بود كتابى و نوشته هر در عترت و سنت
 راه در نـه  بود، كتاب راه در نه كه حالى در اند؛ عترت و سنت به متمسك كردند
 واالّ داشـت،  را عترت نام و سنت نام و كتاب نام فقط عترت؛ راه در نه و سنت

) ع (علـى  و) ص(پيامبر خود از زمينه اين در. نداشت را عترت و تسن واقعيت
 فعلـيكم  الفتن عليكم اجتمع اذا: كه است اين آن و هست اى توصيه ما ائمه از و

 حـدى  آن در را قـرآن  كـه  باشيم اين كننده زنده خواستيم جامعه در ما 1.بالقرآن
 اسـت  ايـن  اينكـه  يعنى قرآن، اساسى بنياد يك چون. بفهميم فهميد شود مى كه

 بشـود  ايـن  تـا  بفهميم را اين. است محكم آورده، خدا جانب از پيامبر كه آنچه
 سـكوى  يـك  روى از را جهـش  و پـرش  آنوقـت  محكم؛ سكوى بشود زيربنا؛
: دارد نقـش  دو عقـل  چون ـ دهيم؛ انجام عقل و عترت سنت، بالهاى با محكم،

                                                           
 .القرآن فضل كتاب كافى، اصول به بنگريدـ 1
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 قـدرت  مـا  بـه  اينكـه  يكـى  و رسـاند  مـى  سنت و كتاب به را ما كه نقشى يكى
 بالهـاى  بـا  تـوانيم  مـى  بنـابراين، . كنـيم  اسـتفاده  كتاب و سنت از مجدداً دهد مى

 پـس . كنـيم  پـرواز  محكـم  سكوى اين روى از عترت، و سنت صحيح، انديشه
 يعنـى . اسـت  محدود خيلى چهارچوب اين در ما كار فعالً كه كنيد مى مالحظه

 تـا  بفهمـيم  را آن بفهمـيم  تـوانيم  مـى  قـرآن  ودـخ از آنچه رآن،ـق بندى جمع اـب
 كـه  چنـان  اگـر  واال باشـد؛  اللّـه  كتـاب  بـه  سـنت  عرضه براى معيارى بتواند

 سـنت  راه از فقـط  بشناسيم؟ كجا را كتاب : شود مى دور باشد، است معروف
 كتـاب . اسـت  دور اين! اللّه كتاب بر عرضه بشناسيم؟ كجا از را سنت عترت؛ و
 اصـالً  ايـن  اسـت؛  فهـم  قابل كتاب زمان و كتاب نزبا شناخت با مرحله يك تا

 كتـاب  حسـبنا  «:گويـد  مـى  كـه  كس آن. است احاديث نص و قرآن خود نص
 كـردن  گسـترده  بـراى  كـه  داند نمى او كند، اكتفا قرآن به خواهد مى فقط و ،»اللّه

 

 بـاب  اين از اينكه جز ندارد اى چاره قرآنى انديشه كردن ژرف و قرآن كلّيات
 بـه  قرآن، به اهتمام گاهى كه بينم مى من هم امروز تأسف، كمال با .شود وارد
 عوضـى  و شـود  مـى  قاطى اهللا كتاب حسبنا با كردم، عرض من كه شكلى اين

 و خودش حد به قرآن، به بازگشت. بيايد پيش اشتباه اين نبايد. شود مى گرفته
 شخود معيار با هم عترت و سنت از استفاده. است واجب خودش، جاى در

 ايشان! را بروجردى آقاى مرحوم ارزنده، استاد كند رحمت خدا است؛ واجب
 بحـث  يك وقتى كه آيد مى يادم. بود ارزنده بسيار كارشان استاد يك لحاظ به

 وجـود  شـيعه  از روايـاتى . آمـد  پيش مسأله همين آنجا در و بود مطرح فقهى
 اى عـده  ولـى  د،ش مى گذاشته كنار اهللا كتاب به عرضه براساس بايد كه داشت

 فـن  در كـه  ايشـان . بودنـد  نگذاشـته  كنار را اينها گذشته، در حتى بزرگان، از
 سـاله  چنـدين  كـار  واقعاً فن اين در و بودند ما عصر زبدگان از شناسى حديث
 ايشـان  شـد  مى شيعه تاريخ دوره صاحبنظران صحبت اگر و داشتند اى ارزنده
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 كـه  آنهـايى  بر شدند، مى تهشناخ حديث صاحبنظران برجسته هاى چهره جزو
 بودنـد  گذشته برجسته علماى از چند هر ـ نبودند ايشان سطح در بعد اين در
 فرمـان  بـه  اكرم پيامبر بله؛ گفتند بعد. است شده چنين چرا كه داشتند انتقاد ـ

: ثَقَلـين  ـ اصغر ثقل و اكبر ثقل: كنيم استفاده ثَقَل دو از ما كه كرد توصيه خدا
 اين و نيست جدا هم از هم عترت و سنت كه سنتى، و يا ترتى،ع و اهللا كتاب
ه  (آنها بله، فرمودند. است يكى دو كنـار  را عتـرت  يعنـى  اصـغر،  ثقـل  ،)عامـ 

 كنـار  را اكبـر  ثقـل  نمـانيم  عقـب  مسـابقه  اين در اينكه براى هم ما گذاشتند؛
 كـه  بود مليحى گله اين! باشيم داشته گذاشتنى كنار يك كدام هر كه گذاشتيم،

 علمـى  حـوزه  كـه  قـم  در. داشتند جامعه در قرآن علم شدن مهجور از ايشان
 برسد چه بود؛ هم وقت همان در شيعى حوزه بزرگترين بلكه و (است شيعى

 و پـر  خيلـى  نجـف  چون شده، شيعى فرد به منحصر حوزه ديگر كه حاال به
 

 ناسـى ش قـرآن . نبـود  باب درس عنوان به تفسير درس اصالً) شده شكسته بالش
 تفسـير  كـه  اسـت  سال پنج و بيست اين در تدريج به. نبود باب درس عنوان به

. اسـت  طور همين هم ما جامعه در. است شده حوزه رسمى درسهاى جزء آمده
 اسـالم  آمـوزش  هـاى  جلسـه  بهترين از بنده، نظر به تفسير، جلسه ما جامعه در

 اعـالم  رراًمكـ  هـم  مختلـف  بحثهـاى  در كـه  بنـده  مبناى صورت، هر به. است
 از شـروع  يعنـى  تعقـل؛  انديشـه،  عقـل،  : ــ  چيسـت  كـه  است روشن ام كرده

 نگـوييم  بـاز . اسـت  عقـل  معنـى  اين. آنها از تحليلى استنتاج و تجربى بديهيات
 بـه  مسـلم  شـناختهاى  از تحليـل  و تجزيـه  ؛...يا است مادى يا است مجرد عقل
 بـه  ايـن  دنبـال  بـه  .اسـت  اول پله شد، بحثش قبالً كه نظرى، شناختهاى سوى
 بـاز  و رسـيم،  مـى  عتـرت  و سـنت  به آن دنبال به و رسيم، مى كتاب به و وحى
 ايـن . اسـت  ترتيـب  اين به مراحل. برويم جلو به تحليل و تجزيه با بايد مجدداً
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. اسـت  كـريم  قـرآن  بـا  آشـنايى  بـراى  بيشتر كنيد مى مالحظه االن كه اى مرحله
 .كنند پيشنهاد دارند روند اين برخالف ىنظر اگر رفقا اينكه گيرى نتيجه خوب،
 .دارد اى تبصره يك :]حاضران از يكى[
 !چندم تبصره بفرماييد تبصره؟ :]بهشتى دكتر[
 قبل شب هشت ـ هفت كه طور همان خودم چون بنده :]فرد همان[
 راجـع  عـالى  جنـاب  بحث با بودم كرده مطلب اين در اى توصيه... كه
 عقيـده  آن بـر  هـم  هنـوز  و بودند مخالف... و فيكسيسم با قرآن... به

 نظـر  هميشـه  فرموديـد  كـه  گيـرى  نتيجـه  اين تا بحث اين در. هستند
 و شب پانزده (ديگر شب دو فرموديد كه وقتى امشب. داشتيم مخالف

 آنجا در ما كه مطالبى و پراكسيسم و ديالكتيك به رسيم مى) ديگر روز
 مطرح تفسير جلسات رد كه زائدى مباحث اين زيادى مقدار توانيم مى
 و دسـت  و گيـرد  مـى  وقـت  و نـدارد  مطلقاً عينى علمى جنبه كنند مى

 

 كرد خواهيم گيرى نتيجه پايان در بعد و زنيم مى هست كننده بيچاره و گير پا
 حتـى  و... تـر  مطروح هاى نوشته شده، گفته حرفهاى اين از مقدارى يك كه
. عـالى  جنـاب  خـود  دين هفلسف كتاب جمله از كنيم، مى شك آنها مورد در
 كـه  آنجـا  به برسيم اگر امشب فرموديد وعده كه ترتيبى اين با حاال من نظر

 مـن  برسـيم  پراكسـيس  بـه  و بكنـيم  مطرح بحث اين پايان در را ديالكتيك
 توافـق  كـامالً  شـما  بحث آغاز با كه طرح لحاظ از هست ذهنم به اى نتيجه
 اصـل  مـن  بـراى  مطلـب  آن كه فرموديد مطلبى شناخت آغاز در شما. دارد
 حركـت  بلكه آورد، نمى وجود به حركت مطلقاً شناخت كه فرموديد. است
 ديگـر  صـورت  بـه . بكنـد  تحكيم را حركت آن تواند مى شناخت باشد اگر

 نـه  و نـود  اكثـراً  تفسـير  كنونى جلسات كردم عرض وقتى من كه فرموديد
 آن كـه  وديـد فرم شما هست كننده بيچاره و كننده خراب و زننده درصدش
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 جهـت  بايد حركت فرموديد حركت به راجع هم شما. است جهت موضوع
 چهـارده  در باشـد  داشته اختالف صدم يك جهتش كه مفسرى. باشد داشته
 بـه  قـرن  چهارده طول در بدبختيمان تمام ما و آيد درمى صورت اين به قرن
) ع)على موال و ابوذر اسالم كه طورى به است، نبودن جهت هم همين علت

 آنجـا  چقدر هر. دارد جهت اختالف درجه هشتاد و صد ها شيعه ما اسالم با
 كه طورى به است؛ كننده بدبخت و خرافى ما اسالم قدر همان بوده، مترقى

 . خور سرى تو ميليون هشتصد هستيم، مسلمان اسماً ميليون هشتصد
 در خداونـد  يـارى  بـا  پـس  حـال  هـر  به! متشكريم بله، :]بهشتى دكتر[
 رفقـاى . شـود  مى دنبال بحث شد عرض كه روندى همين با بعدى اتجلس
 در كه را سؤاالتى و كنند مطالعه دارند دوست كه را كتابهايى توانند مى عزيز
 اما است، قرآنى بحث. بفرماييد مطرح كامل آزادى با شود مى مطرح بعد اين

. مكنـي  عبـور  جهـت  بى ديگر چيزهاى از بخواهيم ما كه نيست اين معنايش
 مسـائل  در. نشـويم  مسـائل  برخى معطل جهت بى اينجا در خواهيم مى ولى

 

 اگـر . بشـويم  آنهـا  معطـل  نيسـت  الزم كـه  هست زيادى مسائل شناخت
 را آن و بـدهم  توضـيح  مـن  تـا  دهيـد  تـذكر  داشت وجود مبهمى مطلب
 گفـت  خـواهم  رسيم مى آن به بعدها كه بود اى مسأله هم اگر. كنم روشن

 دوسـتانى  اگر. شد تمام ما بحث اين. دهم مى توضيح خودش جاى در كه
 تـا  من باشند؛ داشته تشريف توانند مى دارند امشب بحث به راجع سؤالى
 امشب بحث به مربوط سؤالى كه هستم دوستانى اختيار در ديگر ربع يك
 .ببرند تشريف توانند مى است دور راهشان كه رفقايى. دارند

 





قرآن ديدگاه از شناخت  
هشتم لسهج      

  
  





 شناخت برد

 از ديگـرى  نـوع  بـا  قلـب  رابطـه : هسـت  و بود، اى نكته گذشته بحث در
 كـه  بعـدى  بحـث  بـه  كـرديم  موكـول  را بحث اين. وحى يعنى شناخت،
 بحـث  ايـن  بـه  بار يك قبالً. است شناخت انواع و شناخت برد به مربوط
 خواهـد  تكـرار  شـناخت  هـاى  زمينه ديگر مناسبت به حاال و كرديم اشاره
 . شويم مى شناخت برد بحث وارد امشب. شد

. دارد ارتبـاط  شـناخت  روش و شناخت زمينه بحث با شناخت برد بحث
 يـك  عنـوان  به شناخت روش و شناخت موضوع و زمينه از ما حال، عين در

 تـا . شـود  مـى  مطـرح  جا همان در مطالب از برخى لذا برديم، نام مستقل فصل
 را ويـژه  رابطـه  ايـن . دارد محـيطش  با اى ويژه طهراب انسان كه فهميديم اينجا

 بـه  احتيـاجى  و شناسـيم  مـى  را آن و آشـناييم  آن بـا  همه و ناميم مى شناخت
 شناسـاندن  و نمايانـدن  رابطـه،  ايـن  اساسـى  كـار  كه فهميديم. ندارد تعريف

 شناسـاندن  و واقعنمـايى  ايـن  در اجمـاالً . انسان من به است عينى واقعيتهايى
 رابطه كه كرده عنايت ابزارهايى ما به آفريدگار كه فهميديم و. منداري ترديدى
 ابزارهـا  ايـن  از كـدام  هر اگر. سازد مى ممكن محيطمان و ما ميان را شناخت
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نْ  «:اسـت  لنـگ  رابطه اين از گوشه يك نباشد مـ  حسـاً  فَقَـد  ؛1»عِلمـاً  فَقَـد 
 خداوند .ندارد را آگاهى و علم از بخشى باشد نداشته حس يك كه هركس

 و كردن ممكن در اندامها اين كه كرده عنايت بدنمان، در ما، به را اندامهايى
 حـال . دارنـد  نقـش  ديگـر  موجودات ميان و ما ميان رابطه اين كردن عملى
 از بـيش  بحـث،  ادامـه  در. اسـت  چقدر رابطه اين برد كه ببينيم خواهيم مى

 كـرد  خواهيم ددارىخو البطالن بين شده باطل آراى شدن متعرض از گذشته
 . نيست آشكار خيلى بطالنش كه شويم مى آرائى متعرض فقط و

 شـناخت  رابطه اشياء ظواهر و ما ميان اينكه در است؟ چقدر شناخت برد
 را رنـگ  تـوانم  مـى  مـن  اينكـه  در. ندارد وجود موجهى ترديد شود مى برقرار

 چوبهـاى  رنگ كه دانيم مى ما همه. نيست ترديدى بشناسم و بدهم تشخيص
 احيانـاً  اسـت  ممكن البته. دارند فرق هم با ديوارى كاغذ آن رنگ با قفسه اين

 حـال،  هـر  بـه . نداريم كار آن با فعالً ولى ببيند، بازتر يا سيرتر را رنگى كسى
 مـا . نيسـت  ترديـدى  شناسـيم  مى باز آن رنگ از را اين رنگ اينكه در اجماالً
 يـك  از را گـرد  زـچيـ  يك اينكه در: شناسيم مى را شكل. شناسيم مى را رنگ
 اجمـاالً  را بـو . نـدارد  وجـود  ترديـدى  دهـيم  مـى  تشخيص چهارگوش چيز
 بـاز  و دهيم مى تميز بدبو چيز يك از را خوشبو چيز يك اينكه در: شناسيم مى
 از را شـور  زـچي اينكه در: شناسيم مى را مزه. ندارد وجود ترديدى شناسيم مى
. نيسـت  ترديـدى  شناسـيم  مـى  بـاز  مـزه  بـى  چيز از را دو هر و شيرين،  چيز
 مكعب دو مثالً اگر اينكه يعنى بيش؛ و كم ـ شناسيم مى بيش و كم را ها اندازه
 نزديـك  اى فاصله در مكعب، دسيمتر يك ديگرى و مكعب رـمت يك يكى را،
 مـا  اينكه در. شناسيم مى باز يكديگر با را آنها اندازه تفاوت ما بگذارند، دور يا

 مـا  اينكـه  در. نيست ترديدى شناسيم مى باز كشيدن دست با را زبرى و نرمى
 

                                                           
 .ارسطو از معروف اى جملهـ 1
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. نيسـت  ترديدى بشناسيم باز آوردن فشار با را چيزى شلى و سفتى توانيم مى
 البته ـ نداريم ترديدى اجماالً كنيم مى درك را چيزى سردى و گرمى اينكه در

 شود كرخت بماعصا بگذارند، يخ در مدتى را بنده دست است ممكن. اجماالً
 در پـس . داريـم  شناخت توانايى اجماالً گوييم مى لذا بفهمم؛ درست نتوانم و

 ظـواهر  و اعـراض  ايـن  و مـا  ميـان  شناسايى، رابطه يعنى شناخت، برد اينكه
 در شـود،  مـى  برقـرار  اشـياء،  خصوصـيات  و صـفات  اشـياء،  عوارض اشياء،

 بـرد  آيـا  امـا . نيسـت  ىترديد مقدار اين تا شناسايى برد و رابطه اين برقرارى
 مـا  كه است وقت يك چيست؟ فراتر از منظور رود؟ مى فراتر اين از شناخت

 اينجـا  از را رنـگ  مـن  يعنـى  بـريم؛  مى كار به مكانى فاصله مورد در را فراتر
 در را قنـد  حبـه  ايـن  يا بينم؛ نمى باشد فرسخى يك فاصله در اگر اما بينم، مى

 برد از ما منظور. بينم نمى باشد كيلومترى پنجاه فاصله در اگر اما بينم، مى اينجا
 فاصـله  در را قنـد  حبه اين تلسكوپ با بنده فرضاً اگر اينكه براى نيست؛ اين

 آورده آنجا از را قند حبه كسى گويى كه شده اين هنرم ببينم، كيلومترى پنجاه
ـ . نيسـت  اين شناخت برد افزايش از ما منظور. است نهاده من مقابل در و  ناي

 مثــل حــس، كمكــى ابزارهــاى طريــق از كــه شــناخت بــرد گســترش نــوع
 و سـر  همه اين و است مطرح امروزه اينها، امثال و تلسكوپ و ميكروسكوپ

 دارد، اثـر  و نقـش  بشر زندگى در هم زيادى مقدار و هست آن مورد در صدا
 شـرايط  در مـن . اسـت  روشـنى  امر زيرا نيست؛ مطرح بحث اين در ما براى
 ده يـا  (بـدهم  تشـخيص  مترى پنج فاصله از را كاغذ اين رنگ توانم مى عادى
 فاصـله  در اگـر  مـثالً  كـه  است درست ).مترى سى يا مترى، بيست يا مترى،
 تيـره  را دو هـر  مـن  بگذارنـد  هـم  پهلوى را آبى و سبز كاغذ دو مترى چهل
 ندوربـي  يـك  اگر اما آبى؛ كدام و است سبز كدام كه ببينم توانم نمى و يابم مى
 ديگـرى  آن و است آبى كاغذ اين كه بفهمم توانم مى بفرستم، چشم كمك به
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 و خـوب  بسـيار  كـار  گرچه ـ نيست؛ مطرح بحث اين در برد اين. است سبز
 بـراى  آنچه. است سازنده و خورد مى درد به زندگى در خيلى و است مفيدى

 ضعـوار  و صـفات  و ظواهر شناسايى از غير آيا كه است اين است مطرح ما
 بحـثِ  ايـن  نه؟ يا بشناسيم توانيم مى هم را ذات و جوهر ،)اشياء رويه (اشياء
 . است جدى هم هنوز ـ است جدى بحثى. است اى گستره و وسيع خيلى
  

  ذات شناخت
 بـرد  يـا  كنـد  برقـرار  اشـياء  جوهر و ذات با شناساى رابطه تواند مى انسان آيا

 كـه  دانيـد  مـى  اسـت؟  اشياء رويى چيزهاى آن و ظواهر مرز تا فقط شناختش
 كـه  نظرنـد  ايـن  بر اخير، قرن دو همين در شناخت، بحث متفكران از اى عده
 در الخصـوص،  علـى  كانـت،  ــ  ندارد؛ را ذات و جوهر شناخت قدرت انسان
 كـه  كسـانى  براى مبحث اين. دارد اى گسترده بسيار تحليلى بحثهاى زمينه اين

 جـدى  و وقتگيـر  مباحـث  آن از كننـد  علمى كار شناخت فلسفه در بخواهند
 پـيش  كـه  شـناختى  بحـث  اين در شما، و بنده براى آيا. است شناخت بحث
 از اعتنـا  بـى  طـور  همين خواهيم نمى نه؟ يا است مطرح موضوع اين ايم، گرفته
 يـا  اسـت  مطرح ما براى واقعاً آيا ببينيم خواهيم مى كنيم؛ عبور مسأله اين كنار
 . كنيم مى روشن خودمان براى را مسأله سؤال ندچ طرح با دليل همين به. نه

 روشـنى  بـه  را شـكل  و رنـگ  بودن عينى كه طور همان كه نداريم شك
 شـكل  و رنـگ  داشـتن  عينـى  واقعيـت  مـورد  در كـه  طور همان و يابيم، مى

 مستقل عينى واقعيتهاى اينها كه معتقديم و رآليستيم بلكه نيستيم، ايدآليست
 اند جسم به متعلق شكل و رنگ كه يابيم مى در يبترت همين به هستند، ما از
 رنـگ،  داراى جسـمِ  اينكه در ما. است خارج در عينى واقعيت يك جسم و

 وجـود  خـارج  و عـين  عـالم  در انـدازه،  داراى جسـم  شـكل،  داراى جسمِ
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 حـد  ايـن  تـا  را مطلـب  اين بشرى سالم انديشه نداريم؛ ترديدى كمترين دارد
 موجـود  يعنـى  داريـم،  جسمى يعنى داريم، جوهرى اينكه در ما پس. يابد مى

 و هسـتند،  او صفات و عوارض آن امثال و شكل و رنگ اين كه داريم توپرى
 كـه  هست چيزى يك (نيست صاحب بى و دارد صاحب صفات اين اينكه در
 كنـيم  مـى  نگـاه  كـه  خـود  جسم به الاقل. نداريم ترديدى) دارد را صفات اين
 و شـكل  و اندازه و رنگ ـ شود مى گفته كه وارضىع اين از غير كه فهميم مى

 گـاهى . دارد را اندازه اين و شكل اين و رنگ اين كه هست چيزى ـ آن امثال
 انگيـز  وسوسـه  شـيطانهاى . شـويم  مـى  شـيطان  دچـار  اينجـا  دومرتبـه  اوقات

 رنـگ  كنيـد  مـى  خيال است؛ رنگ شما عينى واقعيت روشنترين آقا، گويند مى
 مقـدار  با نورى امواج: نيست امواج طول جز چيزى رنگ دارد؟ عينى واقعيت
 شـوند  مى معينى مقدار با قرمز؛ شوند مى معينى مقدار با سفيد؛ شوند مى معينى
 در كـه  نـورى  مـوج  معين مقدار همان و بنفش؛ شوند مى معينى مقدار با آبى؛
 جلـوه  زرد ديگـرى  چشم برابر در است ممكن است، بنفش شما چشم برابر
 مـا  سـر  از دسـت  خدا به را شما! كنيم؟ بحث اينطور خواستيم كى ما اما. كند

 ــ  صـورت  هـر  در بگـوييم  خواهيم مى ما! انگيزيهايتان وسوسه اين با برداريد
 بـا  چـوب  اين رنگ كه فهميم مى باالخره ـ گويى مى تو آنچه پذيرش با حتى
 تواقعي اين صفت كه است اين رنگ از من منظور. تاست دو كاغذ اين رنگ

ــى ــا عين ــفت ب ــت آن ص ــى واقعي ــرق عين ــاال. دارد ف ــما، ح ــا ش ــه ب  هم
 اسـت  معلـوم . موج دو يا هستند موج يك اينها پرسى مى انگيزيهايت، وسوسه

 در چشـم،  ابـزار  بـا  انسـانى،  هـر  پـس . اند موج دو الاقل انسانى هر براى كه
 اگـر  بگوينـد  اسـت  ممكن حاال. بيند مى چيز يك عينى، واقعيتهاى با برخورد

. بيند مى زرد هم را سفيد بيند؛ مى زرد را چيز همه شد يرقان بيمارى دچار آدم
 بينـد،  مـى  زرد را سفيد كه هم آنوقت تازه ـ.گويم نمى را حالت اين كه من اما
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 توصـيه  اصـالً  من! بگذاريم كنار را انگيزييها وسوسه اين. بيند مى زردتر را زرد
 خـالص  هـا  وسوسـه  ايـن  شـر  از دزو بحثها و كاوشها و گفتگوها در كنم مى

 الوسـواس  شَـرّ  مـن  النّـاس،  اِلـه  النّـاس،  ملِك النّاس، برب اَعوذُ قُل ـ شويد؛
 فقـط  اينهـا  چيست؟ ها وسوسه اين. الناس صدور فى يوسوِس الذى الخنّاس
 در دقـت  بـراى . رسـاند  نمى جايى به را ما و است خوب كردن سرگرم براى
 و نيسـت  بـد  هـم  شـناخت  فلسـفى  بحثهاى براى. است خوب فيزيك عالم

. كنيم عبور راحت اينها كنار از توانيم مى ما اما. بداند را آنها بايد انسان باالخره
 و روشـن  امـرى  ما براى آنها صفات و اشياء ميان تفاوت و تمايز گوييم مى ما

 صـاحب  بـى  صفات اين كه نداريم ترديدى هم اين در گوييم مى و. است بين
 حـس  كار اين آيا. دارد را صفات اين كه هست چيزى. دارند صاحب ؛نيستند
 يـك  بلكـه  نـداريم،  جوهرشناس حس يا داريم شناس جوهر حس ما است؟
 گويد؟ مى ما به را اين حس كمك به كه داريم ديگر شناختى و ادراكى نيروى
 ايـن  دانـيم  مـى  كـه  بگـوييم  خواهيم مى فعالً ما. نيست مطرح ما براى هم اين
 آن يعنـى  جـوهر . دارد وجـود  جـوهر  بـودن  اصـل  و مـا  بين شناسايى طهراب

 باشـد؛  ديگر چيز براى صفتى كه نيست چنان نيست؛ عرَض كه عينى واقعيت
 اينكـه  در. اسـت  ايـن  ذات و جـوهر  از مـا  منظور فعالً. است صفت صاحب
خواهيم نمى ما. نداريم ترديدى هيچ دارد وجود خارج عالم در صفتى صاحب 

 و مـادى  جـوهر  اقسـام  و آن فلسفى تعريف سراغ به جوهر بيان در نجااي در
 كـه  اسـت  اندازه اين بگوييم اينجا در خواهيم مى آنچه. برويم... و ادىـرمـغي
ــا اينكــه اصــل در ــى م ــ مــى پ ــالم در ريمـب  هســت صــفتى اگــر خــارج ع
 و بـين  خيلى مقدار اين من نظر به. نيست ترديدى هست، هم صفتى احبـص

 همين رسد مى ذهنشان به اشكالى كمترين مورد اين در رفقا اگر. ستا روشن
 سه  ـ دو من. برگرديم بحث اين به دومرتبه خواهيم نمى چون كنند، مطرح جا
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 .كنند مطرح دارند اشكالى اگر رفقا كه كنم مى صبر دقيقه
 خـودش  جـاى  در فنـى  بحثهـاى  اين كه فرموديد :]حاضران از يكى[

 يـا  هسـت  صـحيح  بحثهـايى  چنـين  خـود  اصالً آيا خوب،. است صحيح
 اگـر  و است؛ صحيح طرحش هم اينجا خوب، است، صحيح اگر نيست؟
 .شود طرح نبايد هم آنجا در نيست، صحيح

 ايـن  به نيست صحيح و هست صحيح گوييم مى اينكه :]بهشتى دكتر[
 طـرف  كنـد،  مـى  بحـث  فنـى  شـكل  به انسان كه آنجا در كه است منظور

 دهـد،  مـى  فنى بهاى يك مطلب اين و نكته اين كردن شنرو براى آيد مى
 توانيـد  نمـى  كنيـد،  مـى  كـار  فيزيـك  زمينه در اگر شما. اجتماعى بهاى نه

 اينجـا  را اينهـا  امثال و فوتون و نور خصوصيات به مربوط مسائل بگوييد
 كـار  فيزيـك  چـون  شـود؛  مطـرح  مسـائلى  چنـين  بايد آنجا. نكن مطرح
 سـر  فيزيك با زندگى رسم و راه شناسايى با بطهرا در وقتى ولى. كنيد مى
 پيـدا  كـار  و سـر  هم فيزيك كاريهاى ظريف اين با آيا كنيد، مى پيدا كار و

 مطـرح  ديـدى  چـه  از اينجـا  در را بحثهـا  قبيل اين گوييم مى ما كنيد؟ مى
 هـدف  و زنـدگى  راه شناسـايى  در اش كننده تعيين نقش ديد از كنيم؟ مى

 نيسـت؛  مطـرح  اينجـا  در بحثهـا  قبيل آن گوييم مى دليل همين به. زندگى
 .اينجا نه دارند نقش بعد اين در آنجا نه ـ. ندارند نقشى بعد اين در زيرا
 و اسـت  شـده  اثبـات  ما براى فيزيك در كه را اى مسأله :]حاضران از يكى[

 يـك  بخـواهيم  ما اگر. است شده اثبات ديگر شده، حل هم آن رياضى بحثهاى
 باشـيم،  داشته نياز فيزيكى موضوع اين به و بكنيم بررسى هم را اجتماعى مسأله
 مـورد  هـم  االن شـده،  قبـول  قابـل  و شده مشخص آن كارى ريزه قبل از چون
 يعنـى  اسـت؟  موضـوع  همـين  هم شناخت بحث مورد در آيا اما. ماست قبول
 حـل  فنى بحثهاى ضمن در قبالً بپذيريم، بايد فرماييد مى شما كه بحثها اين از بعضى
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 مـورد  اصـول  عنـوان  بـه  را آنها كه شده اثبات آن كاريهاى ريزه آيا شده؟
 كنيم؟ مى مطرح اينجا در قبول
 بحـث  در ما گاهى. بگويم ديگرى چيز خواهم مى بنده :]بهشتى دكتر[

 اسـتفاده  كاريها ريزه آن منهاى فيزيكى مطلب يك از زندگى، راه شناسايى
 جهـت  ايـن  در كاريهـا  ريـزه  آن ردنكـ  روشـن  به نيازى آنكه بى كنيم، مى

 كشـتى  كسـى  بـا  خواهيد مى وقتى شما. است اين من حرف. باشيم داشته
 در اسـت  حريف مهارت و ورزيدگى داريد كار و سر آن با آنچه بگيريد،
 تشـكيل  ژن از كرومـوزم  آيا و است، چطور او ژنهاى اينكه آيا اما كشتى؛
 از هم آن يا است انسان جزء ترين ساده باالخره ژن آيا اينكه و نه، يا شده
 مطـرح  گـرفتن  كشـتى  در شـما  براى كدام هيچ شده، تشكيل ريزتر ذرات
 اينهـا،  امثـال  و مهـارتش،  او، بـازوى  زور حريـف،  پيكر كشتى در است؟
 چـه  از ياختـه  كـه  شناسـى  زيست علمى بحث اين اينكه اما. است مطرح
 شـما  براى شود، مى تشكيل چيز چه از كروموزوم يا شود، مى تشكيل چيز

 دارد؟ او با عالى جناب گرفتن كشتى در نقشى نباشد، يا باشد روشن
 اسـت؛  زورمنـد  شخص آن بينيم مى مثالً. دارد ارتباطى بله؛ :]شخص همان[
 .است اينطور چرا و دارد زور اينهمه او چرا اصالً كه سؤال اين به گرديم برمى
 !است؟ اينطور چرا ببينيد خواهيد مى گرفتن كشتى موقع :]بهشتى دكتر[
 بگيـرم  كشـتى  او بـا  خـواهم  مـى  مـن  كـه  موقعى! نه :]شخص همان[

 نتيجـه  در خـورده،  پرانرژى غذاى امروز آقا اين كه كنم مى را اين حساب
 .كرده زياد را او انرژى و گذاشته تأثير او بدن روى غذا آن

 او در غـذا  ايـن  و خـورده  هـم  غذا بفرماييد خوب؛ بسيار :]بهشتى دكتر[
 گذاشـته،  اثر او روى) طبيعى طريق (طريق چه از غذا اين اينكه اما دارد؛ تأثير
 مطـرح  دارد تـأثير  شـما  انتخـاب  در آنچه اينجا است؟ مهم شما براى هم اين
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 آيـا  اينكه. ندارد تأثير شما انتخاب در او غذاى مورد در اطالعات اما است؛
 چـه  چيست، شناسى زيست نظر از آقا اين جسم ذرات كوچكترين باالخره
 تـأثيرى  اينجـا  در كـه  شـد  معلـوم  پس دارد؟ شما گرفتن كشتى در تأثيرى
 رشـته  آن در خواسـتيد  و شـديد  شناس زيست عالم يك شما اگر اما. ندارد
 نـدارم؛  حرفهـا  ايـن  بـه  كارى من بگوييد توانيد نمى ديگر بكنيد، علمى كار

 اثـر  شناسى زيست از ملىع گيريهاى نتيجه در درازمدت در حرفها اين چون
 مـا  .»گيـرى  كشـتى  «از نـه  ،»شناسـى  زيسـت  «از گيرى نتيجه اما ـ گذارد؛ مى
 ايـن  در آنچه اينها، امثال و علمى، فلسفى، منطقى، مباحث تمام از گوييم مى
 بـر  كـه  اسـت  چيـزى  آن ماسـت  نظـر  مورد ايم گرفته پيش كه سيرى خط

 انتخاب بر تواند مى مقدار ناي شناخت برد بحث در. بگذارد اثر من انتخاب
. نـدارد  يـا  دارد صـفتى  صـاحب  صفتها اين آيا بدانم من كه بگذارد تأثير من

 ايـن  مـن  آيـا  اينكـه  امـا . اسـت  مطـرح  ما براى مسأله اين كه ديد خواهيم
 كار بر اثرى كمكى، ادراكى نيروى با يا شناسم مى حس با را صفت صاحبِ

 اسـت  مطـرح  مـن  بـراى  آنچـه . شناسـم  ىم را آن كه دانم مى زيرا ندارد؛ ما
 .نيست مطرح اين بر مازاد ديگر اما شناسايى؛ در است من توانايى

 چـون  باشد؛ مطرح نبايد هم فنى بحثهاى در مسأله همين :]فرد همان[
 بحـث  چـه  حـاال  ـ دارد فرق رنگ آن با رنگ اين كه دانم مى من باالخره

 .فنى غير بحث چه و باشد فنى
 بحـث  آن روى درازمـدت  در فنـى  بحث در كردم، عرض :]بهشتى دكتر[
 عملـى  گيريهاى نتيجه روى درازمدت در ژنتيك اينكه مثل ـ گذارد مى اثر فنى
 اينقـدر  توانـد  نمـى  علـوم  پيشـرفت  در بشـر . گـذارد  مى اثر شناسى زيست از

 مـن  علمـى  مطالعـه  ايـن  علمـى  اثـر  بگـو  نقـداً  االن بگويد كه باشد سودجو
 آيـين  و زندگى راه انتخاب حال در اينجا من. نيست ينطورا اينجا اما. چيست
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 انتخـاب  ايـن  بـراى  كـه  آگاهيهـايى  از مقدار آن ببينم بايد من. هستم زندگى
 .بروم آنها دنبال مقدار همين به فقط و ـ چيست، دارم الزم زندگى راه روشن
 شـناخت  بحـث  در آقايـان  انتخـاب  بـا  االن آنچه گوييم مى بنابراين، 

 هم صفتى صاحب صفت اين دانيم مى اجماالً ما كه است اين ستا مماس
 هسـت  شـما  ذهـن  در زمينـه  ايـن  در اى شبهه و ترديد كمترين اگر. دارد

 . كنيم عبور آن از است، روشن هم اگر! بفرماييد
 از گـوييم  مى كنيم، مى نگاه كه جسمى هر ماده در :]حاضران از يكى[

 شـده  تشكيل) غيره و پروتون و نالكترو (مولكول و اتم جزء كوچكترين
 يـا  است ذات خودش اين كه دهيم مى تشخيص چگونه ما اينجا در. است
 صفاتى يعنى اوست؛ يافتگى فعليت همان ذاتش: انسان مثالً است؟ صفت

 و ظـواهر  و ذات شـايد  يعنـى . دهد مى نشان را ذاتش زند مى سر او از كه
 .دباشن يكى و باشند نداشته فرقى اصالً اينها
 كـارى  «گوييـد  مى شما مرتبطاند؟ هم با يا هستند يكى :]بهشتى دكتر[
 از كـه  كارى «.كنيد دقت خودتان جمله همين به ؛»زند مى سر انسان از كه

 ايـن  آخر ـ سازد مى را خود خود، عمل با انسان يعنى ،»زند مى سر انسان
 است؟ معنى بى يا دارد معنى ها جمله
 ... اشياء و اجسام مورد در حاال :]فرد همان[
 اسـت؛  سـفيد  اسـت؛  سـنگين  سـنگ  اين گوييد مى: اشياء :]بهشتى دكتر[

 ايـن  «در ها، جمله اين در. آن امثال و است؛ مترمكعب يك است؛ چهارگوش
 مجموعـه  از اسـت  عبـارت » سنگ اين «يا است؟ معنى بى» اين «واژه ،»سنگ
 شـما  سـالم  ذهـن  آيـا  ببينيـد  باشـد؟  صـفتى  صاحب اينكه بدون صفات اين

 شـما،  ذهن يا بپذيرد؟ تواند مى را صفت صاحب بدون عينى صفات مجموعه
 گويـد  مـى  صـفت،  ميليـون  يـك  چـه  و صـفت،  دو چـه  صفت، يك در چه
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 صـفت  بيـنم؟  مـى  الزم) متّصـفى  (صـفت  دارنـده  صـفت،  بـراى  باالخره
 .نيست مفهوم جوهر بدون عرَض ـ. نيست مفهوم صفت صاحب بى

 همـين  از (ــ  كردم مى تورق را شناخت كتابهاى اين از تا چند امروز اتفاقاً
 كـه  ـ) شود مى پخش شما بال و دست در راست و چپ از كه جديد كتابهاى
 هسـت  آنها در داريم كه بحثهايى اين مورد در ضرورى مطلبى واقعاً اگر ببينم
 تكـرار  زيـادى  مقـدار  اوالً. كـنم  بيـان  باشـد،  الزم بحـث  اين در آنها ذكر كه

 ــ  كرد خالصه صفحه پنج در شد مى را كتابها اين از جلد پنج. ديدم اتمكرر
 آنچـه  بـه  نسـبت  را آنهـا  ثانياً،. بحث حساس هاى نقطه و كردن بحث نظر از

. يـافتم  سـوم  و دوم دسته غالباً دارند، خود كتابهاى در شناخت بحث متفكران
. بكنـيم  خـواهيم  مـى  ركـا  چـه  ما ببينيم بايد اينكه براى يافتم؛ زائد اصالً ثالثاً،
 كـه  هسـت  عينـى  واقعيتـى  اينكـه  در: اسـت  ايـن  هسـتيم  دنبالش به ما آنچه

. نـداريم  ترديدى نماياند مى من به را آن و كند مى مربوط آن با را من شناخت،
 صـاحب  بـى  صفت تواند نمى عينى واقعيت اين كه نداريم ترديدى هم اين در

 چـه  كـه  بحـث  ايـن . اردد هـم  صـفتى  صاحبِ هست صفت اگر بلكه باشد،
 شـناخت  تعريف نظير درست رساند مى شناخت به را من چيزى چه و عاملى
 جلسـه  از مـا  كـه  اى اندازه به مفصل كتابهاى از برخى در اوقات گاهى. است
 بحـث  و انـد  نوشـته  مطلـب  شناخت تعريف درباره كرديم، بحث حاال تا اول
 جالـب . اسـت  روشن ههم براى شناخت! است؟ بحثى چه اين آخر. اند كرده
 آخـر  در و نويسند مى چيز شناخت تعريف درباره صفحه سيصد كه است اين
 كـه  اسـت  آن از روشنتر شناخت كه است اين مطلب حقيقت «:گويند مى كار

 هـم  اينجـا ! بگـو  اول از را ايـن  خـوب، ! «باشـد  داشـته  تعريـف  به احتياجى
 يا داريم ناسجوهرش حسِ آيا كه كنيم مى بحث صفحه صد: است طور همين
 درك را جـوهر  ما اصوالً يا ـ است جوهرشناس كه داريم ديگرى نيروى يك
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 ساده كنم مى عرض كه شكلى همين با. است ساده اين آقاجان، كنيم؟ نمى
 بگيـرم؛  سـاده  را علمى دقيق بحثهاى خواهم نمى گويم، مى كه ساده. است
 جـاى  سـر  اسـت  دهپيچي واقعاً كه آنها. نكنم اش پيچيده بيخود خواهم مى

 سـر  شـده  پيچيـده  مصنوعى طور به كه اينهايى از خواهيم مى اما خودش؛
 .نشويم گم در سر و نكنيم گير كالفش در كه بياوريم در

 ايـن  يابيم مى ما اينكه در كه است اين مسأله كنيد مى مالحظه بنابراين،
 .نداريم ترديدى نيستند، صاحب بى و دارند صاحبى شده شناخته صفتهاى

 و شـناخت  عوامـل  از كـداميك  اينكـه ! بفرماييـد  هسـت  ترديـدى  اگـر  ـ
 بحـث  اين در رساند، مى آن به را ما شناخت نيروهاى و شناخت اندامهاى

 وقتـى  نـه؛  يـا  بفهميم توانيم مى ما آيا ببينيم بايد فقط. نيست ما نظر مورد
 .است تمام توانيم، مى كه فهميديم

 توانيم نمى. يابيم مى جسم خود با را صفت هميشه :]حاضران از يكى[
 و اسـت  ديگـرى  چيـز  جسم گفت توان نمى. كنيم جدا جسم از را صفت
 . ديگر چيزى صفتش

. دارد صـاحبى  صفت هر گوييم مى. كنيم جدا گوييم نمى ما :]بهشتى دكتر[
. ام كـرده  يادداشـت ] گويند مى جسم درباره كه را چيزهايى از برخى[اينجا من
 چيـز  عمـق  و عـرض  و طول از غير گوييد، مى شما كه جسمى اين گويد، مى

 شـما  مگـر  گويـد  مى. انگيزى وسوسه به كند مى شروع راحت. نيست ديگرى
 و طول جز چيزى كه جسم اما است، صفت عمق و عرض و طول گوييد نمى

 و طـول  صـرفاً  جسـم  واقعاً آيا كنيد؛ دقت خوب حاال! نيست عمق و عرض
 كه هست) خأل مقابل در (مأل نوع يك ى،پر نوع يك يا است، عمق و عرض

 كـداميك؟  گيـريم؟  مـى  و كنيم مى انتزاع او از را عمق و عرض و طول اين ما
 مكعـب  يـك  شـكل  بـه  را آن. بگيريـد  دسـت  به موم مقدارى: زنم مى مثالى
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 فـرض  خـوب، . كرده فرق شكلش شكلش؟ يا كرده فرق موم آيا. درآوريد
 خطـى  طـوالنيترين  آيا. باشد مكعب متردسي يك اندازه به موم اين كه كنيد
 را مـوم  حـاال ! نـه  كند؟ مى تجاوز سانتيمتر ده از كنيد مى پيدا موم اين در كه
 و كنيـد  مـى  پيدا مترى ده خط يك اينك. كنيد تبديل مستطيل مكعب يك به
 قطعـاً  موقـع  آن يعنـى . ببخشـيد  تحقق را مترى ده طول يك آن با توانيد مى

 ترديـدى  اين در. داريد مترى ده طول قطعاً حاال ولى نداشتيد، مترى ده طول
 داريـم  چيـزى  پس ـ! نه شده؟ عوض شما موم آيا حاال خوب،! نه هست؟

 كـه  نيسـت  ترديدى اين در. شده عوض كه داريم چيزى و نشده عوض كه
 .است شده عوض كه داريم چيزى و نشده عوض كه داريم چيزى
 است؟ »جنس «همان شما منظور :]افراد از يكى[
 بحـث  ايـن  در. صـفت  صـاحب  و صـفت  بگوييم فعالً :]بهشتى دكتر[
. صـفت  دارنـده  و صـفت : بروم فراتر اصطالح همين از خواهم نمى هرگز
 شـكل  االن چيـز  همـان  و داشـت  مكعـب  شكل كه بود چيزى گوييم مى

 سـانت  ده از بعـدش  بزرگتـرين  كـه  بـود  چيزى يا. دارد مستطيل مكعب
 .دارد مترى ده عدىب حاال و كرد نمى تجاوز
 بكنـيم،  انتـزاع  را صـفاتش  تمامى شيئى از اگر آيا :]حاضران از يكى[

 ماند؟ مى باقى صفتى صاحب
 بـه  بيخود هاى وسوسه و شده قاطى كه همينجاست ببينيد، :]بهشتى دكتر[
 جـوهر  هـيچ  كه كنيد دقت. شود نمى صفت بدون چيزى هيچ كه آمده وجود
 گـرفتيم  را صـفات  همـه  ما اگر نيست چنين اما. شود نمى صفت بدون مادى

. شـود  نمـى  اين. باشيم داشته صفت بى مادى جوهر بايد كه است اين معنايش
 يـك  چيـز  دو اينكـه  و اسـت  مسأله يك ناپذيرند تفكيك هم از چيز دو اينكه
 تـوانيم  نمـى  مـا  گوييد مى شما كه است وقت يك. است ديگرى مسأله چيزند
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مـا  اصـوالً  اينكـه  اما. است درست اين. يمكن پيدا صفت بى صفت صاحب 
 و دغدغـه  ايـن . است ديگرى مطلب ندارد، صاحب كه داريم، صفت فقط

 بـه  را خـود  فكرى جهت آقايان گويم مى من لذا. همينجاست در وسوسه
 دور اينجـا  در بخـواهيم  اگـر  صـورت،  ايـن  غيـر  در چون بياورند؛ اينجا

 همين در اگر ولى. بشويم معطل موضوع اين روى جلسه ده بايد بگيريم،
 و ــ  كنـيم  مـى  عبور آن از مؤمن و قاطع، روشن، خيلى شويم متمركز جا
 . كنم درنگ اينجا در برود ها وسوسه واقعاً كه وقتى تا حاضرم البته

 صـفت  بى صفتِ صاحب بگوييم اينكه بين است فرق كنيد، دقت پس
 خـارج  المعـ  در گاه هيچ ـ است صفت دارنده و حامل كه چيزى يعنى ـ

 اينكـه  بـا  ،)اسـت  معقـول  و درسـت  ايـن  (شـود  نمى پيدا صفت از مجزا
 اين. نداريم عينى واقعيت صفت جز و ندارد صاحب صفت اصالً بگوييم
 .است ديگرى مسأله دومى
 اسـت  صـفات  سـرى  يك داراى كه را چوب اگر :]حاضران از يكى[

 است؟ صفت صاحبِ مانده كه آن بگوييم كه ماند مى آن از چه بسوزانيم،
 سوزانيم مى را آن وقتى پس! بفرماييد شما ماند؟ مى چه :]بهشتى دكتر[
  شود؟ مى چه

 اصـالً  ــ  نيست انرژى تكاثف جز چيزى جسم بگوييد شما اگر آقا، ببينيد
 ايـن  شـده؟  گفتـه  هـم  ايـن  از بـاالتر  ديگر نيست؛ امواج تكاثف جز بگوييد
 پِـرِس  و شـده  انباشته و اثفمتك امواج جز چيزى گوييد، مى شما كه جوهرى

 شـما  كـه  همـان . اسـت  جـوهر  همـان  ايـن  گوييم مى ما خوب،. نيست شده
 فعـالً  گـويم  مـى  كـه  من. گوييم مى ما كه است جوهرى است، موج گوييد مى

 جسم بگوييم ما تا چون است؛ همين براى نكنيد ديگرى تعريف جوهر براى
 انگشـت  ما كنيم فكر كه بيايد ذهن به خصوصياتى است ممكن است، جوهر
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 روشـن  خيلى اين. است صفت صاحب همو گوييم مى و گذاريم مى آن روى
 سـرد  را آن اگـر . شود مى بخار: گاز شود مى كنيد، داغ را آب وقتى شما. است
 آب جـوهرى  وضـع  كـه  اسـت  نگفتـه  تـاكنون  احـدى  اما. يخ شود مى كنيد،
 زمـان  پيشرفته افاتاكتش جزو مسائل اين كنند مى خيال بعضيها ـ. شده عوض
 اگـر  حتى. را يخ هم و را، آب هم ديدند، مى را بخار هم مردم قديم از! ماست

 يـا  انـد  فهميـده  مى را آن قديم انسانهاى آيا كه كنيد شك آب و بخار رابطه در
 كـرده  شـك  هـم  قـديم  انسـانهاى  حتى آب و يخ رابطه در كنم نمى گمان نه،

 جـوهر  از منظـور  و اسـت،  سفت يخ و است شل آب كه است معلوم. باشند
 را خـأل  اين كه چيزى آن. نيست سختى هم جسم از منظور نيست؛ سفتى هم
 ممكـن  شـما . اسـت  جـوهر  آن دارد؛ را صـفات  اين كه چيزى آن كند؛ مى پر

 خـواه  انـرژى،  گـويم  مـى  مـن . اسـت  متكاثف انرژى مجموعه بفرماييد است
 صـفت  نباشـند،  يـا  باشـند  مكـاثف  خواه امواج، نباشد، خواه و باشد متكاثف
 دارنـده  بـر  مشـتمل  يـا  ـ است؛ صفت دارنده امواج آن. باشد تواند نمى خالى
 كـه  هـم  حـاال  بـود؛  صفت صاحبِ بود چوب كه آنوقت يعنى. است صفت
 . داريم صفتى صاحب باز شده پيدا آن در تغييراتى و سوخته

 . است همان صفت صاحب ولى كرده تغيير صفت :]حاضران از يكى[
 صـفتى  صـاحب  امـا  كـرده؛  تغييـر  هـم  صفت صاحب :]بهشتى دكتر[
 يـا  است ثابت جوهر و صفت صاحب گويم نمى من. كرده تغيير كه داريم
 تغييـرات  از ناشـى  صـفات  تغييرات اين بگوييد! نكنيد اشتباه. مانده ثابت
 و وصـفى  تغييرات تمام كه مالصدرا حرف به ايد رسيده تازه. است جوهر
 بحثى كه اين در. جوهرى حركت و جوهرى تغيير از ستا تابعى عرَضى
 نداريم يا داريم جوهر اصالً اينكه بحث و است بحث يك اين اما. نيست
 .كند مى تغيير هم خودش جوهر آن و داريم؛ جوهر. است ديگرى بحث
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 دهـد  مـى  ماهيـت  تغييـر  زمان مرور به كه جسمى :]حاضران از يكى[
 ...دندار را خود قبلى صفات آن ديگر
 بعـد  اسـت؛  شـكوفه  يـك  اول سـيب  ايـن  آقـا،  ببينيد :]بهشتى دكتر[
 صـفات  شـود؛  مى آبدار و شيرين و قرمز رسد؛ مى بعد كال؛ سيب شود مى

 صـفات  مجموعـه  فقط گوييم مى سيب اين مورد در. كند مى پيدا جديدى
 كنـد؛  مـى  تغييـر  صفاتش. دارد را صفات اين كه است چيزى بلكه نيست،
 ذات اصالً اينكه نه كند، مى تغيير كه دارد ذاتى اما. كند مى رتغيي هم ذاتش
 صفات صفات، اين و داريم صفاتى و ذواتى عين عالم در اينكه در. ندارد
 عـالم  و عين عالم اصالً بگويد كسى اينكه. نداريم ترديد هستند ذوات آن

 هـيچ  ساده روشن ذهن پذيرش مورد است، صفات مجموعه صرفاً خارج
 اگر ـ ندارد؛ ترديدى كمترين سخن اين كردن رد در انسان. يستن انسانى

 هسـتند  كسـانى  البتـه . است شده وسواس دچار بكند تأمل و نكند رد هم
 از كـه  كردنـد  مى شك كه كسانى آن نظير كنند؛ مى شك سخن اين در كه
 مثـل  شـايد  زنـم؛  مـى  حرف شما با من و هستيد اينجا شما كه معلوم كجا
 .اند نشسته اتاق اين در اى عده كه بينم مى خواب خواب، عالم
 صـفت  صـاحب  كـه  هست هم بحث اين اينجا در آيا :]افراد از يكى[
 باشد؟ داشته عينى واقعيت بايد

 عـالم  در گويم مى (.باشد داشته عينى واقعيت بايد بله، :]بهشتى دكتر[
 در. صـفاتى  صـاحب  و داريـم  صـفاتى  يـا  صـفت  ،»عين عالم در«). عين

 مجموعـه  از اسـت  عبـارت  جسم گويند مى كه ايد ديده ها نوشته از بعضى
 . است غلطى حرف اينها. صفات

 كنند؟ مى تغيير چطور صفات صاحب اين :]حاضران از يكى[
 . كنند مى تغيير صفات كه گونه همان :]بهشتى دكتر[
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 چـه  صـفت  صـاحب  كننـد  مى تغيير صفات كه وقتى :]شخص همان[
 چيست؟ فرقش شود؟ مى

 صـفت  دارنـده  صـفت  صـاحب  كـه  اسـت  اين فرقش :]بهشتى دكتر[
 دارد، فرقى چه صفت با صفت صاحب كه شما پرسش همين اتفاقاً. است
 شـما  كـه  همـين . داريـم  الزم آينـده  بحثهـاى  در كه است مطالبى از يكى
 در مطلـب  دهد مى نشان دارد فرقى چه صفت با صفت صاحب پرسيد مى

 ثابـت  مبـدأ  يك به را شما ذهن امر اين. است افتاده جا درست شما ذهن
 از غيـر  اين اما است؛ درست آمده ذهنتان به كه مقدار اين. كند مى هدايت

 اسـت؛  صـفتى  صـاحب  بـى  و هوا در پا عين عالم در صفت كه است آن
 هـم  را تغييركننده ذات ذهن البته ).پذيرد نمى را آن ذهن آنچه است اين(

 وجـود  سيال كه است مطلب اين متوجه االن شما ذهن. پذيرد نمى مستقل
 كـه  گونه همان كه است مطلب اين شما ذهن در. باشد تواند نمى و ندارد
 جـايى  بـه  بايـد  هـم  ذات كنـد،  تغيير تا باشد متكى چيزى به بايد صفت
 بـاقى  ثـابتى  چيز ديگر كند تغيير ذات اگر وگرنه كند؛ تغيير تا باشد متكى
 .است بحث از ديگرى هشاخ اين اما. است درست اين. ماند نمى
 .است طور همين هم ذات ولى پذيرد، نمى :]حاضران از يكى[
 قبـول  را گاه تكيه بدون تغييركننده ذات شما گويم نمى كه من :]بهشتى دكتر[
 عينـك  ايـن  االن بنده كه است اين مثل. است كننده تغيير ذات باالخره اما. كنيد
 حامـل  االن بـاالخره . ام نهـاده  انويمز روى را دستم و ام داشته نگه دستم روى را

 يـك  بـاالخره  هـم  مـن  دسـت  خـوب،  امـا  اسـت؛  مـن  دست مستقيماً عينك
. رفتـه  دومى اين سراغ االن شما ذهن. است من زانوى كه خواهد مى گاهى تكيه
 .است روشن اولى آن مورد در ذهن داورى. دارم كار اولى آن با فعالً من

 دارنـد  صـاحبى  اول شر، و خير بد، و خوب دكتر، آقاى :]حاضران از يكى[
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 صـاحبى  به بعد و هست بدى و خوب اول يا شوند مى بد و خوب بعد و
 شود؟ مى منضم
 !نفهميدم :]بهشتى دكتر[
 .اند صفت دو باالخره شر و خير :]شخص همان[
 امـروز  اصـطالح  در كـه  گوييـد  مـى  را شـرى  و خيـر  :]بهشتى دكتر[
 !نبريد بحث آن به را ما ـ؟...و اند مطلق كه شرى و خير يا گوييم؛ مى

 .اصطالحى شر و خير همين نه؛ :]شخص همان[
 .اند نسبى :]بهشتى دكتر[
 .بدى و خوبى همين :]شخص همان[
. اسـت  ديگـرى  كـس  و مـن  بـين  يعنى. اند نسبى اينها :]بهشتى دكتر[
 يعنى. است ء شى دو به قائم بلكه نيست، فرد يك به قائم كه است صفتى
 سـراغ  فهمـيم؛  مى حاال كه حد همين در ـ است خوب» من «ىبرا چيزى

 حاال خوب، ـ. رويم نمى نكرديم مطرح هنوز كه آن امثال و مطلق خير آن
 دارند؟ ما بحث با ارتباطى چه شر و خير اين

 بـا  نـه  و دارد اى رابطـه  مـن  با نه بدى و خوبى كلمه خود :]شخص همان[
 بـه  بايـد  بشـود  پياده بخواهد تىوق خوبى شود گفته است ممكن. ديگرى كسى

 خـوبى،  خـود  كـالً  ولـى . يابد تحقق خارج در خوبى تا بكنيم برخورد جسمى
 خـوبى  كـه  دانـيم  مـى  يعنـى  ــ  كنـيم  بررسـى  را انسان يك رفتار اينكه از قبل

 خـوب  رفتـار  آن گـوييم  مـى  زد سر كسى از رفتارى اينكه از بعد ولى چيست،
 كـه  دانـيم  مى را خوبى يعنى. بود خوب بگوييم رفتار انجام از پيش اينكه نه بود؛

 .طورند همين هم شر و خير. كنيم مى تطبيق شخص رفتار با را آن بعد چيست،
. مـن  خوشايند يعنى فرماييد، مى كه اينجا تا شر، و خير اين :]بهشتى دكتر[
 آيـد  مـى  خوشـم  آن از مـن  كه چيزى آن است؟ خوب من نظر از چيزى چه
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 اينهـا  و ذاتـى  خير به فعالً چون فرماييد؛ مى االن كه نىمع از حد اين در ـ
 .نداريم كارى
 مـن  سـر  به اگر بعد چيست؛ خوبى دانيم مى اصالً ما :]شخص همان[
 كـارى  بايـد  اول اينكـه  نه. داد انجام خوب عمل كس فالن گويم مى آمد،
 .بدهم را آن بدى يا خوبى تشخيص من بعد و بكند
 و حسـن  معنـاى  همـان  ايـن . گوييد مى چه كه ام متوجه من :]بهشتى دكتر[
 خواهـد،  مـى  ذات تنها نه ديگر اين. است دور صفت بحث از و است ذاتى قبح
. لنگـد  مـى  بيشـتر  گفتـيم،  ما آنچه از اين،. خواهد مى هم كننده اعتبار انسان بلكه
 دارد؟ معنى زيبايى و زشتى يا بدى و خوبى نباشد انسانى اگر اصالً يعنى
 .نيست هم حرفها اين نباشد انسان اگر ]:شخص همان[
 قبـل  لذا. دارد وجود سنگ نباشد انسانى اگر اما! همين :]بهشتى دكتر[
 چيـزى  مـورد  در االن مـا . آمـده  وجود به سنگ طبيعت عالم در انسان از

 انسـان  بـه  كـه  چيزهـايى . است انسان از قبل به مربوط كه كنيم مى بحث
 . ذات يك به فقط نه شود ىم مربوط ذات چند به اصالً رسد مى

 يـك  كـه  وقتى بحثى هر در هميشه. است كافى مثال يك بحث اين براى
 اسـت  روش از انحـراف  رفتن مبهم مثالهاى سراغ ديگر كنيم پيدا روشن مثال
. چـه  هـر  ــ  آب نفت، هوا، گاز، سنگ، درخت، چوب،. است كافى مثال يك
 چيسـت؟  آب. باشـد  صفات مجموعه صرفاً تواند نمى مثالً، آب، گوييم مى ما

 و شـدن  هوا جانشين و بودن مايع و بودن سيال و خنكى از است عبارت آب
 ذاتـى  آب گويـد  مى ما ذهن. آن امثال و بودن رنگ بى و بودن گاز از متكاثفتر
 اينهـا  شـود؛  نمـى  ذات صـفات  ايـن  مجموعـه . دارد را صـفات  اين كه است

 بـه  تبـديل  آب كـه  ايم كرده تحليل ما بگوييد اگر حتى. اند صفات باز مجموعاً
 شـده،  تشكيل اكسيژن و ئيدروژن از شود، مى اكسيژن به تبديل شود، مى بخار
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 ذرات از اسـت  اى مجموعـه  اتمها اتمها، از است اى مجموعه خودش اكسيژن
 مـوج  چيـز  همـه  اصالً و نيست موج جز چيزى هم آن و پروتون و الكترون
 وقتـى  مـا  نكنيـد  فكـر . است ذات وجم همان. باشد موج! باشد خوب! است
 گـوييم  مـى  ما. شود منكر را بودنش موج خواهيم مى است ذات آب گوييم مى
 ذات،. گيـرد  مـى  قـرار  او روى صفات اين كه چيزى آن از است عبارت ذات
 طـرز  نظـر  از تراكم، نظر از امواج مجموعه اگر گوييم مى. است صفات حامل
 ايـن  اما. اكسيژن شوند مى باشند، داشته را هاويژگي اين نظر، هر از گرفتن، قرار
 اينطـور  آن اگـر  گوييـد  مـى  كه دارد ضمير يك. امواج: دارد ضمير يك جمله
 يـك  توانسـتيد  اگـر . اسـت  ذات بـه  اشاره ضمير اين. اكسيژن شود مى باشد،
 ايـن . نـداريم  ذات گـوييم  مـى  آنوقت بكنيد، درست اينجا در ضمير بى جمله
 بـزنيم،  حـرف  آلمانى بزنيم، حرف انگليسى بياييم، پايين برويم، باال كه است
 حـرف  جـور  هر بزنيم، حرف گنگى بزنيم، حرف فارسى بزنيم، حرف عربى
 ايـن  اشاره اين معناى. داريم يى«او «يا» آن «يك به اى اشاره يك باالخره بزنيم
 صـفات  صفات اين كه باشد ذاتى اينكه بدون را صفات اين ما ذهن كه است

 . ديگر وقت هيچ نه و زمان اين در نه قديم، در نه ـ است نپذيرفته دباشن او
 باشد؟ تواند مى چطور؟ صفت بدون ذات :]حاضران از يكى[
 بـدون  توانـد  نمـى  ذاتـى  هيچ. تواند نمى كه كردم عرض :]بهشتى دكتر[
 رفيقى عالى جناب مثالً ـ هستند هم با هميشه چيز دو اينكه اما. باشد صفت
 شما وقت هيچ و جا هيچ در باشيد؛ هم با هميشه حتماً داريد عادت داريد؛

 دو اينكـه . نفريـد  دو شـما  صورت هر در ولى اند؛ نديده همديگر از جدا را
 چيزنـد  دو آنهـا  اينكه و است بحث يك شوند نمى جدا هم از گاه هيچ چيز
 و بيـان  طـرز  هـيچ  توانيـد  مـى  گاه هيچ آيا گوييم مى ما. است ديگرى بحث

 پيـدا » آن «يـا » او «ضـمير  بدون صفاتى مجموعه يا صفت بيان براى تعبيرى
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 يـا  اسـت  انسـانى  ضـعف  نتوانستن اين توانيم؟ نمى چرا اما. توانيد نمى كنيد؟
 بحـث  وارد اصـالً  اول از پس است، انسانى ضعف بگوييد اگر انسانى؟ درك

 چيـزى  اصـالً  و دارد ضـعف  انسـان  بگـوييم  اول همان از و نشويم شناخت
 سـراغ  بـه  خـورد  ديـوار  بـه  سرمان جا هر ما كه نيست قرار. شود نمى شسر

 دسـت  بـه  را حربـه  اين ديگران چرا گفتيم مى جلوتر كه برويم اى حربه همان
 عـين،  عـالم  در خـارج،  عـالم  در كـه  يابد مى روشنى به ما ذهن! خير. گرفتند
 بـا  ىفرقـ  هيچ رويه نظر از. است ايدآليسم نوعى خود ذات، نفى. هست ذاتى

 شـبيه  اش انگيـزى  وسوسـه . نـدارد  فرقـى  هـم  پاسـخ  نظـر  از. ندارد ايدآليسم
. اسـت  همـان  دهيم مى آن به كه هم پاسخى هاست؛ ايدآليست انگيزى وسوسه

 شـايد  و هسـت  خـارجى  عـالم  اصالً بدانم كجا از گفت مى نفر يك كه آنجا
 گفتيـد؟  ىمـ  چه او به) خواب عالم مثل (دارم كار و سر ذهنياتم با من هميشه
 صـفت  دارنـده  بـدون  را صـفات  ذهنـى  كـدام . بگوييـد  را همـان  هـم  اينجا
 آمـده  فيزيـك  در چيزهـا  ايـن  و جـوهر  و ذات اند كرده خيال اينها پذيرد؟ مى

 از بهتـر  خيلـى  كانـت . نيسـت  اينطـور . نيسـت  حرفها اين فلسفه در و است
 ايـن  بـه  واى. دارد معيـارى  او حرفهـاى  الاقل. است زده حرف ذات منكران

 ايـن ! كنند مى كالفه را آدم اينها! فيلسوفها ـ فيزيكدان و فيزيكدانها ـ فيلسوف
 مـا  تخصـص  حـد  در چـه  نفهمـيم؛  چه بفهميم ما چه حاال (فيزيكى بحثهاى
 يـا  باشـد  مـا  فهـم  حد در نيست؛ كه تخصصمان حد در البته. نباشد چه باشد
 بحـث  ايـن  در مـا  كه جوهرى آن و ذات آن. كند نمى عوض را مسأله) نباشد
 1...است جوهر است؛ ذات هم موج. شود مى شامل هم را موج گوييم مى

 شـناخت  بـه  احتيـاجى  صفات شناخت جز آيا ... :]حاضران از يكى[
 بشناسيم؟ را ذات توانيم مى آيا هست؟ هم ذات

                                                           
 .است شده جمالت برخى حذف باعث قسمت اين در نوار تعويضـ 1
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. كنـيم  مطرح خواستيم كه بود دوم مسأله اين! احسنت :]بهشتى دكتر[
 بـه  قـرآن  بـا  رابطه در كنم مطرح را دوم مسأله كهاين از قبل بدهيد اجازه

 . برويم دوم مسأله سراغ به بعد كنم، اشاره موضوعى
  
  است موافق خارج عالم در ذات وجود با قرآن

 دارم، آشـنايى  بنـده  كـه  آنجـايى  تـا  كريم، قرآن گوييم مى قرآن با رابطه در
 و نـداريم،  يـا  داريم جوهرشناس حس ما آيا كه نشده بحث اين وارد اصالً
 بيند مى كند مى مطالعه و خواند مى را قرآن كه كسى اما. نه يا هست ذاتى آيا
 صـفات  كـه  داريم خارج در ذاتى گويند مى كه كسانى تفكر طرز با قرآن كه
 قـرآن  بحثـى  رونـد  يعنـى . اندازه همين ـ دارد، سازگارى دارد خودش با را

 كسـانى  بحثـى  روند با كه تاس روندى ديگر، مسائل درباره و جهان درباره
 ايـن . نيسـت  ايـن  از بيش اما. دارد سازگارى هستند ذات بودن به معتقد كه

 .داشت سؤالى دوستان از يكى اينكه مثل ـ. اول مسأله به راجع
 بشناسـيم  توانيم مى را چيزى صفات فرموديد شما :]حاضران از يكى[
 .بشناسيم هم را ذاتش بتوانيم كه

 مطلبـى  اول بحـث  در شما پس. است دوم سؤال اين  :]بهشتى دكتر[
 . نداشتيد

  
 انجامد مى ذوات شناخت به صفات شناخت
 صـاحب  كـه  دارنـد  ذات نـام  به اى دارنده صفات اين وقتى اينكه دوم مطلب
 طـور  بـه  صـفات  دگرگـونى  و گونـاگونى  و صـفات  شناسايى است، صفت

 ايـن  رو ايـن  از. كند مى راهنمايى ذوات گوناگونى شناسايى به را ما اتوماتيك
 بشناسـيم،  را ذات تـوانيم  نمـى  امـا  بشناسـيم  را صفات توانيم مى ما كه سخن
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 اسـت  ايـن  معنايش چون ندارد؛ اى العاده فوق ارزش چندان كه است حرفى
 گوناگونى راه از را ذوات گوناگونى و شناسيم مى تر مستقيم را صفات ما كه

 بـاالخره . زنـد  نمـى  جـايى  بـه  ضررى اين. باشد خوب،. شناسيم مى صفات
 ايـن  از ولـو  ـ ذوات گوناگونى و ما ميان غيرمستقيم طور به شناسايى رابطه
 از شناختيد مى را خارجى عينى رنگ كه وقتى شما نشد؟ يا شد برقرار ـ راه
 نـورى  امـواج  شماره بازتاب يعنى رنگ؛ بازتاب راه از شناختيد؟ مى راه چه
 غيرمسـتقيم  هـم  اين خوب،. چشم شبكيه روى خيزد، برمى جسم اين از كه

 كـه  است اين سر بر بحث. نيست مستقيم غير و مستقيم سر بر بحث. است
 رابطـه  دارد رنـگ  كـه  چيـزى  ايـن  ميـان  و شما ميان كه نداشتيد شك شما

 آدمـى  گفتيـد  مـى  كـرد  مـى  ترديـد  ايـن  در كس هر و شده برقرار شناخت
ــه شــكاكيت بيخــود كــه اســت ذهنــى و ايدآليســت  و دهــد مــى رجخــ ب

 بـود؛  مسـتقيم  غيـر  رنـگ  ديدن و شناخت نيز آنجا. كند مى انگيزى وسوسه
 صفاتشان طريق از را ذوات توانيم مى ما. است همين مسأله هم اينجا خوب،
 حـرف  برابـرش  در بيخـودى  نبايـد  گفت را جمله اين كسى اگر. بشناسيم

 كـه  گفتـه  كسى چه. نداريم راه ذات به مستقيماً ما كه گفت و زد اى پايه بى
 .گويد نمى چيزى چنين كسى هيچ است؟ مستقيم رابطه گرو در شناسايى

 ندارد؟ وجود ذات شناخت امكان :]حاضران از يكى[
. اسـت  ديگرى بحث نباشد يا باشد شناسى؟ ذات امكان :]بهشتى دكتر[
 از يعنـى  مسـتقيم،  غيـر  صـورت  به ذات شناخت امكان گوييم مى فعالً ما

 ايـن  اثبـات . دارد وجـود  صـفات،  گونـاگونى  و رگونىدگ شناخت طريق
 راه از را ذوات: داريـم  كـار  و سـر  همـين  با ما. است مهم ما براى حرف

 .شناسيم مى صفات گوناگونى
 ]نامفهوم: حاضران از يكى[
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 و چيز دو ما براى زردآلو هسته و زردآلو باالخره يعنى :]بهشتى دكتر[
 يا كنيم مى برخورد آنها با جور دو كه هستند عينى واقعيت دو و ء شى دو
  جور؟ يك

 .بينيم مى را آن صفات ما :]فرد همان[
 دارند؟ صاحب يا اند صاحب بى صفاتش :]بهشتى دكتر[
 شـويم  مـى  قائـل  مـا  كـه  تفاوتهـايى  ولـى . دارند صاحب :]فرد همان[

 .است صفات به مربوط
 بـه  مربـوط  شـويد  مـى  قائل شما كه تفاوتهايى خوب؛ بسيار :]بهشتى دكتر[

 دگرگـونى  يك صفات دگرگونى اين آيا كه است اين سؤال حاال. است صفات
 اتفاقـاً  نـدارد؟  رابطـه  ذات دگرگـونى  با يا دارد رابطه ذات دگرگونى با كه است
 آشـنا  حركـت  دربـاره  امروزيـان  تفكـر  بـا  حدى تا كه آقايانى براى مطلب اين

 تغييـر  خـود  ودىخـ  بـه  صـفتى  هـيچ . اسـت  فهم قابل تر راحت خيلى هستند
. باشـد  آمـده  وجود به تغييراتى ء شى درون و ذات در اينكه تبع به مگر كند نمى
 را برونـى  تغييـرات  ايـن  مـا  كـه  آمـده  وجـود  به تغييراتى سيب درون در يعنى
 ذاتـى  آن مـا : گوييم مى اينطور ما حال عين در. است روشن خيلى اين. بينيم مى
 ذات دو عنـوان  بـه  دارد را صفت اين كه ذاتى اين از داشت را صفت اين كه را
 نـوع  دو. هسـتند  جـوهر  نـوع  دو هسـتند؛  ذات نـوع  دو يعنـى . شناسيم مى باز

 زغـال  بـا  سيب شود گفته كه نيست چنان. اند صفات نوع دو داراى كه جوهرند
 دارد؟ فـرق  اينهـا  صفات فقط يعنى چه؟ يعنى» است چيز يك «.است چيز يك
 بـه  اينهـا  همه بگوييد خواهيد مى يعنى دارد؟ فرق اينها صفات فقط كه چه يعنى
 بگوييـد  را ايـن  خواهيـد  مـى  اگـر  گردنـد؟  برمى امواج نام به مشتركى ماده يك

 نظيـر  زغـال  و سـيب  تفـاوت  بگوييد خواهيد مى اگر اما. بگوييد ندارد؛ اشكالى
 هـم  مـا . نيسـت  اينطـور  كه بگوييم بايد زرد، سيب با است سرخ سيب تفاوت
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 را همـين  خـواهيم  مـى  صـفاتى،  تفـاوت  مقابـل  در ذاتى تفاوت ييمگو مى كه
 كـه  مـادام  بگوييد خواهيد مى شما اگر. ندارد اثرى جدلى بحثهاى اين. بگوييم

 دگرگونيهـايى  امـواج  ايـن  و ذرات ايـن  و پروتونها و الكترونها اين درون در
 مطلبـى  همـان  تـازه  ايـن  آيد، نمى پيش سبزى و سرخى و شيرينى نيايد پيش
 مطلبـى . كنـيم  نفى را آن ما كه نيست مطلبى اين. بوديم دنبالش به ما كه است
 دگرگونيهـاى  از برخاسـته  صفات در دگرگونى. هستيم دنبالش حتى كه است
 مقـدار  و وضع و شكل يعنى ؛»است ذات در «معنىِ همين به ـ است ذات در
 فـرق  آن نبسـاط ا و تـراكم  ميـزان  يا پروتونها و الكترونها عدد يا امواج عدد و

 گـوييم  مـى  مـا . را مـا  حـرف  نـه  و كنـد  مـى  نفـى  را ذات نه اين. است كرده
 و كيفـى  گوناگونيهـاى  بگوييـد  كـه  ندارد اشكالى هيچ. جورند دو گوناگونيها

 سـخن  ايـن . عميقتر خيلى مقدارى و سطحى خيلى مقدارى: جورند دو كمى
 راه از تـوانيم  مـى  امـ  گوييم مى اينكه از ما مقصود. زند نمى ما بحث به ضررى
 . نيست مطلب اين با مباين بشناسيم را مختلف ذوات صفات،

 را جوهرهـا  و ذوات گونـاگونى  تـوانيم  مـى  مـا  آيـا  كـه  بحث اين بنابراين،
 خيلـى  پاسـخش  اند، كرده مطرح امثال و كانت كه سطحى آن در نه، يا بشناسيم
 فيزيـك  در هكـ  سطحى آن در و. كردم عرض كه بيانى همين به ـ است روشن

 چيـز  هـر  بـه  يا موج، به انرژى، به گردد برمى اجسام تمام كه شود، مى مطرح نو
 و انبسـاطى  و تراكمـى  گوناگونيهـاى . ندارد ما حرف با مغايرتى هم باز ديگرى،
 و. ژرفترنـد  و عميقتـر  تر، سطحى گوناگونيهاى به نسبت كه است امواج وضعى

 دگرگونيهـاى  طريـق  از ولـى  بينـيم،  مـى ن چشـم  بـا  را گوناگونيها آن ما اينكه با
 اينجـا . بـريم  مى پى آنها به كنيم مى لمس دست با يا بينيم مى چشم با كه صفاتى
 معطـل  بحثهـا  ايـن  سـر  بيخـود . شـوند  مى جدا هم از مادى و االهى كه نيست

 ايــن در االهــى فــرد كــه نــدارد معنــى اصــالً. اســت مشــترك اينهــا. نشــويم
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 موضـع  بحثهـا  ايـن  در االهـى  يك اگر. بگيرد خود به انكار موضع بحثها
 .رود مى عوضى و كرده گم را راه كه بدانيد گرفت انكار

ــس ــب پ ــه دوم مطل ــا اينك ــاى از م ــاهرى گوناگونيه ــهود ظ ــه مش  ب
 خواهيـد  مى حاال. بريم مى پى ظاهرى گوناگونيهاى اين وراى گوناگونيهايى

 بـه  مقابـل  در و ،جـوهرى  گونـاگونى  يا بناميد صفات گوناگونى هم را آنها
. كند نمى تغيير اسم تغيير با مطلب. ظاهرى و عرَضى گوناگونى بگوييد اينها

 روى) الفـاظ  اهـل  نـه  (باشد دقت اهل امروز كسى اگر كه است اين جالب
 شـده،  بيـان  مسـائل  ايـن  بـراى  ارسطويى فلسفه در حتى كه تحليلى همان
 و فيزيكـى  علمـى  رفتهاىپيش اين با منافاتى هيچ تحليل آن حتى كه بيند مى

 مـوجى  و اى ذره نظريه ادغام و اى ذره مافوق و موجى هاى نظريه به رسيدن
 صـورت  يـا  نوعيـه  صـورت  ارسـطو  را آنچـه  چـون ! منافـاتى  هيچ ـ ندارد

 و فهـم  قابـل  آسانى به گويد، مى جوهر و عرض را آنچه و نامد مى جسميه
 نـدهيم،  خـرج  به حجرت آنجا اينكه شرط به است؛ مسائل اين با جمع قابل
 . نباشيم اصطالحات و الفاظ بنده و ندهيم خرج به تحجر هم اينجا

 صـفات  گوناگونيهاى بگويد كسى كه بينيم نمى اشكالى هيچ ما بنابراين،
 كسى كه بينيم نمى اشكالى هيچ اينكه كما. گردد برمى ذوات گوناگونيهاى به

 از دور صفات ناگونىگو از است ديگرى تعبير ذوات هاى گوناگونى بگويد
 مسـأله  بـه  راجـع  اين. بينيم نمى دو اين از كدام هيچ در اشكالى هيچ. حس
 حـس  ما آيا اينكه و صفات شناسايى مورد در حواس برد و حواس و حس

 . نيست يا هست ذاتى و جوهرى اصالً و نداريم، يا داريم جوهرشناس
 شـناخت  برد آيا كه است اين شناخت برد در زمينه اين در بعدى بحث

 و حس ماوراى و است بيشتر حس برد از آن برد يا است حس برد اندازه به
 جلسـه  بـه  را بحث اين است؟ شناسايى قابل ما براى هم محسوس ماوراى

 



 299 )   8(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 مـواردى  به. داريم زياد قرآنى بحث بعدى بحث در. كنيم مى موكول آينده
 زمينـه  در. كنيـد  آمـاده  بعـد  جلسـه  بـراى  را خود تا كنيم مى اشاره آن از

 هسـت  قـرآن  از بخش دو) حس برد از فراتر شناخت برد (حس فراسوى
 و) ها نشانه (آيات هم يكى. شهادت و غيب: بفرماييد مطالعه توانيد مى كه
 و غيـب  بحـث  مـن . اسـت  قرآن در شناخت با رابطه در) آثار و اثر (آثار

 بنـدى  جمـع  پـيش،  سـال  پـانزده  ـ ده شايد پيش، وقت خيلى را شهادت
 عـرض  بحـث  مقطـع  همين پايان در رفقا براى را بندى جمع آن و ام كرده

 بشـويم،  وارد تـوانيم  نمـى  مستوفا طور به هم آيات بحث به. كرد خواهم
 فاصـله  در. كـنم  مـى  مطـرح  كـه  ام كـرده  اسـتخراج  آن از چيزهـايى  ولى

 .بفرمايد طرح دارد سؤالى كسى اگر جلسه پايان تا باقيمانده
 





قرآن هديدگا از شناخت  
نهم جلسه       

  
  





  قبل مباحث خالصه

 آوريـم  مـى  دسـت  به خارج محيط از آگاهيهايى حواس راه از ما اينكه در
 گـاه  هيچ حس بگوييم خواهيم نمى كنم، مى تكرار هم باز. نيست ترديدى

 مـا  كه بگوييم خواهيم مى ـ شويم، مى بحث اين وارد بعداً ـ كند نمى خطا
 صحت در كه آوريم مى دست به صحيحى آگاهيهاى حواس راه از اجماالً
 روش در خطا، از جلوگيرى و خطا مورد در. نداريم ترديدى كمترين آنها

 . كرد خواهيم صحبت شناخت سقم و صحت معيارهاى و شناخت
 عـالم  دربـاره  و خارج محيط درباره ما كه آگاهيهايى اينكه دوم مطلب

 هـم  ايـن  در. نيسـت  حسـى  ىآگاهيها به منحصر آوريم مى دست به عين
 ايـم،  كـرده  انتخـاب  بحث اين در ما كه روشى طبق. نيست ترديد كمترين
 چيزهـا،  تـرين  مسـلّم  از يعنـى  بينـات،  از هـا  نكتـه  اين كردن روشن براى

 . باشد قال و قيل و دغدغه جاى كمتر كه كنيم مى استفاده
 مـى عل قـوانين  شـناخت  امكـان  درباره كه هست كسى امروز آيا: سؤال

 امكـان  دربـاره  آيـا  باشـد؟  داشـته  ترديدى كمترين اجماالً طبيعت بر حاكم
 هسـت؟  ترديـدى  طبيعى حوادث و طبيعت بر حاكم علمى قوانين شناخت

  علمى قانون را هرچه گوييم نمى شناسيم؛ مى را علمى قوانين همه گوييم نمى
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 هسـت  طبيعىعلمى   قانون مورد يك آيا گوييم مى است؛ درس كنيم مى تلقى
 يـا  باشـد،  شـناخته  دغدغه بى ترديدناپذيرِ كاملِ آگاهىِ با و روشنى به بشر كه
 نـدارد  وجـود  قـانونى  چنين از هم مورد يك اگر ندارد؟ وجود هم مورد يك
 يـك  واقعـاً  آيـا . بـرويم  كارمـان  پـى  و بكشيم را بحث دايره اصالً است بهتر
 علمـى  قـانون  از رمانمنظو حتى ندارد؟ وجود بشناسيم را آن كه علمى قانون
 قـانون  منظـورم . كنـد  صـدق  شـرايط  همـه  در و صددرصد كه نيست قانونى
 علمـى  قـانون  نقش اجماالً ما آيا. است معين، شرايط به مشروط نسبى، علمى
 خودمـان،  زمـين  ميـدان  در الاقل و شمسى، منظومه ميدان در الاقل را، جاذبه

 در الجملـه  فـى  را تكامـل  و تطـور  قـانون  اصـل  مـا  نـه؟  يا ايم كرده شناسايى
 قـانون  انـد؟  حسـى  قانونهـا  ايـن  آيا نه؟ يا ايم كرده شناسايى خودمان محدوده
 بـا  ايـم؟  كـرده  لمـس  دست با ايم؟ شنيده گوش با ايم؟ ديده چشم با را علمى
  ايم؟ كرده شناسايى چيز چه با را آنها ايم؟ فهميده را قانون و ايم كشيده بو بينى

 ايـن . كنيم ترديد نبايد رود مى آنطرفتر حس مرز زا ما شناخت اينكه در
 اين. بگذاريم كنار هم را كن تلف وقت بحث و جر. ندارد هم بحث مسأله
. بمـانيم  و كنـيم  درنگ بينات روى ما نيست قرار. است روشن و بين مسأله

 مـا  اينكـه  در. گـذاريم  مـى  حسـى  مبـادى  از روشـن  استنتاج را اين اسم ما
 ايـم  شناخته حسى مبادى از استنتاج طريق از بيش، و كم ا،ر عينى واقعيتهاى

 كـه  شـناخت،  بـرد  پـس . نـداريم  ترديـدى  كمتـرين  ايم شده آگاه آنها بر و
 مثـل  اينجـا  بـاز  مـن . رود مى فراتر قطعاً حس مرز از ماست، بحث موضوع
 روشـن  هـم  اگر. بفرماييد نيست روشن مطلب اگر تا كنم مى درنگ هميشه
 .خوب بسيار... هستيد؟ الرأى متفق همه ندارد؟ بهامىا. كنيم عبور است
 

  قرآن در آيه معناى
 تصـريح  شناخت زمينه در حواس نقش مورد در كه طور همان كريم قرآن
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 چون (است حس وراى كه جديد شناخت نوع اين نقش زمينه در داشت،
. دارد تصريحاتى حس از استنتاج طريق از) است حس وراى علمى قانون
 نشـانه  يعنى آيات، و آيه زمينه در قرآن تصريحات اين از مهم بخش يك
 . آنهاست كاربرد و ها، نشانه و

 البيـان  مجمـع  در طبرسـى  جمله از. عالمات يعنى آيات عالمت؛ يعنى آيه
 اَآليـةُ  «:گويـد  مـى . كنـد  مـى  معنـا  را» آيه «يوسف، سوره هفت آيه تفسير در

 وسـيله  كـه  چيـزى  يعنـى  عبـرت،  و عالمـت  و آيـه  ؛»نَظائر الْعِبرَةُ و والْعالَمةُ
 ايـن  است مهم آنچه. است مشابه آنها معناى و هستند معنا هم است، پندگيرى

 تـا  گـذارديم  شـما  راه فـرا  هـايى  آيه ما اينكه به كند مى تصريح قرآن كه است
 و اسـت  اسـرائيل  بنـى  داستان در بقره سوره از 73 آيه. باشد شما تعقل وسيله
 اللّـه  يحـىِ  كَذلِك بِبعضِها اضْرِبوه فَقُلنا «گويد مى سرانجام كه ـ سرائيلا بنى بقره

 ايـن  از بخشـى  و انـدام  كه گفتيم آنها به ؛»تَعقِلُونَ لَعلّكُم آَياتِهِ يريكُم و الموتى
 زنـده  اينجـور  را ها مرده خدا بزنيد؛ شده كشته انسان اين به را شده كشته گاو
 نمايانـد،  مـى  و دهـد  مـى  نشان شما به را خويش هاى نشانه و آيات و كند مى

 شـما  بـه  را هـا  نشـانه  و هـا  آيـه  «.كنيـد  تعقـل  و باشـيد  داشته تعقل كه باشد
 آيـات  خدا ديگر؟ منظور به يا ها، نشانه صرف ديدن براى فقط اما ،»نماياند مى
. آنهـا  از اجاسـتنت  منظور به يعنى تعقلون،. آنها از استنتاج منظور به نمايد مى را
 بحـث  هـر  بـه  مربـوط  آيـات  ميان در من ندارد؟ يا دارد صراحت آيه اين آيا
 و قلت اِن است ممكن كه آياتى سراغ و كنم انتخاب را صريحترين كوشم مى
 هـاى  نشـانه  خـدا  ؛»تَعقِلُـون  لعلَّكم آياته يريكُم... كذلك «.روم نمى بردارد قلت
 اسـت  اين حسى امر آن. است حسى امر يك به اشاره داستان در (ـ را حسى

 كـه  منظـور  بـدين  نمايانـد،  مى شما به ـ(شود مى زنده اى وسيله به اى مرده كه
 راه از آگــاهى و شــناخت يعنــى ايــن. كنيــد عقلــى اســتنتاج و تعقــل شــما
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 رعد سوره از سوم آيه در تفكر عنوان تحت همچنين. حسى امور از استنتاج
 و اَنْهـاراً  و رواسى فِيها جعلَ و االَرض مد ذىالّ هو و «:آمده) سيزدهم سوره(

 لĤَيـاتٍ  ذلِك فى اِنَّ النَّهار، الَيلَ يغْشى اثْنَينِ، زوجينِ فِيها جعلَ الثَّمراتِ كُلِّ من
 و لنگرهــا آن در و كــرد گســترده را زمــين كــه كــس آن ؛»يتَفكَّــرون لِقــومٍ

 ايـن  در برهـا  و بار همه از و نهرها؛ و) هاكوه يعنى (نهاد ثابت هاى استوانه
 را روز يـا  روز، پوشـش  را شـب  داد؛ قـرار  و آفريـد  دوگانه جفتهاى زمين

. انديشـند  مـى  كـه  مردمـى  براى است هايى نشانه اينها در نهاد؛ شب پوشش
 زمـين  غيرحسـى؟  يـا  بـود  حسـى  امـور  بـود؟  چه كرد بيان جلوتر را آنچه

 كـه  هسـت،  زمين برهاى و بار هست؛ جويبارها هست؛ كوه است؛ گسترده
 پـى  در روز و شـب  دارد؛ مـاده  و نـر  كـه  بينـيم  مى را آنها از مقدارى الاقل

 در و را، روز شب و دهد مى قرار الشعاع تحت را شب روز آيند؛ مى يكديگر
 بـراى  ها نشانه گوييم مى وقتى. انديشند مى كه مردمى براى هاست نشانه اينها

 و اسـت  صـحيح  عبـارت  ايـن  صورت چه در شند،اندي مى كه است مردمى
 آيات زمينه اين در. باشد ها نشانه اين از استنتاج هدف كه وقتى دارد؟ معنى
 . كردم انتخاب بود روشن خيلى كه را نمونه دو اين من. است زياد خيلى
 حـاالت  محسـوس  و ظـاهرى  هاى نشانه معنى به كريم قرآن در» آيه«
 يوسـف  سـوره  از مـورد  دو. است رفته ارك به انسان نامحسوس و باطنى
 :يوسف سوره از 7 آيه يكى: است آيه از معنى اين با متناسب كه هست
»فى كانَ لَقَد فوسواخوتِهِ ي ائِلين آياتقالُوا اذْ. لِلس فوسلَي أَخُوه و  ـبأح 
ـ . مبينٍ ضَاللٍ لَفى أبانا انَّ عصبة نَحنُ و مِنّا أبينا الى  اطرَحـوه  أَوِ يوسـف  وااُقتُلُ

 ال مِـنْهم  قَائلٌ قَالَ. صالِحين قَوماً بعده مِن تَكُونُوا و أبيكُم وجه لَكُم يخْلُ أَرضًا
 كُنْــتُم اِن الســيارةِ بعــض يلْتَقِطــه الجــب غَيابــتِ فــى ألقُــوه و يوســف تَقْتُلُــوا
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 و سـؤال  اهـل  كه آنها براى بود هايى شانهن برادرانش و يوسف در ؛»1فَاعِلينَ
 بـرادرش  و يوسـف  كه گفتند خود با برادران كه آنوقت. بودند جو و پرس
 هـم  بـه  گـروه  يـك  كـه  هتـيم  مـا  اينكه با است، محبوبتر ما از ما پدر پيش

 عوضـى  و كنـد  مـى  فكـر  عوضـى  و است گمراه آشكارا ما پدر. ايم پيوسته
 يـك  بـه  را او اينكـه  يـا  بكشـيد،  را يوسـف  اسـت  اينطور كه حال. رود مى

 از بعـد  وقت آن. باشد شما آن از يكسره پدر چهره تا بيندازيد دور سرزمين
 مردم بعدش ندارد؛ عيبى بكنيد، را گناه يك اين. باشيد خوبى مردم گناه اين

 يـك  نهانگـاه  به را او نكشيد؛ را يوسف نه، گفت آنها از يكى. باشيد خوبى
 در. ببـرد  خودش با و بردارد را او رهگذر يك يا گذرانره تا 2بيندازيد چاه

 . بدند جو و پرس اهل كه آنها براى بود هايى نشانه برادرانش و يوسف
 همـان  يعنـى  كـه  اسـت  ايـن  آيـه  ظـاهر  چيسـت؟  ها نشانه اين از منظور

 آيـه  ظـاهر . درونـى  ناراحتيهـاى  و باطنى هاى كينه همان از ظاهرى هاى نشانه
. كنـد  مـى  معنـا  ديگرى نحو به طبرسى مرحوم البيان مجمع رد البته. است اين
 داسـتان  در ؛)كنـد  مـى  اضـافه  را قصه كلمه (يوسف قِصةِ فى كان لَقَد گويد مى

 ولـى . انـد  سؤال اهل كه آنهايى براى عبرتهاست و ها نشانه برادرانش و يوسف
 كـردم  عرض كه معنايى همان. نيست مطبوع و مطلوب خيلى معنى اين ظاهراً

 يوسـف  داستان مورد در باز يوسف، سوره از 35 آيه همچنين. است متناسب
 بـرده  عنـوان  به را يوسف كه كسى آن همسر (عزيز همسر كه وقتى كه است
 اينكـه  از كـرد  خـوددارى  يوسـف  و شـد  يوسف شيفته و عاشق) بود خريده

 

                                                           
 .)12 (يوسف سوره 10 تا 7 آياتـ 1
 بـراى  كندند مى چاه وسط در كه جايى يك: داشت نهانگاهى معموالً چاهها موقعها آنـ  2

 آنجـا  در شـدن  خنـك  بـراى  را چيـزى  اينكه مثل ديگر، منظورهاى براى يا شدن پنهان
 ).بهشتى دكتر (هست ايران چاههاى از بعضى در هم هنوز. بگذارند
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 مـد؛ آ پـيش  آزمايشهايى آمد؛ پيش حوادثى سرانجام بپذيرد، را او كامجويى
 هـم  زن آن. آمـد  دسـت  بـه  زن آن خيانـت  و يوسـف  پـاكى  بر هايى نشانه
 مـال  بـر  باشـد  عاشـقش  او كه است آن خور در يوسف اينكه بر هايى نشانه
 لَيسـجنُنَّه  اآليـاتِ  رأوا بعدِ مِن لَهم بدا ثُم «:آمده اينطور آيه اين، دنبال به. كرد
 كـه  شـد  پيدا ايشان براى نظر اين ديدند را ها نشانه آنكه از پس ؛»حينٍ حتى
 اينجـا  در هـا  نشـانه  و آيـات  از منظـور . كنند زندانى مدتى تا را يوسف بايد

 هـاى  نشانه يوسف؛ پاكى هاى نشانه: آمده قبالً كه هايى نشانه همان چيست؟
 .درونى روحى حاالت بر حسى هاى نشانه زن؛ آن نارواى و نابجا عشق
  
 تانىباس آثار معنى به آيه
 از بسـيارى  االن كـه  دانيـد  مـى . است رفته كار به نيز باستانى آثار در آيه كلمه
 يعنـى . كننـد  مى باستانى حسى آثار در مطالعه راه از انسانى علوم در را مسائل
 سـوره  از 96 آيـه  در. بينيم مى كه باستانى آثار از نديديم، كه چيزهايى استنتاج

ـ  نزديـك  معنى در» آيات «عمران، آل  دربـاره . اسـت  رفتـه  كـار  بـه  همـين  هب
 و مباركـاً  بِبكَّـةَ  لَلَّـذى  للِنّـاسِ  وضِع بيتٍ اَولَ اِنَّ: گويد مى كعبه و مسجدالحرام

 نخسـتين  ؛1آمِنـاً  كَـانَ  دخَلَـه  منْ و اِبراهيم مقام بينّات آيات فيه لِلْعالَمين، هدى
 كـه  است اى خانه شد نهاده بنيان و شد ساخته مردم براى كه خداپرستى خانه
 اى خانـه  و پربركـت  اى خانه ؛)مكه از است ديگرى تلفظ بكّه (هست مكه در
 روشـنى  هـاى  نشـانه  خانه اين در. جهانيان براى است راهنمايى و هدايت كه

 ايسـتاده؛  مـى  عبـادت  به ابراهيم كه جايى يعنى ـ ابراهيم مقام ازجمله هست؛
 يعنـى  ابـراهيم،  مقـام . ايـد  ديـده  مكـه  تصويرهاى در البد كه است ساختمانى
 .اسـت  باسـتانى  سـاختمان  يـك  اسـت،  ابـراهيم  ايستادن جاى كه ساختمانى

 

                                                           
 ).3 (عمران آل سوره 97 و 96 آياتـ 1
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 بينـه  آيـه . اسـت  خانـه  ايـن  گذشـته  بر روشن هاى نشانه از اين گويد مى
 كـه  را مسـائلى  شـود  مـى  آنهـا  از كـه  باسـتانى،  آثار بر است شده اطالق
 . بفهميم ايم نديده
  
  غيبى امور بر حسى نشانه معناى هب آيه
 بـه  غيبـى  و حسـى  غير امور بر حسى اى نشانه معنى در بسيار موارد در آيه
 بـه  طبيعـت  مـثالً . كند استنتاج و بفهمد را آنها بايد انسان كه است رفته كار

 و قـدرت،  حكمـت،  توحيـد،  خـدا،  وجود خدا، يگانگى بر اى نشانه عنوان
 بقـره  سوره 164 هاى آيه. هست رابطه اين در فراوانى هاى آيه. خدا رحمت

 از 69، 676، 655، 134،  113؛  2]3سـوره [ عمران آل سوره 190؛  1]دوم سوره[
 آيـه  ــ  خوانم مى را آيات اين از نمونه يك فقط من]. 16 سوره[ نحل سوره

 

                                                           
 البحر فى تَجرى التى الفُلكِ و النَّهار و الَّليلِ اختالفِ و االَرض و السمواتِ خَلقِ فى انّـ  1
 مـن  فيها بثَّ و موتها بعد االَرض به فاَحيا مĤء من السماء من اللّه انزل ما و النّاس ينْفَع بما
. يعقلـون  لقـومٍ  لĤَيـاتٍ  رضاالَ و السماءِ بين المسخَّر السحابِ و الرّياحِ تَصريف و دابة كُلّ

 ).164 آيه بقره سوره(
 سوره. (االَلباب الُولِى لĤَياتٍ النّهار و واللَّيلِ اختالفِ و االَرضِ و السمواتِ خلق فى اِنّـ  2
 ).190 آيه عمران، آل
خّرات  النُّجوم و القَمرَ و الشَّمس و النَّهار و اللَّيلَ لكُم سخَّر وـ  3 سـذلـك  فـى  اِنّ بـاَمرهِ  م 

 ).11 آيه نحل، سوره (يعقِلون لقومٍ آلياتٍ
 آيه نحل، سوره. (يذَّكَّرونَ لقومٍ لĤَيةً ذلك فى انّ اَلوانُه، مختلفاً االرضِ فى لكُم ذَرأَ ما وـ  4

13.( 
. يعقلِـون  لقـومٍ  لĤَيةً ذلك فى انَّ موتِها، بعد االرض به فَاَحيا مĤء السماء من اَنْزَلَ اللّه وـ  5
 ).65 آيه نحل، سوره(
 لقومٍ لĤَيةً ذلك فى انَّ حسناً، رزقاً و سكراً منه يتَّخذونَ االعنابِ و النَّخيلِ ثَمراتِ مِن وـ  6

 ).67 آيه نحل، سوره. (يعقِلون
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 اِلى ربك اُوحى و «.شويد آشنا آيات با هم بحث اين در تا ـ نحل سوره از 69
 كُـلِّ  مِـن  كُلـى  ثُـم  يعرِشُون، مِما الشَّجرِو مِنَ و بيوتاً الجِبالِ مِنَ اتَّخِذى اَنِ لِالنَّح

 شِفاء فِيهِ أَلْوانُه مختَلِف شَراب بطُونِها مِنْ يخْرُج ذُلُالً ربك سبلَ فَاسلُكى آلثَّمراتِ
 از كه كرد الهام عسل زنبور به خدايت. »1رونيتَفَكَّ لِقَومٍ الَيةً ذلِك فى انَّ للِنّاس،
 بلنـد،  درختهـاى  بلند، ساختمانهاى (افرازند مى بر آنچه از و درخت از كوهها،

 راههـايى  بخور؛ ها ميوه همه از بعد، و بگير خانه بلنديها در) بلند چارچوبهاى
 اى نوشـابه  عسـل  زنبور اين شكم از و. بپيما كرده هموار برايت خداوند كه را

 ايـن  در مـردم؛  بـراى  اسـت  درمـان  و شـفا  آن در كه رنگارنگ آيد مى بيرون
 نشـانه  چيـز؟  چـه  بر نشانه. انديشند مى كه مردمى براى است اى نشانه جريان
 بـر  آيـه  واژه اينجـا  در. آيد نمى در حس به كه امورى به بردن پى براى حسى
 از اسـت  تعبـار  امور اين. است شده اطالق حسى از غيرحسى امور استنتاج
 . اينها امثال و پروردگار قدرت پروردگار، رحمت پروردگار، حكمت

  
 پيامبرى نشانه معنى به آيه
 عبـارت  كـه  غيبـى  امـر  بر حسى هاى نشانه در است رفته كار به قرآن در آيه

 زمينـه  ايـن  در. انبيـا  پيامبرى و نبوت هاى نشانه: انبيا نبوت و پيامبرى از باشد
 هفـده  سـوره  از 102 و 101 آيه من جمله از هست؛ ادىزي خيلى هاى آيه هم

 آيـاتٍ  تسـع  موسـى  آتَينـا  لَقَـد  و «:خوانم مى شما براى را) اسرائيل بنى سوره(
 موسـى  يـا  ألَظُنُّـك  اِنـى  فِرْعـونُ  لَـه  فَقَالَ جĤءهم اِذْ اِسرآئيلَ بنى فَسئَلْ. بيناتٍ

 ؛»2بصـĤئِر  واألَرضِ السـمواتِ  رب اال هـؤالءِ  اَنْـزَلَ  مـا  علِمت لَقَد قَالَ. مسحوراً
 

                                                           
 ).16 (نحل سوره 69 و 68 آياتـ 1
 ).17 (اسراء سوره 102 و 101 آياتـ 2
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 سـؤال  بـاره  اين در اسرائيل بنى از تو. فرستاديم روشن نشانه نه با را موسى ما
 گمـان  مـن  موسـى،  اى گفت فرعون. آمد مردم نزد ها نشانه اين با موسى. كن
. زنـى  مـى  را حرفها اين و كنى مى را ادعاها اين كه هستى زده جادو تو كنم مى

 و آسـمانها  خداونـد  فقط را ها نشانه اين كه دانى مى دلت در تو گفت، موسى
 اينجـا . روشـنى  و بصيرت هاى مايه عنوان به و بصائر عنوان به فرستاده، زمين
 در را اينهـا  امثال و بصائر آثار، آيات، بايد. آمده آيات معنى به نيز بصائر كلمه
 ده، بيـنش  زا، بصـيرت  اسـت  هايى نشانه اينها. كنيم جستجو زمينه اين در قرآن
. خداسـت  فرسـتاده  و خـدا  پيـامبر  موسى كه ببرند پى اين به آيات اين از كه

 خـود . اسـت  زيـاد  زمينه اين در آيات. حسى غير امر يك بر حسى هاى نشانه
. 1)27 سـوره  (نمـل  سوره 12 آيه در مثالً آمد؛ قرآن در جا چندين مطلب اين
 49،  2)26 سـوره  (شـعرا  سـوره  154 آيـه : هسـت  فراوانى آيات ينهزم اين در

 جـا  يـك  در... و ،4)5 سـوره  (مائـده  سـوره  114،  3)3 سوره (عمران آل سوره
 حكـومتى  يـك  طرف از كه نفر يك كه طور همان (فرمان مثل آيه كه بينيم مى
 بـه  خـدا  جانـب  از كسى اينكه نشانه عنوان به) دارد خودش با فرمانى آيد مى
 آيـه : است رفته كار به شده انتخاب نظامى و سياسى فرمانرواى و رهبر وانعن

 

                                                           
 قَومِه، و فرعونَ الى آياتٍ تِسعِ فى سوءٍ غير من بيضاء تَخْرُج كجيبِ فى يدك اَدخِل وـ  1

 ).12 آيه نمل، سوره. (فاسقين قوماً كانوا انَّهم
 ).154 آيه شعراء، سوره. (الصادقين من كنت اِن بĤيةٍ فَأتِ مثلُنا بشَرٌ اال انت ماـ 2
 كهيئـةِ  الطّين مِن لكُم اَخلُقُ اَنّى ربكُم نم بĤِيةٍ جئتكُم قَد اَنّى اسرائيلَ بنى الى رسوالً وـ  3

 و اللّـه  باذن الموتى اُحى و االَبرص و االَكمه اُبرئُ و اللّه باذن طيراً فيكونُ فيه فَانفخُ الطّير
 سـوره . (مؤمنين كنتم ان لكُم لĤَيةً ذلك فى اِنّ بيوتكم، فى تَدخرونَ ما و تأكلونَ بما اُنَبئكُم

 ).49 آيه عمران، آل
ماءِ  من مائدةً علينا انْزِلْ ربنا اللّهم مريم ابنُ عيسى قالَـ  4 ِلنـا  عيـداً  لنـا  تكـونُ  السـو الَو 

 ).114 آيه مائده، سوره. (الرّازقين خيرُ اَنت و ارزقنا و منك آيةً و آخِرنا
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 از گروهى. است طالوت داستان در آيه اين). 2 سوره (بقره سوره از 248
 رهبـرى  ما براى بخواه خدايت از گفتند پيامبرانشان از يكى به اسرائيل بنى

 گـاهى  كـه  بكنيـد  مالحظـه  داشـتند؛  پيغمبـر  آنهـا  (...بتـوانيم  كه بفرستد
 اينهـا . اسـت  هم با گاهى و جداست، نظامى و سياسى رهبرى از پيغمبرى
 از گفتنـد ) .داشـتند  نيـاز  سياسى و نظامى رهبر يك به ولى داشتند پيغمبر
 خـدا  راه در او بـا  همـراه  مـا  كه كند معين ما براى رهبرى بخواه خدايت
 كـه  طالوت كلمه. كرد نامزد را طالوت خدا جانب از او وقت آن. بجنگيم

 بلنـد  بسـيار  اينكـه  عنوان به. نيست اش اصلى اسم شده اطالق فرد اين به
 قرينـه  هم آن كه ـ شده ياد طالوت عنوان به او از عربى زبان در بوده، قد

 اسـم  عربـى  تلفـظ  يعنـى  اسـت؛  اصلى اسم همان جالوت. است جالوت
 رد حقيقت در كه است لقبى نيست؛ اسم اصالً طالوت ولى اوست؛ عبرى

 را او خداونـد  اينكـه  نشـانه  گفت بعد. شده داده فرد آن به عربى فرهنگ
 آية اِنَّ نَبيهم لَهم قال و «:كه است اين كرده شما فرمانرواى و نظامى رهبر
 و موسـى  آلُ تَرَك مِما بقيةٌ و ربكُم مِنْ سكينَةٌ فِيهِ التّابوت يأتِيكُم اَنْ ملْكِهِ
 تـابوب  كه است اين خدا جانب از او فرمانروايى نشانه گفت ؛»ونَهار آلُ

 هـارون  و موسـى  خانـدان  از آنچـه  از هـايى  بازمانده و آيد، مى شما براى
 .حسى غير امر يك بر است حسى نشانه يك اين. است مانده
  
 انسانها دوباره شدن زنده معنى به آيه
 قيامـت  بـه  راجـع  انسـان  دنشـ  زنده دوباره امكان هاى نشانه زيادى آيات در

 دشـوارى  دچار فهمش در بشر هميشه كه چيزهايى از يكى چون. است آمده
 فهم. كنيم پيدا بدن دومرتبه و بپوسد ما بدن شود مى چطور كه است اين بوده

 بينـيم  مى قرآن آيات در. است بوده دشوار انسانها از خيلى براى دوباره زندگى
 



 313 )   9(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 از... و كنـد  مى زنده را مرده زمين چگونه وندخدا اينكه از كند مى ياد زياد
 دوبـاره  هـاى  نمونـه  طبيعت در گويد مى اى آيه در. داريم فراوان آيات اين
 بشـود  زنـده  دوبـاره  انسـان  اينكه در چطور شما است، فراوان شدن زنده

  داريد؟ درنگ و تأمل اينقدر
  
  االهى عذاب معنى به آيه
 صـورت  بـه  گذشـته  اقـوام  بـر  االهـى  ابعذ هاى نشانه: داريم ديگر جاى در

 ايـن  از نمونـه  يـك ) 29 سـوره  (عنكبـوت  سوره از 35 آيه. آسمانى عذابهاى
 هـذِهِ  اَهـلِ  على منْزِلُون اِنّا «:گويد مى. است لوط داستان در آيه اين. است قبيل
 ؛»يعقِلُـونَ  لِقَومٍ بينَةً آيةً مِنها تَرَكنا لَقَد و يفْسقُون، كَانُوا بِما السمĤءِ مِنَ رِجزًا القَرْيةِ

 ايـن  از و تبهكاريهايشـان؛  كيفر به فرستيم مى آسمانى عذابى ده اين اهل بر ما
 تعقـل  كـه  مردمـى  بـراى  باشـد  روشـنى  نشـانه  تـا  گذاريم مى باقى چيزى ده
 سـر  خداونـد  نظـام  و فرمـان  از كـه  گروهـى  چگونـه  اينكـه  يعنـى . كنند مى

 در. رويـداد  ايـن  بر باشد اى نشانه تا شوند مى خداوند عذاب دچار تابند برمى
 بـر  است اى نشانه از صحبت كه بينيد مى) 3 سوره (عمران آل سوره از 13 آيه

 تُقاتِـلُ  فِئَـةٌ  التَقَتـا؛  فِئَتَينِ فى آيةٌ لَكُم كانَ قَد «:حق پيروزى درباره خدا سنتهاى
 مـن  بِنَصـرِهِ  يؤَيـد  واللّـه  العـينِ  رأى مِثلَيهِم ونَهميرَ كافِرَةٌ اُخْرى و اللّهِ سبيلِ فِى

،شاءفى انَّ ي صار الُولِى لَعبرةٌ ذلِكگروهـى  دو در بود اى نشانه شما براى ؛ِ»االَب 
. بـود  كافر ديگرى و جنگيد مى خدا راه در گروه يك. كردند برخورد هم با كه
 در مـاجرا  ايـن . ديدنـد  مـى  برابـر  دو وروبـر  در را مـؤمن  گروه آن كفار، اين

 گرچـه  ــ  احـد  جنگ داستان در احتماالً همچنين و است، بدر جنگ داستان
 بـيش  خيلى را مسلمانها عده كفار كه است نزديك بدر جنگ داستان به بيشتر

 دو كفّـار  ديـد  در مسـلمانها  گروه كه جريان اين. ديدند مى نظر به بود آنچه از
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. بـود  مسـلمانها  پيـروزى  عوامل از يكى شدند، مى ياننما واقعى عده برابر
 هسـت  اى نشـانه  شما براى گويد، مى. بود غيبى امدادهاى از اى نمونه اين
 پـى  در باشد نشانه تواند مى عينى تجربه اين و داستان اين. داستان اين در

 خداونـد  كـه  اسـت  ايـن  االهـى  سـنت  آن. االهى سنت يك به شما بردن
 كننـد  تالش عدل و حق راه در و باشند مؤمن او به اقعاًو كه را هايى گروه

 هـر  خدا ؛يشَاء منْ بِنَصرِه يؤَيد واللّه: كند مى يارى مختلف طرق و راهها به
 الولـى  لَعِبـرَةٌ  ذلِـك  فـى  اِنَّ. كنـد  مى يارى خود جانب از بخواهد را كس

 . دارند بينا ديده كه است كسانى پند مايه داستان اين ِ؛االَبصار
  
  جالل و جاه نشانه عنوان به آيه
 نشـانه  عنوان به آيه آمده، ذيلش در هم جالبى روايت كه آيات از يكى در
. شـعرا  سـوره  از 128 آيه: است آمده ثروت و جبروت و جالل و جاه بر
 اَخوهم لَهم قالَ اِذ. المرْسلين عاد كَذَّبت «:است آمده عاد داستان در آيه اين
هاِنّى. تَتَّقون اَال ود فَاتَّقُوا اَمينٌ، رسولٌ لَكُم اَطيعون و اللّه ما و  ـئَلُكُمـهِ  اَسلَيع 

 و تَعبثـونَ  آيـةً  ريـعٍ  ِبكُـلِّ  تبنـونَ  اَ. العالَمين رب على اِالّ اَجرى اِنْ أَجرٍ مِنْ
 و اللّـه  فَـاْتَّقُوا . جبـارِين  بطَشْتُم بطَشْتُم اِذا و. تَخْلُدون لَعلَّكُم مصانع تَتَّخِذُونَ
. عيونٍ و جنّاتٍ و بنين و بِاَنْعاٍم اَمدكُم. تَعلَمون بِما اَمدكُم الّذِى اتَّقُوا و اَطيعون

 مـنَ  تَكُنْ لَم اَم وعظْت أَ علَينا سوآء قَالوا. عظيم يومٍ عذَاب علَيكُم اَخاف اِنّى
 اِنَّ. فَاَهلَكْناهم فَكَذَّبوه. بِمعذّبين َنحنُ ما و. االولينَ خُلُقُ اال هذا اِنْ. عِظينالوا
 .»1الرَّحيم العزيزُ لَهو ربك انَّ و. مؤمنين أَكْثَرُهم كانَ ما و لĤَيةً ذلك فى

 در گـاهى  كـه  است همين ام، كرده عرض مكرر كه قرآن، ويژگيهاى از يكى
 )نيسـت  بيشـتر  سـطر  چنـد  كالً كه آيات همين مثل (كوتاه بسيار مجموعه يك

 

                                                           
 .140 تا 123 آيات ،)26 (شعرا سورهـ 1
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 را پيامبرانشـان  عاد قوم: آيات اين معنى اما. دهد مى نشان را راه مبناى و راه
 خداترسـى  و تقوا راه به آيا گفت ايشان به هود آنها برادر. شمردند دروغگو
 مـرا  فرمـان  و رسـيد بت خـدا  از. هستم خدا درستكار پيغمبر من آييد؟ درنمى
 جهانيـان  خـداى  بـر  من مزد. خواهم نمى مزدى و پاداش شما از من. ببريد
 و سـازيد  مـى  عبـث  بـه  اى نشانه بلندى هر سر بر و قله هر سر بر آيا. است
 جاودانـه  كـه  اميـد  بـدان  سـازيد  مـى  مسـتحكم  هاى خانه و ها قلعه و دژها

 همچـون  كنيـد  مـى  دراز ديگـران  سـوى  بـه  قـدرت  دست وقتى و! بمانيد؟
 خـدا  از گشـاييد؟  مى مردم سوى به دست زورگويان و ستمگران و جباران
 نهاد شما اختيار در امكاناتى كه بترسيد خدايى از! ببريد مرا فرمان و بترسيد

 پسـران،  چهارپايـان، : دانيـد  مـى  آنچه ـ داد زندگى براى شما به كمكهايى و
 گفتند آنان. شما براى تمهس بزرگ روزى عذاب نگران من. ها چشمه باغها،
 برابـر  در مـا . نكنى يا بكنى ما براى را وعظها اين چه كند؛ نمى فرق ما براى
 مـا . اسـت  پيشـينيان  كهنـه  و ارتجاعى حرفهاى اينها تفاوتيم؛ بى وعظها اين

 و كرديم نابود را آنها هم ما شمردند، دروغگو را او. شويم نمى عذاب دچار
 خـداى  ايـن  و نبودنـد  ايمـان  اهل آنها بيشتر. تاس اى نشانه نابودى اين در

 . مهربان حال عين در و تواناست و باال و واال كه توست
 را اش نمونـه  كـه  است اى نشانه همان آمد فوق آيات ذيل در كه آيه كلمه
 امـا . اسـت  گذشته اقوام بر خداوند عذاب نشانه معنى به اينجا و كردم عرض

 اى نشـانه  بلنـدى  هـر  بـر  آيـا  ؛تعبثـون  آيـةً  رِيعٍ كُلِّبِ اَتَبغوَن: گويد مى ابتدا در
 بـه  چـه  گـر  كه هست جالب حديث يك آيه اين ذيل در عبث؟ به سازيد مى

 ايـن  كـه  آيـد  مـى  حيفم. است مربوط زمانمان به ولى نيست مربوط ما بحث
 اى نشـانه  بلنـدى  هـر  بـر  شـما  اينكه از منظور. نكنم ذكر شما براى را حديث

 نـه  اسـت،  سـكونت  بـراى  نـه  كه ساختمانهايى نوع يعنى ،عبث به سازيد مى
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 نـه  و اسـت،  بهدارى براى نه است، آموزشگاه براى نه است، مردم استفاده براى
 جبـروت  و قـدرت  نشانه عنوان به فقط كه ساختمانهايى. ديگرى نياز هيچ براى

 يـك  انتقـاد  عنـوان  بـه . شـوند  مـى  سـاخته  آن سازنده قدرتهاى جالل و جاه و
 تعلـيم  ايـن  هـود  زبان از ـ اسالم پيغمبر از پيش قرنها ـ پيشين دوران در برپيغم
 آسـمان  بـه  سـر  و برافراشـته  و بيهـوده  سـاختمانهاى  كـه  كند مى نقل را االهى
 بـه  انحـراف،  يـك  عنـوان  بـه  را ايـن  سازيد؟ مى كه چيست بيهوده، اما كشيده،
 ذيـل  در البيـان  مجمـع  رد. كنـد  مى ياد خدا راه از مردم اين انحراف نشانه عنوان
 ابـن  انـس  از گويـد  مـى . خـوانم  مـى  شما براى را آن كه كند مى نقل حديثى آيه

 و عليـه  اهللا صـلى  (اللّـه  رسـولَ  اَنَّ: مالِك ابن اَنَس عن: است شده روايت مالك
 مِـنَ  لرجل هذا اَصحابه لَه قال ماهذِهِ؟ فَقالَ ).مشَرَّفَه يا (مشْرِفَة قُبةً فَرَأى خَرَج) آله

 ذلِـك  صنَع و عنْه اَعرَض. الناس على فَسلَّم صاحِبها جاء اِذا حتّى فَمكَثَ. االَنْصارِ
 و اصـحابِهِ  اِلـى  ذَلِـك  فَشَـكى  عنه، واالعراض الغَضَب الرجل عرَف حتى مِراراً، بِهِ
 خَـرَج  قـالوا . صنعته ما و فى حدث ما اَدرى ما اللّه، رسول نَظَرَ الُنْكِرُ اِنّى واللّهِ قال

 فَسـواها  قُبتـهِ  اِلَـى  رجـع  و. أخْبرنَـاه  و هـذِهِ  لِمـن  قال و قُبتَك رأى و اللّه رسول
 كانـت  التّـى  القُبـةِ  فُعِلَتِ ما قَالَ و القُبة يرَ فَلَم يومٍ ذَات اللّهِ رسول فَخَرَج. بِاالرضِ
 بنـاءٍ  لِكُـلِّ  اِنَّ فَقَالَ. فَهدمها فَأخبرناه عنه، اِعراضَك صاحِبها اِلَينا شكى قالُوا هاهنا؟
 ايـن  براى را حديث اين همه (.منه بد ال ما االّ الِقيامة، يوم صاحبه على وبالٌ يبنى

 اهللا صـلى  ـ خدا پيامبر. مالك ابن انس از است روايتى گويد مى) .خواندم ذيلش
. ديـد  را مرتفعـى  بلنـد  سـاختمان  يك و قبه يك آمد، بيرون روزى ـ اله و عليه
 از نفـر  يـك  مـال  سـاختمان  ايـن  گفتنـد  يارانش چيست؟ ساختمان اين: گفت
 و كـرد  درنـگ  آنجـا  ).كردند يارى را اسالم كه مدينه مسلمانان از (است؛ انصار
 همـه  بـه  سـاختمان  صـاحب . آمـد  مرتفع ساختمان اين صاحب وقتى تا ايستاد
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 را عمـل  ايـن . گردانـد  رو او از پيغمبـر  ولـى . عليكم السالم: گفت و كرد سالم
 و خشـمگين  او بـر  پيغمبـر  كه فهميد مرد. كرد تكرار مختلف مواقع در بار چند
 بـه  چيسـت؟  مـاجرا  «:پرسـيد  و كـرد  گله پيامبر ياران نزد. است روگردان او از

 پـيش  چـه  دانـم  نمـى  مـن . نيست عادى نگاه من به پيغمبر نگاه كه بينم مى خدا
 سـاختمان  و قبه اين آمد پيامبر گفتند، او به» كردم؟ كار چه من من؛ درباره آمده

 كـه  داديم اطالع او به ما. كيست مال ساختمان اين گفت ديد، را تو برافراشته
 بـا  را برافراشـته  ساختمان و برگشت چيست ماجرا فهميد تا مرد. كيست مال

 آن آمـد،  بيـرون  باز ديگرى روز پيغمبر. كرد رابخ را آن و كرد يكسان زمين
 بـود  اينجا كه اى قبه آن گفت. نديد را برافراشته ساختمان اين و گنبد آن و قبه
 ميـان  در مـا  بـا  خـود  از را تـو  روگردانى مسأله قبه آن صاحب گفتند شد؟ چه

 رارقـ  اين از قصه كه داديم اطالع او به وقتى ما. شده چه كه كرد گله و گذاشت
 كـه  سـاختمانى  هر فرمود پيغمبر وقت آن. كرد خراب را قبه و رفت او است،
 سـاختمانى  مگـر  قيامـت؛  روز در آن صاحب رـب است وبالى شود مى ساخته

» تَعبثُـون  آيـةً  ريعٍ بِكُلِّ اَتَبغونَ «آيه ذيل در را حديث اين. باشد نياز حد در كه
 ،»سـاختمانى  «گويـد  نمـى  ــ  انىسـاختم  بلندى، هر بر آيا كه كند، مى روايت

 وردـمـ  انـساختمـ  آن آنكـه  بـى  بيهـوده؛  ازيدـسـ  مـى  ـ» اى نشانه «ويدـگ مى
 چـون  ولـى  اسـت،  اسالمى اقتصاد بحث در حديث اين جاى باشد؟ اجـاحتي
 حـديث  ايـن  كه ديدم هستيد، مند عالقه مباحث اين به خيلى رفقا كه دانم مى
 اگـر  تـا  نخوانم؛ شما براى كه است حيف و آمده شناخت بحث زمينه اين در

ـ  كنيد مى كارى زمينه نـاي در اشكال از شكلى به شما احياناً ـ  اـب  حـديث  نـاي
 مصـرف  حدود دهد مى نشان كه است جالبى حديث حديث، اين. شويد آشنا
 بيـرون  نيـاز  حـد  از آنچـه . چيست سرَف و اسراف و چيست، اسالم نظام در

 حسـى  نشـانه  معنى به آيه هم اين. است ىكار بيهوده و سرف و اسراف باشد
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 بـه  كـه  هاسـت  نشانه همين با فقط كه جبروتى و شكوه و جالل و جاه بر
 .آيد مى چشم
  

  قرآن آيات معنى به آيه
 آيـات  معنى به آن و رفته، كار به فراوان قرآن در هم ديگر معنى يك در آيه

 از 37 آيـه  گـوييم  مـى  مـثالً  كه همين قرآن؛ آيه همين يعنى آيه. است قرآن
 مـن  كـه  هسـت  قرآن در زيادى هاى نمونه و موارد زمينه اين در. 45 سوره
 تِلْـك  الر« ):دهم سوره (يونس سوره از اول آيه. خوانم مى را نمونه دو يكى
كيم الكِتابِ آياتاشـاره  اينجـا  در. است استوار محكم كتابِ آيات اين ؛»الح 

»سـوره  (حجـر  سـوره  از اول آيـه  معنـا  ايـن  مشابه. است» آيات «به» تِلك 
 اينهـا  را؛ الم الـف  ؛»مبـين  قـرآن  و الكِتـابِ  آيات تِلك الر «:است) پانزدهم
 آل سـوره  از هفـت  آيـه  همـه  از صريحتر. است آشكار قرآن و كتاب آيات
 اَنـزَلَ  الَّـذى  هـو  «:است روشنتر ديگر موارد همه از مورد اين. است عمران
لَيكالكتاب ع مِنه آيات حكَماتنَّ مه الكِتابِ اُم اُخَر و تَشابِهاتا. مالذينَ فَأَم 
 تَأويلَه يعلَم ما و تأويله ابتغاء و الِفْتنَةِ ابتِغاء مِنْه ماتَشابه فَيتَّبِعونَ زيغٌ قُلُوبِهِم فى
 اُولوا اِالّ مايذَّكَّرُ و ربنا عِندِ مِنّ كُلٌ بِهِ اآمنَّ يقُولُونَ العِلْمِ فِى والرّاسِخُونَ 1ُ.اللّه اِالَّ

 ــ  محكـم  است آياتى آن از بخشى فرستاد؛ كتابى تو بر كه اوست ؛»االلباب
 هم ديگرى آيات. كتابند اصل و كتاب اساس كه ـ قرآنى محكم آيات يعنى

 

                                                           
 آيـه  ايـن  در وقف محل. است بوده بسيار بحث محل كه است آياتى از شريفه آيه اينـ  1

 يعلـم  مـا  و«: كننـد  مـى  عطـف » اللّه «به را» الرّاسخون و «شيعه مفسران عموم كجاست؟
 بهشـتى  دكتـر  سـوى  از كه آيات معنى از چنانكه. »...العلم فى الرّاسخون و اللّه اال تأويله
 از پـس  را وقـف  ايشـان  آيـد،  برمى آيه، اين تالوت در ايشان لحن همچنين و شده، ارائه

 .دانند مى جايز» اللّه«
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 كـه  آنهـا  اما. است وجه چند آنها معانى و اند متشابه كه هست كتاب اين در
 تـا  رونـد  مـى  متشـابه  آيـات  دنبـال  بـه  هسـت  كجـى  و انحراف دلشان در
 خدا جز را تأويلش كه حالى در بروند، آن تأويل دنبال به و كنند انگيزى فتنه
 همـه  هسـتيم؛  مؤمن قرآن به همه ما گويند مى علم در راسخون و. داند نمى
 صـاحبان  و اباولواااللب مگر افتند نمى حق ياد به و. خداست جانب از قرآن
 . است رفته كار به قرآن آيات معنى به صريحاً» آيات «اينجا در. خرد

 جلسه دو يا يك كه كنم مى فكر باشيد، موافق رفقا اگر بحث، اين پايان در
 خـواهيم  مـى  كـه  وقتـى  يعنى. كنيم صحبت قرآن فهم صحيح روش به راجع
 قـرآن  فهـم  وشر دارد، روشى علمى هر اينكه و بكنيم صحبت روشها درباره

 كـه  شـدم  روبرو اى تازه چيز با اخير هفته سه دو اين در ولى. كنيم بيان هم را
 ــ  ام گفته خصوصى هم دوستان از بعضى به. است كرده ناراحت مرا مقدارى
 آقـايى  را اى تفسـيرگونه  نوشته يك كه است اين آن. شدم ناراحت جداً چون
 و بكنم نگاه را آن كه كرد اهشخو من از و داد نشان من به آورد. است نوشته

 ناچـار  و خوانـدم  را نوشته اين اول صفحه دوازده من. بدهم نظر آن مورد در
 و بنويسـم  توضـيح  صـفحه  دوازده ايـن  بـر  بزرگ صفحه هفت حدود شدم

 سى و سيصد حدود نوشته اين چون كه نوشتم او براى. كنم ذكر را آن عيوب
. ببيـنم  شـكل  ايـن  به را آن همه توانم نمى كه كن تصديق است، صفحه چهل
 ايـن  متأسـفانه  اما دارد، هم انقالبى و نو اصطالح به آهنگ كه است اى نوشته
 كـه  چيـزى  به رسيدم صفحه دوازده آن از بعد. نيست اسالم كه دارد را عيب
 آيـه  بـه  وقتـى . بـودم  نديـده  شورى اين به گاه هيچ و ديدم مى بود ارـب اولين

 كننـده  پـاك  آتـش  يعنـى : كنـد  مـى  معنـا  چنـين  را آن هرسـيد  1«الصالة اقيموا«
 

                                                           
 .20 مزمل، و ؛13 مجادله، نيز ؛31 آيه روم، سورهـ 1



 شناخت از ديدگاه قرآن   320

 ايـن  او اسـتدالل  1!انقـالب  كننده پاك آتش يعنى صالت! داريد برپا را انقالب
 هـم  آن باشد، آتش معنى به بايد قطعاً آيات اين در صالت گويد مى كه است
 اِنَّ «گويـد  مـى  ديگـر  جـاى  در قرآن اينكه براى گويد مى چرا؟. انقالب آتش
ــ ــى الةَالص ــنِ تَنْه ــاء ع ــرْ و الفَحش ــده صــالت، ؛»2المنكَ ــتيها از بازدارن  و زش

 نمـازخوان  بيشـتر،  يـا  ميليـون،  پانصـد  امروز كه بينيم مى ما اما ناپسنديهاست؛
 منكـر  و فحشـاء  از را آنهـا  و كند نمى منكر و فحشا از نهى نمازشان كه داريم
 هسـت  نمـاز  كه گويد مى وغدر قرآن بگوييم بايد يا حاال خوب،. دارد نمى باز
 باشـد؛  دروغ توانـد  نمـى  كه قرآن اما... نيست منكر و فحشاء از نهى اثرش اما

 معنايى صالت كه است اين به قرآن بودن راست. باشد راست بايد حتماً قرآن
 آن و باشـد،  منكـر  و فحشـا  از بازدارنده كه بيايد كار اين معنا آن از كه بدهد
 از دارنـده  بـاز  توانـد  مـى  كه است انقالب آتش هاتن. است انقالب آتش معنى
 اسـت  كـرده  معنا رسيده الصالة اقيموا به جا هر در ديدم. باشد منكر و فحشا

 آقـا  ايـن  كـه  است اين عجيب! را انقالب كننده پاك آتش داريد پا به اينكه به
 مقـدارى  حتى و كرده تمام هم را سطح و خوانده درس و است طلبه و معمم

 اگـر  كه نداريم اطمينان هيچ ما بنابراين. گفته مى درس را آن امثال و 3مكاسب
 درسـهاى  همـين  و كننـد  تمـام  هـم  را سـطح  دوره و بخوانند هم عربى رفقا

 

                                                           
 اوايـل  در. دارد سـنخيت  فرقان و منافقان گروهك پردازيهاى خيال با آيات تأويل نحو ـ اين 1

 كوشـيد  مـى  كه آوردند پديد قرآن تفسير در را جزواتى فرقان گروهك رهبران از برخى انقالب
 گونـه  ايـن  بـا  نيـز  مطهرى شهيد. كند تفسير) ايشان خيال به(» انقالبى «اى گونه به را اى آيه هر

 فـردى  كه نيست دور. كرد آن با مبارزه سر بر را خود جان نهايت در و بود شده مواجه تأويالت
 .است بوده انحرافى انديشه اين به وابستگان از كند مى ياد وى از بهشتى شهيد كه
 .45 آيه عنكبوت، سوره ـ2
 .فقه در علميه هاى حوزه درسى كتابهاى از انصارى، شيخ مكاسبـ 3
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 .باشند امان در انحرافات اين از بخوانند هم را طلبگى
 پـا  بـه  «معنـاى  مناسبت همين به است ممكن اگر :]حاضران از يكى[

 ؟الصالة »اِقرأ «نفرموده چرا. بفرماييد بيان را نماز» داشتن
 !چشم بله، :]بهشتى دكتر[

 كـه  را كـريم  قـرآن  آيـه  ايـن  زنـده  مصـاديق  از يكـى  خواسـتم  مى اگر من
 اُخَـرُ  و الكِتـابِ  اُم هنَّ محكَمات آيات مِنه الكتاب علَيك انَزلَ هوالّذى: فرمايد مى

تَشابِهاتا. ميغٌ بِهِمقُلُو فى الذينَ فَأَمـونَ  زتَّبِعه  فَياتَشـابم  مِنـه  الفِتنَـةِ  ابتِغـاء و  تِغـاءاب 
 تقريبـاً  البتـه . شـود  نمـى  پيـدا  بهتـر  نمونه اين از واقعاً بينم مى كنم، پيدا ،1تَأويلِه
 جالـب  و خـوب  قسـمتهاى  وگرنـه  است، اينطور نوشته اين از معظمى قسمت

 از يكـى  هـم  ايـن  حـال،  هـر  بـه  .است اينجور آن معظم قسمت ولى دارد، هم
 كتـاب  آن صميميت و صفا با ظاهراً، آقا، آن چون التبه. ماست زمان گرفتاريهاى

 اينطـور  صـميمانه  كـه  نوشتم صميميت و صفا با هم من ببينم، كه داده من به را
 تـا  سر ما. برداريد اسالم و قرآن سر از دست خدا به را شما كه دهم مى توضيح

 ايـن  .»اسـالمى  «انقـالب  امـا  هستيم، اسالمى انقالب يك اشتند به مند عالقه پا
... شـود  جابجا بتواند آسانى اين به آن عبارتهاى كه قرآنى. نيست اسالمى تفسير

 يـك  كتـاب  توانـد  نمـى  چيـزى  چنـين . خـواهيم  مى روش يك و شيوه يك ما
 . كند معنا ديگرى جور را آن تواند مى ديگرى كس فردا. باشد انقالب

  
  نماز اقامه معناى

 اتفاقـاً  شـما . داشـتن  پا به يعنى) اقيموا از مأخوذ (اقامه .»الصالة اقيموا «اما و
 چـه  نماز از قبل. آوريد مى زبان به خودتان روز هر را داشتن پا به اين معنى
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 كـه  داريـم  اصـطالحى  فارسـى  در. الصـالة  قامـت  قد گوييد مى گوييد؟ مى
 مراسـم  كـردن  پـا  به. داشتن پا به را مىمراس گوييم مى. است اين به نزديك

 يـك  برپـاكردن  شـورش،  يك كردن برپا جشن، مراسم كردن برپا عزادارى،
 بشـود؛  شـروع  مراسـمى  يعنى چه؟ يعنى عبارات اين در كردن برپا. انقالب
 اسـت  اين ما اصطالح. آيد در عمل مرحله به مراسمى بشود؛ آغاز مراسمى

 ايـن  در كـه  باشـد  اين اش ريشه شايد. يمكرد پا به را مراسمى گوييم مى كه
 يـا  ايسـتانند،  مـى  طـرف  آن و طرف اين در را چيزهايى يك معموالً مراسم
 درجـه  در مـا  نيـايش  آيين چون نماز مورد در و. ايستند مى اشخاص اينكه
) اسـت  قيـام  نمـاز  در واجـب  افعال از يكى يعنى (است، ايستاده آيينى اول

  .»كردن پا بر «بگوييم اينكه با باشد متناسب بسا چه بنابراين
. داريـد  پـا  بـه  را نماز مراسم داريد؛ پا به نماز يعنى الصالة اقيموا بنابراين،

 بيـان  آيـه  ايـن  بـراى  ديگـرى  معنى اند خواسته آقايان از بعضى اوقات گاهى
 خودتـان  يعنـى  ،»بخوانيـد  نماز «گويند مى وقت يك كه است اين آن و كنند،

 يعنـى  ،»داريـد  پا به مسلمانها ميان در را نماز «گويند مى وقت يك و بخوانيد،
 بـراى  تـالش  مسأله اين بنابراين،. بماند پا سر و زنده نماز مراسم كنيد تالش
 از بعضـى  كه است معنايى اين. است نماز، يعنى آن، شعار و آيين ماندن زنده
 بـا  ارتبـاط  در و قرآنـى  تعبيرات آهنگ با خيلى را آن من ولى اند، كرده آقايان

 باشـد،  جـالبى  معنـى  است ممكن البته. يابم نمى نزديك عربى مشابه تعبيرات
 كـه  اولى معنى همان بيشتر و بينم نمى رسا خيلى عبارت آن با را آن ارتباط اما

 ايـن  كـه  دارد اش نوشـته  در آقـا  ايـن  كه اين اما. آيد مى ذهنم به كردم عرض
 كـه  گفـت  ايشان به بايد نيست، منكر و فحشا از بازدارنده داريم ما كه نمازى

 از خيلـى  البـد  را حـديث  ايـن ! نيست نماز نماز، اين فرمود پيغمبر خود آقا،
 مسـجد  در ـ عليه سالمه و اهللا صلوات ـ خدا پيغمبر روزى كه ايد شنيده شما
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 عجلـه  بـا  و آمـد  مسـجد  بـه  معمولى مسلمانان همين از يكى بود؛ مدينه
 او و دارد طلبـى  او از خدا اينكه مثل... و گفت اكبر اهللا تند و گرفته وضو
 را نمـازش . بـرود  و بپردازد خدا به را طلب اين زودتر چه هر خواهد مى

 پيغمبـر  كه كنند مى نقل روايت در. خواند ناقص سجده و ركوع با سريع،
 اينكـه  مثـل  ،)كـرد  سـجده  يعنـى  (زد زمين به را خود سر فرد اين فرمود
 بميرد فرد اين اگر خدا به سوگند «:فرمود. زند مى زمين به را نوكش كالغ

 » .است نمرده مسلمان باشد، گونه اين نمازش و
 جمعـه  سـوره  در ).خـدا  يـاد  (ذكر: دارد نيز ديگر نام يك قرآن در نماز

 بـه  بشـتابيد  ؛1اللّه ذِكرِ الى فاسعوا الجمعة يومِ مِنْ لِلصالةِ نُودى اذا: است آمده
 گناهـان  همـه  اصـلى  منشـأهاى  از يكـى . خداست ياد نماز .خدا ياد سوى

 دنيـازده،  شـود،  مـى  غفلـت  دچار انسان وقتى يعنى. خدا از غفلت چيست؟
 او در خـدا  يـاد  و شـود  مـى  خودخـواه  و خودپرست طلب، جاه زده، هوس
 زنـده  راستين نماز. شود مى كشانده انحرافها اين به آنوقت شود، مى ضعيف

 و علـيكم  السـالم  «تـا » اكبـر  اهللا «آن از نمـاز،  تمام .خداست ياد داشتن نگه
 بـا  هم آن خداست؛ ياد داشتن نگه زنده جهت در همه» بركاته و اللّه رحمة
 كه بود سخنرانى يك كه ،»چيست؟ نماز «جزوه همين در من. شئونش تمام
 جـزوه  صورت به رفقا اصرار و ميل به بعد و بودم كرده ايراد نماز زمينه در

 و نمـاز  اعمـال  تـك  تـك  چطـور  كـه  ام كرده بيان فشرده و خالصه ،2درآمد
. كنـد  مـى  مجسـم  ما براى را خدا ياد گوناگون هاى جلوه نماز اذكار تك تك

 كـه  نمـازى  آن. است» المنكر و الفحشاء عن تنهى «باشد خدا ياد كه نمازى
 هـر  گوينـد  مـى  كـه  است معروفى مثل ـ. نيست خدا ياد خوانيم مى ما االن
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 چنـين . آورد مـى  ياد به نماز موقع را بدهكاريهايش و ها سفته لبط كسى
 بـه  كـه  بـود  نمازى نماز اگر ولى. خدا ياد جز هست چيز همه ياد نمازى
 ــ  خاصه هم و دارد عامه هم كه است 1حديثى... نوبت پنج انسان راستى

 ايـن  ــ  عليـه  سـالم  و اللّه صلوات ـ اكرم پيغمبر از. سنى هم و شيعه هم
 بـار  پـنج  روزانـه  شـما  كـه  نمـازى  دانيـد  مـى  فرمود كه شده نقل روايت

 فرمود چيست؟ مثل اهللا؛ رسول يا نه كردند عرض چيست؟ مثل خوانيد مى
 بـار  پنج روزانه او و باشد روان آب نهر يك كسى خانه جلو كه كنيد فكر
 هـيچ  او تـن  آيـا . فاصـله  با هم آن كند؛ شو و شست و آبتنى آب اين در

 نمـاز  فرمود،. ماند نمى چرك تنش! نه كردند عرض شود؟ مى چرك وقت
) ام نوشـته  جـزوه  همـان  در مـن  (كـه  است اين جالب. است اينگونه شما

 چهـار  و بيست اوقات طبيعى بندى تقسيم مطابق نماز اوقات طبيعى تنظيم
. اسـت  ساعت چهار و بيست در انسان زندگى اوقات و روز شبانه ساعت
 بـا . صـبحگاه : جديـد  مقطـع  يك دارد؛ برمى ابخو از سر مسلمان ببينيد؛
 كـار  دنبال به بعد. كند مى شروع خدا ياد با را روز. خدا ياد و نماز با چه؟

 كـار  از دسـت  ظهـر  غـذاى  بـراى  كـه  است اين معمول. رود مى تالش و
 هـم  را روح گويـد  مـى  او به كند، تغذيه را بدن خواهد مى يعنى. كشند مى

. باشـد  كـرده  آلـوده  را روحـت  اسـت  مكنم ساعت چند اين! كن تغذيه
 كمتـر  فعـالً  دانشـجو  دوسـتان  شما. است كننده آلوده واقعاً زندگى چون
 شـما  سراغ هنوز كار و شغل چون است؛ كننده آلوده زندگى كه فهميد مى

 كـارى  دنبـال  بـه  ظهـر  تـا  صـبح  آدم. روزانـه  شـغل  همين ـ است نيامده
 روحانيـت،  مالگـى،  علّمـى، م آهنگـرى،  نجـارى،  عملگى، بنايى،: رود مى
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 آلـوده  شـغل  واقعـاً . باشـد  كه چه هر مهندسى طبابت، استادى، نويسندگى،
 كلـه  و سر مردم با شغل عنوان به كه ساعتى چند اين در انسان. است كننده
 خودنمـايى  خودخواهى، انحراف، تجاوز، زورگويى، مرض در دائماً زند مى
 خـودت  گذشت كه ساعت چند ناي آقا، گويد مى. است ديگر عيب هزار و
 يـا  آن از بعـد . خـورد  مـى  ناهـار  خوانـد  كـه  را ظهر نماز. نماز: كن پاك را
 را اش روزانه كار يا رود، مى كار دنبال به و خيزد برمى عصر بعد و خوابد مى
 ايـن  در البـد  شـما . كشـد  مـى  كـار  از دسـت  مجـدداً  عصر و دهد مى ادامه

 عصر استراحت اين. عصرانه يا afternoon tea ايد خوانده انگليسى كتابهاى
 انسـان  هـم  غـروب . نمـاز  گويـد  مى باز جا همين. است معمول زندگى در

 كـه  هـم  وقـت  همـان  در. رود مـى  خانه به و كشد مى كار از دست معموالً
. كـردن  پـاك  ــ !نمـاز : شـود  مى گفته او به باز بيايد خانه سراغ به خواهد مى
 او بـه  بـاز ) اسـت  موقـع  همـان  اءعشـ  نماز وقت (بخوابد خواهد مى شب
 روزانـه  زنـدگى  طبيعـى  مقطـع  پنج در درست نماز پنج اين! نماز گويند مى

 آيـا  باشـد  مقطـع  پـنج  ايـن  در واقعى نماز اين اگر. است گرفته قرار انسان
 نقش اين نماز فقط بگوييم خواهيم نمى نيست؟ المنكر و الفحشاء عن تَنْهى
 .دارد منكر و فحشا از كردن پاك در ؤثرىم نقش واقعاً نماز ولى دارد؛ را

 يكمرتبـه  آيـه  اين استناد به آقا اين است شده سبب كه شبهه اين بنابراين،
 تـا  گرفتـه  پيغمبر خود از است، قرن چهارده را صالت واژه كه بگيرد تصميم
 اسـالم  كه كسانى همه و مسلمانها همه تا پيغمبر، ياران تا ـ السالم عليه ـ على
 روشـن  صالت معنى قرن چهارده از بعد اند، فهميده اشتباه همه سند،شنا مى را

 الـذين  فَاَمـا  مصـداقِ  همان اين! كننده پاك انقالبى آتش يعنى صالت كه شد،
 .است تَأويلهِ وابتِغاء الفِتنَةِ ابتِغاء مِنه تَشابه ما فَيتَّبِعونَ زيغٌ قُلُوبِهِم فى

 كـه  بحثـى  در رسـيدم  حضورتان كه اول شب من :]حاضران از يكى[
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 بـه  برسـيم  تـا  كـنم  عـرض  نبودنـد  كه دوستانى براى اول ناگزيرم خواستيد مى
 و فيكسيسـم  قبـل  جلسـه  دو در مـا  فرموديد كه شد آغاز اينجا از بحث. نتيجه

 فيكسيسـم  قـرآن  در ببينـيم  خـواهيم  مـى  حاال كرديم، بررسى را ترانسفورميسم
 كسـى  پرسـيديد،  بعـد . شـده  رد دو هـر  فرموديـد . سمترانسفورمي يا شده تأييد
 اگـر  ديـدم . شـدم  تسـليم  ناگزير هم بنده نيست؟ بحث اين با مخالف يا موافق
 بـراى  چـون  و بكند پيدا خاتمه جا همين بايد جلسه بكنم يكدندگى باشد قرار

 و گذاشـتم  كنـار  را تكـروى  مـن  كـرد  كار جمعى دسته بايد اهللا حبل به اعتصام
 نتيجـه  ايـن  فرمودنـد  مطـرح  را آيـات  اسـتاد  كـه  جلسه دو از بعد .شدم تسليم
 عـرض . نيست ترانسفورميسم يا فيكسيسم عليه يا لَه كريم قرآن كه شد حاصل
 بنـده  برداشـت  كـه  آنچـه  (قـرآن . نيسـت  كارها اين قرآن كار كه است اين بنده
 اعتـراض  لـذا . اسـت  حركـت  و جهت و قصد ارائه و است نور و هدى) است
 يـك  آيـا  كـرديم  مـى  فكـر . است آور خفقان من براى جلسات اين آقا، كه كردم
 و جهـت  در بـرويم  بكنيم، پيدا نجات شناخت بحث اين از ما كه شود مى وقت

 ديگـر  جلسـه  دو كـه  فرموديد وعده خدا؟ به شدن نزديك و زندگى و حركت
. شـدم  خوشـحال  خيلـى  من. پراكسيس و ديالكتيك به رسيم مى و شود مى تمام
 بـه  دوسـومش  كـه  شـما،  دين فلسفه كتاب به راجع توانم مى اينجا در من تمگف
. كـنم  تقـديم  عرايضـى  اسـت،  ضـعيف  بسيار هم آن ثلث و است زائد من نظر

 خـواهيم  مـى  هم جلسه سه دو بحث اين آخر در فرموديد شما متأسفانه امشب
 كـه  دهد نمى كفاف من عمر. شدم مأيوس پاك بنده. كنيم مطرح را تبصره فالن
 و هسـتم  گناهكـار  خيلـى  خـدا  به شدن نزديك براى من! بشود تمام بحث اين

 تمـام  و كردنهـا  تـدريس  رياضـى  تمـام  و نمازهـا  تمام اينكه به دارم نياز خيلى
 ايـن  بـه . اسـت  بـوده  تلگرافـى  نمازهاى مقوله همان از علم اهل نزد در تلمذم
ـ  و بكـنم  تالشى يك عمرى آخر كه دارم اصرار خيلى ترتيب  نزديـك  خـدا  هب
ــا آن كــه متأســفم بســيار. شــوم ــا صــفحه صــد چنــد انــد نشســته آق  چنــد ي
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 مگـر . ايد گرفته اشكال صفحه هفت را اش صفحه دوازده كه اند نوشته صفحه ده
 پـاس  همـديگر  بـه  كـه  اسـت  كـار  اين براى آقا اين وقت و عالى جناب وقت
 بهتـر  ايـن  جـاى  بـه . عملى راهنماى به دارند نياز مردم بدهيد؟ جواب و بدهيد
 آغـاز  را ذهنـى  مباحث اين انحراف و كشى وقت فرط از كه برادرى آن كه نبود
 هفـت  اش صفحه دوازده براى عالى جناب كه نوشته مطالبى كه طورى به كرده،

 او صــفحه دوازده آن روى بحــث بــا مــا وقــت از مقــدارى و نوشــتيد صــفحه
 يـك  من. ندارد اى ايدهف من براى جلسات اينجور كه كنم مى فكر من... گذشت
 گشـت،  را ايران نقاط تمام قبل سال هفتصد در مردى يك: كنم مى عرض مثالى
 اينهـا  تمـام  ديـد  سـر  آخـر  رفـت،  زد مـى  قرآن و اسالم از دم كه كسى هر نزد
 اسـير  جريـان  و سـبزوار  در مسجدى گوشه در رفت. است كشى وقت اش همه

 تشـيع  و علوى اسالم و قرآن ماسال از درخشان نقطه يك. گفت آنجا را سربدار
 .نظائرش احياناً و عاشورا از بعد ـاست؛ همان حركت محور هنوز كه علوى

 در شـركت  توفيق ديگر! من بزرگوار استاد عزيز، دوستان عزيز، دوست
 تلمـذ  را جلسـات  نـوع  ايـن  مـرد  همان نظير هم من. ندارم را جلسات اين
 بـوده  تفسـيرى  جلسـه  كه هرجايى قم، محافل تا گرفته اختياريه از ام؛ كرده
 همه زندگى، از عبور همه. بود كشى وقت همه و) شخص همان مثل (رفتم

 كـرديم  قـرن  چهـارده  كـه  كارهـا  اين همه ذهنى، مباحث به وقت گذراندن
 حضـور  از كـه  االن مـن . دار حركت كارهاى به داريم نياز ما آقا،. ست كافى

 پـدرم  حـرف : كـنم  مى را كار اين هفته هر در روم مى شوم مرخص برادران
 در كشـم،  مـى  ايشان از را مطالب. دهم مى گوش را خمينى آقاى را، امام را،

. داريـم  نيـاز  ما. روم مى پيش مقدارى بيايم كه بعد جلسه تا مدت اين طول
 امـام  يـك ... و خليفـه  به بزرگوار پيامبر از پس. است امامتى اسالم ما اسالم
 بعـد  كـرد؛  را كـار  ايـن  وحدت حفظ براى شد ممعلو هم ما امام. دارد الزم

ــر و خــورد، شكســت ــل صــلح هــم پســرش دو هــر و خــودش ب  تحمي
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 از خوشبختانه. ننشست پا از است مسلم آنچه ولى. او بر شهادت هم و شد
 دامـن  بايد او حركت اين به. كرد حركت راستين اسالم هم قبل سال پانزده
 خيلـى  خيلى من. خورد نمى ندهب درد به لفظى كالمى مجلس بحثهاى. بزنيم

 يـك . شـوم  مى مرخص ارجمند استاد و برادرانم اجازه با! خواهم مى پوزش
 دين فلسفه كالس در: بكنم عرض عزيزم استاد آقاى كارى كم از هم نمونه
 بنـده . دهنـد  ادامـه  را درس ايشان محضر در كه خواستند خانمها از اى عده

 كردنـد  شـرط  و شـود  مى درست كه ندداد وعده. گفتم ايشان به را پيامشان
 را مسـئوليت  ايـن  كـه  است ماه دو بنده. بپذيرد را كالس مسئوليت نفر يك
 كـه  فرموديد اخيراً هم بعد. خانمها آن روى از كشم مى خجالت. كردم قبول
 عملى كارهاى نوع اين. بكند آنها با ديدارى شايد كه كرديم پيدا را نفر يك
 ايـن  بـه . نيسـت  مطـرح  باشـند،  داشـته  امامت بهجن بايد كه علم، اهل براى

 بـه  اسـت  مربـوط  ايـن . خـواهم  مى پوزش خيلى. هستم عاجز بنده ترتيب
 حال هر در ولى دارم، من را ضعفها همه. من فرسودگى و ناتوانى و ضعف

 از آمـد  وجـود  بـه  مـن  بـراى  شـب  چندين اين در كه تأسفى و تأثر اين با
 داشـته  صـالحيت  اگـر  را خانمها به طمربو كار خواهم مى اجازه محضرتان

 .معذورم جلسات اين در حضور از ديگر ولى دهم، مى انجام باشم
 خوشـوقتم،  و متشكرم عالى جناب صراحت از باقرى، آقاى :]بهشتى دكتر[
 كـنم  عـرض  را مطلـب  اين ديگر عزيز دوستان همه و عالى جناب به بايد ولى
 چيـز  دو مـا  كـه  بـوده  ايـن  كشانده يمدار االن كه مباحثى طرح به را ما آنچه كه

 بـه  كـه  هسـتيم  چيزى دو يافتن پى در اينك و اند بوده مجزا هم از كه ايم داشته
 عمـل  در را مـا  بتوانـد  كـه  هايى زمينه از دور ايم داشته بحثى يا ما. اند پيوسته هم

 نتيجـه  ايـن  بـه  ما. نبوده كافى معرفتِ پايه بر كه ايم داشته عملى يا و كند، يارى
 اى نمونـه  همـين . اسـت  اثـر  كـم  و نارسـا  و نـاقص  دو هـر  ايـن  كه ايم رسيده
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 آن نوشـته  صـفحه  دوازه بر من چرا كه كرديد سؤال شما شد؛ عرض االن كه
 فـرد  آن ترسم مى كنم ذكر را كار اين علت اگر. ام نوشته چيز صفحه هفت آقا

 بـا  كـه  ىفـرد  از اى جلسـه  در خواهم نمى من و بشود، شناخته دوستان براى
 نشـان  مـن  منظـور . باشم كرده انتقادى چنين خواسته نظر من از و آمده عالقه
 از آقـا،  همـين  از ديگرى نوشته قبالً كه است علت بدان اين. بود روش دادن
 وقـت  ديگر افراد و من خود از مقدار اين از بيش و شد منتشر دوست، همين
 كـه  مطلبى اين آيا خرهباال پرسيدند مى كه خوبمان دوستان مراجعات و گرفت
 قبـل  گذاشتيم قرار دفعه اين. بود زياد است، غلط يا است صحيح هست اينجا
 تـا  بنويسـيم  رسد مى نظرمان به چيزى اگر و ببينيم را آن بشود منتشر اينكه از

 مـن،  را وقـت  صرف نوع اين. نباشيم بعدى وضع اين دچار اهللا شاء ان اينكه
 شـما  از خـودم  وظيفه ايفاى در كه باشيد داشته انتظار عالى جناب اينكه بدون
 عـين  را آن بلكـه  بيـنم،  نمى وقت دادن هدر يا و كشى وقت تنها نه كنم، تقليد
 واجبـات  اولين از يكى صورت به مسير اين در من براى كه يابم مى اى وظيفه
 مطـابق  كـه  بـدهيم  را امكان اين كسى هر به ما كه باشد قرار اگر چون. است
 يـك  مبنـاى  يـا  بنويسـد  يـا  بگويـد  را كـريم  قرآن از برداشتى شخود سليقه

 خـوب  بسـيار  حركت. نيست پسنديده ما ديد از حركتى هر دهد قرار حركت
 اگـر . نيسـت  علـم  كنيم مى آنچه كه ايم كرده فكر ما. آگاهانه حركت اما است،
 بيـزار  آن از انـدازه  همـان  بـه  اسـت،  علـم  كنم مى آنچه بدانم من روزى يك
 كـه  ام كـرده  محاسبه اينطور خودم با من. بيزارند آن از باقرى آقاى كه شوم مى
 كوشـش  ايـن  آنگـاه  بكوشـم،  كـريم  قرآن صحيح فهماندن و فهميدن در اگر

 يكـى  در! را شـريعتى  دكتر مرحوم كند رحمت خدايش ـ. علم نه است عمل
 اينكـه  بـه  كنند مى متهم مرا كه كند مى تكيه اين روى سخت سخنرانيهايش از

 سـال  صـد  چنـدين  ما كه كنم اعالم خواهم مى كنى؛ نمى كار و زنى مى حرف
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 و صـحيح  آگاهى بتواند كه بزنيم حرفى اگر! زنيم نمى هم حرف كه است
 .ايم زده حرف آنوقت بدهد، را آگاهى هاى پايه و ها مايه و بدهد روشن

 را قرآنـى  بحث خودم، عالقه يا پيشنهاد به نه و آنها، پيشنهاد به كه دوستانى
 كـه  بشـود  دنبـال  طورى بحث كه بوده اين بر مبنايشان ايم، كرده شروع اينچنين

 بحـث  ايـن  در مـن  شـيوه  هم و برسد روشنى نتيجه يك به بحث اين خود هم
 فهمـى  قـرآن . بگـذارد  دوسـتان  اختيـار  در را فهمى قرآن شيوه مخصوصاً، بتواند،
 احساسـى  كـه  دوسـتانى  براى شوم مى ناچار گاهى كه متأسفم من. است مشكل
 امـا  كـنم،  اسـتناد  اسـالمى  غير هاى چهره و شخصيتها حرفهاى به دارند ظريف
 دلهـا  در» عمل «شخصيتهاى عنوان با شخصيتها اين كه هستيم عصرى در چون

 از يـا  قـرآن  از اينكـه  جـاى  بـه  بـار  ايـن  كـه  است اين اند، كرده باز جا افكار و
 از بـاز  بايـد  ناچـارى  روى از گاهى هميشه مثل باشم، كرده نقل سخنى حديث
 كاپيتـال  اول جلـد  چهـارم  چـاپ  مقدمه در ماركس. كنم نقل را مطلبى ماركس
 خـود  زمـان  در كـه  كاپيتال فرانسوى ترجمه ناشر به خطاب دارد سخنى آلمانى

 كننـد  مـى  خيـال  كـه  كسـانى  بـه  گويد مى آنجا در. بود شده منتشر فرانسه در او
. نـدارد  شـاهراه  و شوسـه  راه تحقيـق  بگوييـد  دارد شـاهراه  و شوسه راه تحقيق
 . خواهد مى راهدان و شكيبا انسان و كند مى عبور اندازها دست از تحقيق
 عمرشـان  سـال  شصت خودشان خيال به باقرى آقاى اگر كنم مى فكر من

 كـه  آنهـا  و اند بوده عجول هميشه كه است اين علتش اند، گذرانده تباهى به را
 نـه  : بـود  خواهند باقرى آقاى سالگى شصت سن در ميشهه عجولند، هميشه
 جـدى،  خواهيم، مى حركت ما. بدهند نشان راهى توانند مى نه و اند يافته راهى
ــراى ــابى؛ ب ــا راهي ــكيبا، ام ــله ش ــه دار، حوص ــد ك ــنگالخها از بتوانن  و س
 گوينـد  مـى  سخن عمل از اينقدر كه كسانى. كنند عبور تحقيق اندازهاى دست
 كتـاب  ايـن  اقـالً  كه بدهند امكان و حوصله خودشان به بار كي است خوب
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 را كتـاب  ايـن  شـما  همـه  كه كنم مى توصيه من. بخوانند را ماركس سرمايه
 عمـل  مـا  جامعـه  در امـروز  كـه  اى شيوه اين با هستم مخالف من. بخوانيد

 يك آن عوض در و دارند مى نگه دور دسترسها از را كتاب اين كه شود، مى
 اقـالً  كـه  كننـد  مى عرضه كتاب اين عنوان به آن، از بدتر ديگر، عوضى چيز

 بـاقرى  آقـاى  از مـن . ندارد هم را كتاب اين خود مثبت هاى جنبه و ثمرات
 را سـرمايه  كتـاب  از اى ترجمه هر اول صفحه هفتاد فقط و فقط خواهم مى
 چنـد  ببيننـد  و كننـد  مطالعـه  فرانسه، انگليسى، عربى، فارسى، زبانى، هر به

 ! بفهمند اگر ـ بفهمند را صفحه هفتد اين تا دارند الزم وقت ساعت
 انقالبـى  كتـاب  نيسـت؟  عمل اهل ماركس نيست؟ انقالبى ماركس خوب،

 بـه  چيـز،  هـر  از بـيش  اصالً خودش براى ماركس نيست؟ انقالبى كار نيست؟
 بحثهـاى  ظريـف  بمهـاى  و زيـر  و خمهـا  و پيچ شناساندن نقش خودش، تعبير

 ترجمـه  ناشـر  بـه  كـه  اى توصـيه  در. اسـت  گرفته عهده به را صادىاقت تحليلى
 نشـر  شـما  نظـر  بـه  كـه  پرسد مى او از فرانسوى ناشر كه وقتى (كتاب فرانسوى
 چگونـه  زبانهـا  فرانسـوى  بـراى  كاپيتـال  هاى ترجمه جزوه به جزوه و تدريجى

 طفقـ  اسـت؛  دشـوار  آن فهم و كتاب اين كه گويد مى نويسد، مى) باشد تواند مى
 و كتـاب  اين از اند عجول داورى در معموالً كه فرانسويها كه دارم را نگرانى اين

 .ندارد شاهراه تحقيق ولى. بگردانند رو و بشوند دلسرد كتاب خواندن
 بپسـنديد  شما كه كنم مى اعالم صراحت با من عزيز، باقرى آقاى بنابراين،

 كـنم  مـى  اعـالم  ،نشـود  يـا  بشـود  رنجيده شما احساسات و قلب نپسنديد، يا
 وجود به جامعه در حركتى لوحانه ساده و نفهميده قرآن با بخواهند كه كسانى
 يـا  ديـر  بياورند وجود به حركتى هم اگر ثانياً و شوند، نمى موفق اوالً بياورند،

 كنيم چه. شود مى كشانده اسالم غير سوى به و شود مى منحرف اسالم از زود
 كـار  و سـر  همـين . دقتهاسـت  همين. هاستحرف همين بفهميم؟ را اسالم كه
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 آيـات  استقصـاى  همين. است آيات سنجيدن همين. است آيات با داشتن
 بـه  قرآن با بايد. فهميد را قرآن بايد جمله به جمله و كلمه به كلمه. است

 آيـات  با را خودمان اينكه عنوان به فقط نه ولى. بود روبرو دقيق صورتى
 پاسـخ  كـه  بيـابيم  مطلبـى  بيابيم؛ چيزى ينكها عنوان به بلكه كنيم، سرگرم
 بـاقرى  آقاى كه مطلبى همان. داريم كه راهى در باشد ما سؤاالت و نيازها

 كـه  شـد  معلـوم  هـم  بعـد  و نـه،  گفتنـد  مـى  داروينيسم مورد در شب آن
 امشـب  اند، شده قانع گفتند من به بوده قلبشان در آنچه برخالف متأسفانه

 و برخيزنـد  ايشـان  خود اصًال... داشتند تشريف شب سر دوستان از يكى
 گفتيد؟ چه من به بفرماييد! شما آقا، بله. بفرمايند

 جامعـه  در كـه  وجـودى  بـا  كـه  كردم عرض بنده :]حاضران از يكى[
 انـد  پذيرفتـه  همـه  و است ماركسيسم يا اسالم اجتماعى نظام سر بر بحث
 را ارويـن د ريـش  ماركسيسـتها  گـاه  ولـى  دارد، اجتمـاعى  نظام اسالم كه
 مـا  چون نيست علمى قرآن گويند مى و دهند مى تحويل ما به و گيرند مى
 .است شده ثابت هم تكامل و هستيم ميمون از

 . بفرماييد متشكرم؛ :]بهشتى دكتر[
 بحـث  به مربوط كتاب را قرآن بايد آيا كه كنيم نمى صحبت اين از ما 

 گفـتم  ولـى  دادم؛ را توضـيح  اين هم شب آن. ندانيم يا بدانيم داروينيسم
 فيكسيسـم  با داروينيسم، حرفهاى با انسان آفرينش داستان رابطه كه وقتى

 مـا  اينكه شود، مى ما باايمان و جستجوگر جوان راه سد ترانسفورميسم، و
 فيكسيسـم،  نـه  اسـت  ترانسفورميسم نه قرآن كنيم مى اعالم ما آقا، بگوييم

 روانى اثر. است كردن خالى شانه كار اين اسم بشويم، بحث وارد آنكه بى
 روانـى  اثر اين به كه نيستيم حاضر ما و ـاست، شكست و ضعف كار اين

 !دهيم در تن شكست و ضعف
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 سـنين  ايـن  در كرديد، حوصله اينكه از صميمانه تشكر با حال، هر به
 مطالـب  آمديـد،  جلسـه  چند و فرموديد زحمت قبول دور راه و پيرمردى

 خـودم  روش به نسبت كرديد، گوش شد گفته اينجا كه را سودمندى غير
 و هستم قرآن دقيق و جامع و كامل فهم طرفدار من كنم مى اعالم صريحاً

 و رفـت  جلو تدريج به بايد و بود بايد جسور و شكيبا دانم مى راه اين در
 نـه  شود مى گرفته وقتى فهميدن درست و دقت براى اينكه از و. بود دقيق
 خودم نه كه هستم خوشحال بلكه شوم، نمى راحتنا و گيرد نمى قلبم تنها
 كه كنم مى تشويق را ديگران نه و شوم، مى و شدم روبرو سرسرى قرآن با

 .شوند روبرو قرآن با سرسرى
 





قرآن ديدگاه از شناخت  
دهم جلسه   

  
  





 قبل مباحث خالصه

 اين به و رفت جلو مطلب قبل ديدار در حدودى تا شناخت برد مسأله در
 و آگـاهى  كسـب  در را حـس  كـاربرد  هـم  كـريم  قرآن كه رسيديم نتيجه

 كـه  نيرويـى : را حـس  از برتـر  چيـزى  كاربرد هم و كند مى تأييد شناخت
 حـس  بـه  آنچه درباره شناختى شناسيم مى حواس راه از آنچه از تواند مى
 كسـى  كه شناخت، اين روشن و بين مثال گفتيم و. آورد دست به آيد نمى
 و علمـى  قـوانين  دربـاره  مـا  همه كه است شناختى ارد،ند ترديدى آن در

 ايـن  روى كـريم  قـرآن  كـه  گفتـيم  و. داريم طبيعت نظام بر حاكم قوانين
 كننـده  دعـوت  همواره و دارد فراوان تكيه شناخت و آگاهى كسب نيروى

) اسـت  محسـوس  آنچـه  يعنـى  (ها نشانه و آيات از استفاده به انسانهاست
 امـور  يعنـى  هستند؛ آنها هاى نشانه اينها كه يىچيزها آن به بردن پى براى

 اسـتناد  با قرآن در مختلفش ابعاد در آيه واژه پيرامون نيز بحثى. غيرحسى
 . داشتيم آيات به

  
 شناخت مورد در شبهه

 از ولـى  اسـت،  روشن گرى مطالعه هر براى اندازه اين تا مطلب اين اينكه با
 در محكـم  و بـين  امر اين برابر در همواره امروز تا پيش قرن چند و بيست
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 قــرار محكمــات برابــر در متشــابهات كشــيدن پــيش از ناشــى شــبهه مقابــل
 اسـتنتاج  امـر  در كـه  اشـتباهاتى  با ما شك بى كه است اين شبهه آن. گيريم مى
 هـاى  نشانه از بردن پى يعنى استنتاج، كار در ما شك بى هستيم؛ روبرو كنيم مى

 رويـه،  اين كه وقتى. شويم مى روبرو اشتباه با غيرمحسوس، امور به محسوس
 آن بـه  تـوان  مى چگونه است، همراه خطا و اشتباه با بيش و كم استنتاج، يعنى
 بـه  را اسـتنتاج  امر در خطا و اشتباه وقوع حتى يا امكان بنابراين، كرد؟ اعتماد
 نشـان  نـامعتبر  و متزلـزل  پايـه  ايـن  تا را شناخت برد آنكه براى كشند مى رخ
 برخـورد  مسأله اين به مكرر مطالعاتتان در يا گفتگوها در هم شما حتماً. ددهن
 شـما  اگر يعنى! شود نمى هم كهنه كه است اى شبهه چه اين دانم نمى. ايد كرده

 كنيـد  مطالعـه  پيش قرن چهار ـ سه و بيست هاى نوشته در را شناخت مسائل
 شـرق  در كه ياتىنشر ترين تازه در را شناخت مسائل است؛ مطرح نكته همين

 مسـأله  همـين  كنيـد  مطالعـه  نيز شده ترجمه فارسى به يا شده نوشته غرب و
 ديگـر  پـس  كند، مى اشتباه استنتاج امر در ذهن شك بى گويند مى. است مطرح
 محسـوس  جهـان  ايـن  دربـاره  تفكـر  بينـيم  مـى  ما. نيست اعتماد قابل كارش

 بسـيارى  نـزد  طبيعى، اىرويداده و حوادث اين درباره انديشه و) ماده جهان(
 ايـن  دربـاره  مختلفـى  گروههـاى . دارد وجـود  مختلـف  گروههاى و افراد از

 امـا  انديشـند،  مـى  ايـن  مـاوراى  چيـزى  بـه  بـردن  پى براى حسى هاى پديده
 دربـاره  گروهـى . اسـت  مختلـف  گيرنـد  مـى  مختلـف  گروههاى كه اى نتيجه
 اينهـا  همه رچشمهس كه رسند مى نتيجه بدين و انديشند مى طبيعت هاى پديده
 يـك  اينهـا  همـه  سرچشـمه  كه رسند مى نتيجه اين به هم گروهى. است ماده
 هـاى  نتيجـه  به را مختلف گروههاى انديشه و تفكر پس. است غيرمادى علت

 چطـور  برساند گوناگون هاى نتيجه به را ما كه چيزى و است رسانده مختلف
ــى ــد م ــورد توان ــاد م ــد؟ اعتم ــواره و باش ــه هم ــانى ب ــه كس ــن ك ــبهه اي  ش
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 كـرديم  دنبال اينجا تا كه محكمى اصل آن برابر در را متشابه مطلب اين و
 . است طور همين هم حس خود در مسأله كه شده گفته كشند، مى پيش
  
 نيست انديشه و استنتاج به منحصر شناخت در خطا وقوع
 حـس  در مـا  مگر. نيست انديشه و استنتاج به مخصوص اشتباه و خطا وقوع
 و شـناخت  بسـاط  بايـد  گوييد مى شما كه اينطور اصالً شويم؟ نمى خطا دچار

رد  نظـر  از افراد هم حس در. بگذاريم كنار را آن و بپيچيم هم در را معرفت بـ 
 متـرى  دو فاصـله  در را كتاب صفحه يك اگر. نيستند يكسان حسى نيروهاى

 مشچشـ  كـه  نفـر  يك و بخواند را آن بتواند است ممكن نفر يك دهيد، قرار
 امـا  دارنـد،  ديدن نيروى و چشم دو، هر. بخواند را آن نتواند است بين نزديك
 در پارچـه  تكـه  يـك  يا. بخواند تواند نمى ديگرى آن و بخواند تواند مى يكى
 هسـت،  سـياهى  ذره يـك  پارچه اين روى آيا كه بپرسيد اگر دهيد؛ قرار اينجا
 نيسـت  تيـزبين  چشـمش  كـه  آن و بله، گويد مى است تيزبين چشمش كه آن
 بـرد . بينـد  نمـى  ديگرى و بيند مى نفر يك را حسى امر يك يعنى. نه گويد مى

 .كند مى فرق اشخاص برداشت حتى. كند مى فرق حسى نيروهاى و حواس
  
  حواس خطاى معروف مثال
 بـرود  فـردى  بگذاريـد؛  اينجـا  ولرم آب ظرف يك: معروف المثل ضرب يك

 هـر  كه وقتى. بگيرد گرم آب زير را دستش ديگرى و سرد آب زير را دستش
 زيـر  را دسـتش  كه آن ببرند فرو ولرم آب اين در را دستشان واحد آنِ در دو
 چـه  گويد مى ديگرى آن و است، گرمى آب چه گويد مى بود گرفته سرد آب
 انسـان  وقت يك. است حس و شناخت ابتدائى مسائل اينها! است سردى آب
 طـور  بـه  و مطلق صورت به و موارد همه در حسى شناخت نيروى گويد مى
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 جـواب  شـرط؛  و قيـد  بـدون  دهد، آگاهى ما به تواند مى و دارد گويايى كلى
 گفتـيم  مـا . نگفتـيم  را حـرف  ايـن  كـه  ما ولى. حرفهاست همين كسى چنين
 جاهـايى  تـا  را مـا  دارد؛ بـردى  و است شناخت راههاى از يكى حس اجماالً

 و دارد بـردى  هـم  انديشه و استنتاج. كند مى آشنا امورى با را ما ذهن برد؛ مى
 نـه  اجمـاالً؛  اما كند، مى آشنا نيستند حسى كه امورى به را ما ذهن حدودى تا
 افتـاد  كـار  به شكل هر به ذهن جا هر نگفتيم. مطلق قول به نه و كلى طور به
 بـه  افتـاد  كـار  بـه  حس هرجا گوييم نمى اينكه كما. رساند مى واقعيت به را ما

. دارنـد  را هنر اين اجماالً اينها گوييم مى. رساند مى واقعيت به را ما مطلق طور
 ايـن  در و كارشـان  اين در ذهن يا و حس كه ببريم كار به فنى چه ببينيم بايد

 روشـها  بحثِ اين. كنند اشتباه كمتر و باشند تواناتر توانشان اين در و هنرشان
 در خطاى به استناد و حس در خطا به استناد بنابراين،. است بعدى بحثهاى و

 انديشـه  و حـس  بخشـى  آگاهى ارزش كردن متزلزل و كردن لق براى انديشه
 كـه  دارنـد  قبـول  عمـوم  حـس،  مـورد  در كـه  طور همين و. نابجاست دو هر

 و اسـت  بيكـاره  بيكـاره  حـس  كـه  شود نمى اين دليل حواس اجمالى خطاى
 هـم  اسـتنتاج  و شـه اندي مـورد  در نـدارد،  ما به را شناخت دادن عرضه مطلقاً
 . است مطرح قرآن در ها مسأله اين. است قرار همين از مسأله
  
 قرآن در حواس خطاى ذكر
 شـرايط  از هـايى  نمونـه . كند مى مطرح را حواس خطاى از هايى نمونه قرآن

 عنـوان  بـه  آن از معمـوالً  كـه  معروفى نمونه. كند مى مطرح را حس كاربرد
 بلكـه  نيسـت  حس در خطاى واقعاً كه حالى در (كنند مى ياد حواس خطاى
 آفتـاب  كه معمولى روزهاى در شما. است سراب) است استنتاج در خطاى
 ماشـين  بـا  اگـر  باشـد،  باريـده  بيابان در يا آسفالت روى بارانى قبالً و باشد
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 باشـد،  داشـته  ماليمـى  فـراز  و نشيب كه باشد طورى راه و كنيد حركت
 روى فراوانـى  آب و آمده باران جاآن كه كنيد مى حس خود جلو در مكرر

 از ولـى  نيسـت  آب كه چيزى: است سراب اين. است شده جمع آسفالت
 ايـن  گـويى  كـه  كننـد  مى خيال بعضى كه است عجيب. نمايد مى آب دور

 اروپـايى  و غربـى  تفكـر  جديـد  دوران از پـس  حاال تازه بشر را ها نمونه
 ايـن  گـويى . است نداشته خطا موارد اين به توجهى سابقاً اصالً و دريافته
 كـه  اسـت  نوى خيلى بحث فكر خطاى يا حس خطاى به مربوط بحثهاى
 اسـت،  بـوده  ناآشـنا  آنهـا  بـا  سـابقاً  كلى به مردم ما ذهن و مسلمين ذهن

 در سراب مسأله اتفاقاً! بشويم بيدار و شويم آشنا آنها با بايد حاال بنابراين
 ايـن . ديگر منظورى به بلكه منظور، اين به نه البته شده؛ مطرح قرآن خود
 سـراب  شـناخت  و اند شناخته مى را سراب مردم قديم از كه دهد مى نشان
 و آفتـابى  منـاطق  در كـه  بيابانگردهـا  همـه  قـديم  از. نيست جديدى چيز
 آشنا سراب مسأله با اند كرده مى زندگى ريگزار و صاف دشتهاى و آب بى

 قـرآن . آن از برداشـت  مهـ  و است قديمى خيلى سراب واژه هم. اند بوده
 مثـال  عنـوان  به را سراب مسأله) 24 سوره (نور سوره از 39 آيه در كريم
 والـذّينَ  «:اسـت  چنـين  آيه. است كرده مطرح ديگر مطلب يك بيان براى
 شَـيئاً  يجِده لَم جاءه اِذا حتّى مĤء الظَّمئانُ يحسبه بِقيعةٍ كَسرابِ اَعمالُهم كَفَرُوا

و دجو ه اللّهفّاه عِنْدفَو هحِساب  اللّـهو  و كارهـا  و اعمـال  ؛»الحِسـابِ  سـريع 
 آب پى كه تشنه آدم دشتهاست؛ در كه است سرابى نظير كافران تالشهاى

 بيند مى رود مى آن سمت به كه وقتى است، آب آنجا كند مى فكر گردد مى
 و تمـام  را او حسـاب  كـه  يابـد  مى خود با همواره را خدا اما. نيست هيچ
 . رسد مى حسابها به زود كه است حسابرسى خداوند و رسد، مى كمال

 ايـن  از فكـرى  مطلب يك بيان براى قرآن كه كنيد مى مالحظه خوب،
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 كـار . اسـت  كـرده  استفاده است حواس به مربوط و است دست دم كه مثالى
 همـان  آيـد  ىم نظر به يعنى. محتوا بى است ظاهرى يعنى است؛ سرابى كافران
 هـيچ  بينـيم  مـى  رفتـيم  وقتـى  ولـى  برويم، آن نزديك به خواهيم مى كه است
 كـه  حرفهايى همان كنيد مى مالحظه كه است اين جالب مثال، اين در. نيست
. هسـت  آيـه  يك همين در زنند مى شناخت هاى جزوه و كتابها در آقايان االن
ر  «:كنـد  مى ذكر را اشتباه اين طبيعى عوامل اوالً در كـه  سـرابى  ؛»بقيعـة  ابٍسـ 

 طبيعـى  شـرايط  بينـد؟  مى سراب كوهستان در وقت هيچ انسان آيا. دشتهاست
 نور انكسار و شكستن و انعكاس زمينه كه است ريگزار و دشت در نور تابش

 عامـل  بعـد  و. هسـت  آب آنجـا  كند فكر انسان كه كند مى فراهم شكلى به را
 دوسـت  و است آب پى دلش كه اى تشنه آدم: كند مى ذكر را خطا اين روحى
 روانـى  عوامـل  به حتى. تشنه غير آدم تا خورد مى گول زودتر بنوشد آب دارد
 را سـراب  آن تشـنه  آدم ؛»ماء الظَّمئان يحسبه «:شده توجه آيه اين در هم خطا
 البتـه . بـرد  مى نام هم را خطا اين طبيعى زمينه و عاطفى حالت. پندارد مى آب
. اسـت  قـرآن  معجـزات  از ايـن  بگويم خواهم نمى بنده. است عادى امور اين
 عنـوان  بـه  معمـوالً  كـه  خطـا  نوع اين معروف نمونه مسأله بگويم خواهم مى

 بلكـه  نيسـت  حـس  خطـاى  واقعاً ولى ـ شود مى ياد آن از حواس در خطاى
 كـه  نيسـت  چنـان  يعنى. است شده مطرح قرآن در ـ است استنتاج در خطاى

 نـو  بحثهـاى  حـاال  و ايم بوده خبر بى آنها از ما و نبوده هتوج مورد خطاها اين
 همين در كه حال عين در. كند مى روبرو خطاها اين با را ما كه است شناخت

 و الجملـه  فى اعتبار و ارزش روى متن همين شده، توجه خطا نوع اين به متن
 امـور  از حسـى  غيـر  امـور  اسـتنتاج  برد و شناخت امر در حس برد و كاربرد
 ايـن  خطاسـت  متـذكر  كـه  متن همين. كند مى تكيه نيز شناخت امر در ىحس
 متزلـزل  بـراى  هـا  شبهه و ها متشابه اين كشيدن پيش مبادا پس. كند مى را تكيه
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 بـه  نـو  از را ما بايد كه اى تازه مسأله يك عنوان به محكم، اصل آن كردن
 كـه  البيـان  جمعم در اتفاقاً. بوده قديم از مسائل اين. شود تلقى وادارد فكر

 هشتصـد  از بـيش  و هجـرى  ششـم  قرن به مربوط قديمى است تفسيرى
 قبـل  ــ  كرده تعريف قشنگ چقدر را سراب كه بينيد مى دارد، سابقه سال
 خيلى سراب تفسير اين در. بشود شروع رنسانسى اروپا در اصالً اينكه از

 تعريـف  هم را ديگرى چيز سراب مناسبت به حتى و شده تعريف جالب
 . آل: كنم نقل شما براى را آن است جالب كه است ردهك

  
 البيان مجمع در سراب شرح
 سـراب،  بـا  يكـى : شـدند  مـى  روبرو چيز دو با معموالً گردها بيابان گويد مى
 بـه  گـرم،  ريگزارهـاى  در اينكه از است عبارت آل گويد مى. آل با هم يكى
 زمين روى از را انسان كه شود مى طورى هوا وضع گاهى گرما، فشار علت
 خـاص  شـرايط  در خاص فشار با همراه هوا بودن سبك يعنى. كشد مى باال

 امـر  اين. ببرد باال جايش از شكلى به را سنگين جسم يك تواند مى فيزيكى
 يـك  آل بـه  كـه  موهـوم  امـر  يك صورت به نه است، طبيعى امر يك كامالً
 امـر  يك هم سراب ينكها كما. بدهند اسرارآميز جنبه يا اى مابعدالطبيعه جنبه
 و تابـد  مـى  نـور  كه است اين از عبارت سراب گويد مى. است طبيعى كامالً
 كتـاب  ايـن  از قبـل  حتى. است آب آنجا كه نمايد مى چنين انسان تخيل در
 كـردم،  ذكـر  را كتـاب  اين مأخذ يك عنوان به فقط من. است شده بيان هم
 اسـتنتاجِ  يا حس در خطا هب توجه پس. است شده بيان آن از قبل خيلى واالّ
 حس بردِ اصل در تزلزلى كمترين موجب نبايد و نيست اى تازه امر حس از
 .شود شناخت زمينه در) انديشه يعنى (حس استنتاج بردِ و

 حـواس  خطاى عنوان به معموالً را سراب مسأله كردم عرض اينكه اما
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 در اىخطـ  بلكـه  نيسـت  حـس  در خطاى واقعاً كه حالى در كنند مى ذكر
 بدهد توضيح دوستان از يكى اگر ـ. دهم مى توضيح را اين است، استنتاج

. نباشم وحده متكلم جلسه اين در كه بود اين بر قرارمان چون است؛ بهتر
 در خطاى سراب مسأله كه بدهد توضيح را اين تواند مى رفقا از يك كدام
 است؟ حس از استنتاج در خطاى بلكه نيست، حس
 فـرد  آن چشـم  بايـد  باشد حس طريق از خطا اگر :]نحاضرا از يكى[
 سالم طرف چشم كه صورتى در. باشد داشته اشكالى بيند مى را سراب كه

 چشـمش  بـه  كـه  نـورى  يعنـى . است آب آنجا كه كند مى فكر ولى است
 مـنعكس  مغـز  بـه  خـوبى  بـه  را آن سـالم  چشم كه است نورى خورد مى
 . تاس اين عكس مغز گيرى نتيجه ولى كند، مى

  
 حواس در خطا وقوع علت تحليل
. دهـم  مـى  بيشـترى  توضـيح  را ايشـان  بيـان  مـن . اسـت  صحيح :]بهشتى دكتر

 ايـن  كنـد  نمـى  هم خطا كه سالمى چشم كار چيست؟ چشم كار كنيد؛ مالحظه
 در و رسـد  مـى  آن بـه  خارجى عين يك از كه را حسيى تصوير بتواند كه است
 سـمت  بـه  خـارجى  شـيئ  يك از رىنو شعاعهاى بازتاب و نور انعكاس شكل
 از غيـر  كـارى  چشم. است چشم كار اين. بيابد خودش كانون در آيد مى چشم
 بـا  و معـين  شدت درجه با نور نوع يك معين چيز دو از اگر خوب،. ندارد اين

 بـراى  داده؛ انجام درست دو هر در را خود كار چشم شد، منعكس معين كانون
 كـه  طـور  همـين . كنند مى منتقل چشم به را همسانى حسى تصوير دو، هر اينكه
 معـين  نـورى  شدت ميزان با را معينى اشعه و حسى تصوير تواند مى آب سطح

 هـم  شيشـه  يك سطح بياورد، چشم سمت به معين انعكاس و معين كانون با و
 را كـار  ايـن  گـرم  روزهـاى  در هـم  سـنگ  سـطح   بكنـد؛  را كـار  اين تواند مى
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ـ  كه هم آسفالتى سطح كند؛ مى  را كـار  ايـن  باشـد  داشـته  درخشـندگى  يـا  من
 خيـزد  برمـى  آب سطح از هم فيزيكى، نظر از نورى، تصوير اين يعنى. كند مى
 منطقـه  يـك  سـطح  از هـم  و ريگـزار  سـطح  از هم و آسفالت سطح از هم و

 انسـان  چـون  منتهـا . اسـت  يكـى  واقعاً هم اينها همه تصوير. بلورى اى شيشه
 اينجـا  در ببينـد،  آب از برخاسـته  را تصوير ينا كه كرده عادت بيشتر معموالً
 اسـت؛  آب هـم  اينجـا  گويـد  مـى  يعنى دهد؛ مى انجام استنتاج و مقايسه يك

 خطـا  بنـابراين،  ).مـاء  الظَّمئانُ يحسبه (باشد آب پى در و تشنه اگر بخصوص
 نـورى  تصوير يعنى. است داده انجام كامالً را خود كار حس. نيست حس در

 عـادت  چـون  امـا  است، گرفته كمال و تمام را خارجى شيئ يك از برخاسته
 اينجـا  كند، برخورد آب با گرفته مى را تصوير اين كه مواردى بيشتر در داشته
 شـده  اشتباه دچار حسى تصوير تفسير در پس. كند مى تفسير آب به را آن هم
 حـس  بگوييم كه است غلط واقعاً سراب مسأله در بنابراين،. حس خود در نه

 .است حس تفسير در خطا بگوييم بايد كند؛ مى خطا
 ندارد؟ وجود باصره خطاى عنوان به چيزى پس :]حاضران از يكى[
 ...كنم عرض خواستم مى االن كه است مطلبى همين اين :]بهشتى دكتر[
 شـكل  بـه  حس خطاى كه هست هم مواردى ولى :]حاضران از يكى[

 صـدا  بـه  را زنگـى  كـه  لفپـاو  مشهور آزمايش آن در مثالً. است ديگرى
 را زنـگ  صداى وقت هر سگ يعنى. داد مى غذا سگ به بعد و آورد درمى
 اى مرحله به سگ كه شد متوجه پاولف. شد مى غذا خوردن آماده شنيد مى

 شـود؛  مـى  ترشح دهانش بزاق زنگ آمدن در صدا به محض به كه رسيده
 داد؟ حتوضي شود مى چطور را اين. ببيند را غذا اصالً آنكه بى

  
 شرطى انعكاس شرح

 يك از ناشى ها غده ترشح مسأله. است شرطى انعكاس اين، :]بهشتى دكتر[
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 آغاز در آمد غذا اينكه تصور منتها. آمد غذا اينكه تصور يعنى است؛ ذهنى امر
. تصـديق  بگوييم تصور، نگوييم اصالً يا. بود درست و ـ بود غذا ديدن راه از

 غذا اينكه قبول يعنى آمد؛ غذا اينكه به تصديق يمبگوي كه است اين تر صحيح
 كـه  شـد  مـى  سبب تصديق اين. اوست جلوى االن غذا اينكه به اعتقاد يا آمد،
 بزاق سگ هاى غده و شود پيدا بيوشيميك بعد و عصبى و روحى بازتاب يك

 حـاال . بـود  درسـت  هسـت  غذا اين اينكه تشخيص موقع آن در. كنند ترشح
 هست؛ غذا كه كند مى فكر اشتباهاً دومرتبه تداعى روى ه،آمد در صدا به زنگ
 .»هسـت  غذا «كه آيد مى وجود به او در اشتباه اعتقاد يك و تصديق يك يعنى
 هـاى  غـده  مسأله پس. كردند نمى ترشح بزاقى هاى غده باز نبود اعتقاد اين اگر

 ايـن  عىطبي نتيجه ها غده ترشح. نيست اى مسأله چون ـبگذاريم؛ كنار را بزاقى
 او ذهـن  بـه  عين از تصوير اين وقتى كه بود اينطور آب مورد در. است اعتقاد
 فهميـده  و بود نوشيده و بود برداشته را آب و بود كرده تجربه را آن بود آمده
 مشـابه  اينجـا  در. اسـت  آب حسـى  تصـوير  اين عينى مبدأ و فرستنده كه بود

. آيـد  مـى  وجـود  به ذهن در است، آن مشابه جهات تمام از كه تصوير، همان
 شـدت  و كـانون  آن بـا  اشعه آن و حسى تصوير آن كه ترتيب همان به يعنى
 سـطح  از توانسـت  مى همچنين برخيزد، آب سطح از توانست مى معين نورى
 صـيقلى  ريگزار سطح از يا برخيزد، صيقلى آسفالت سطح از يا برخيزد، شيشه

 ...است يكى تصوير. برخيزد گرم هواى در
 چشـم  كـه  را چيزى هر چون نيست؛ ايرادى اين در :]حاضران زا يكى[
 صـادر  دستور آنجا از و كند مى تصوير مغز از مشخصى نقاط روى گيرد مى
 ...ولى. دهد انجام شكل اين مقابل در را العملى عكس نوع چه كه شود مى

 اينجـا . اسـت  نـاقص  مسأله جا همين. بدهيد اجازه نه، :]بهشتى دكتر[
 تفسـير  اينجا. نيست رفلكس اينجا. نيست اكشن رى و عملال عكس مسأله
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 كـرد،  تفسـير  غذا وجود به را زنگ صداى آنجا كه طور همان يعنى. است
 حسـى  تصـوير  اين رابطه شبيه غذا، حضور با زنگ صداى پيوند و رابطه
 .آب حضور با است
 كـه  فاكتورهايى از سرى يك كه بپذيريم بايد ترتيب اين به :]شخص همان[

 .شوند دگرگون توانند مى دارند وجود مواردى در غريزى شكل هب
 !ابداً :]بهشتى دكتر[
 هنگـام  مـن  دهـان  بـزاق  وقتـى  نباشـد  اينطـور  اگـر  :]شخص همان[

 و شـود  اشتباه دچار من ذهن كه شود مى چطور شود، مى ترشح گرسنگى
 بـه  را مـن  ذهـن  ديگـر  عامـل  آن كنم گرسنگى احساس من اينكه از قبل

 هستى؟ گرسنه تو و غذاست موقع االن كه بيندازد اشتباه
 ايـن  سـراغ  كـه  بدهيد اجازه. است سوم مثال يك اين :]بهشتى دكتر[
 مثـال  همـان  سـراغ  بـه  برويم. است ديگرى بحث چون نرويم، سوم مثال

 نشـانه  توانسـت  مـى  واقعـاً  زنگ صداى پاولف شرطى واكنش در. پاولف
. نـدارد  واقعـى  تالزم نشان احبص آن با نشان اين ولى. باشد غذا حضور
 غـذا  ولـى  باشد صدا تواند مى نباشد؛ صدا ولى باشد غذا كه شود مى يعنى
 موردى بيشتر. نيست مطرح نيست صدا و هست غذا كه حالتى آن. نباشد
 و دائـم  نشـانه  يك زنگ صداى. نيست غذا و هست صدا كه است مطرح

 قبلى هاى تجربه چون ولى باشد؛ همراه غذا با همواره كه نيست هميشگى
 صـدا  كـه  نكـرده  تجربـه  هنـوز  و يافـت  مى هم با را دو اين هميشه سگ

 شـنود  مـى  را زنگ صداى كه حاال بنابراين نباشد، غذا همراه است ممكن
 .هست االن غذا كه كند مى تصديق يعنى شود، مى غذا متوجه ذهنش

 .كند مى پيدا تغيير ثابتش غريزه يعنى :]شخص همان[
 غـذا  به سگ ذهن وقت هر كه بود اين غريزى اصل! چرا؟ :]تىبهش دكتر[
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 ...شود مى متوجه
 شود؟ مى متوجه كجا از :]شخص همان[
 هـر  كـه  بـود  اين بود غريزى آنچه! هرجا از. كند نمى فرق :]بهشتى دكتر[
 از ــ  كننـد  مـى  ترشـح  بـزاق  هاى غده شود مى متوجه غذا به سگ ذهن وقت
 را غـذا  اينكه از باشد برخاسته تواند مى توجه ناي. باشد شده متوجه كه هرجا

 او بـراى  كـه  بشـنود  را زنگـى  صداى اينكه از باشد برخاسته يا ببيند، چشم با
 و ذهنـى  رابطـه  و روانـى  رابطـه  و واقعى رابطه. كند مى تداعى را غذا حضور

 صـورت  بـه  يـا  تصديق صورت به يا غذا، به ذهن توجه بين بيوشيميكى بعد
 هـم  االن. بـود  دو اين بين رابطه. داشت وجود ها غده از بزاق حترش با تصور،

 نيسـت  زنـگ  صـداى  خيزد برمى زنگ صداى كه االن يعنى. هست رابطه اين
 كنـد  مى تداعى را غذا حضور زنگ صداى بلكه شود؛ مى بزاق ترشح منشأ كه
 كـه  است مثالى عين اين. كند مى ترشح را بزاق كه غذاست به توجه با ذهن و
 كـه  خاصى تصوير آن (نورى تصوير آن هم سراب در. گفتيم سراب وردم در
 انعكـاس  از كـه  تصـويرى  با ،)رسيد مى چشم به آب سطح از نور انعكاس با

 اسـت،  جـور  يك هم واقعاً. است يكى رسد مى صيقلى آسفالت سطح از نور
 منتهـا  اسـت،  جـور  يـك  تصوير نظر از واقعاً. باشد جور دو واقع در اينكه نه

 تجربه نوشيدن، كردن، فرو دست ضمن تماس، ضمن قبلى، تجارب در ذهن
 مـن  چشم به آن بصرى تصوير كه آنچه گفت مى و كرد مى تفسير و بود كرده
 قيـاس  قبلـى  تصـوير  آن بـا  بيند مى را آنچه هم سراب در است؛ آب رسد مى
 اى مسـأله  و انسـان  در اسـت  عادتى اين. است آب هم اين گويد مى و كند مى
 جـا،  چهـار  جا، سه جا، دو جا، يك در خطا منشأ عادتها اين ولى نيست؛ هم
 پـس  كـرديم  خطـا  جـا  چهار در ما وقتى گويد مى كسى چه ولى جاست، ده

 كـس  هـر . گويـد  نمـى  را ايـن  كـس  هيچ است؟ ارزش بى كلى به ما شناخت
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 بنابراين،. بگويد را همين نيز حس خود مورد در بايد بگويد را اين بخواهد
 ممكـن  حـس،  از اسـتنتاج  در چـه  و حـس  در چه خطا، كه است ينا حق
 بـار  يك در خطا كه است اين است مهم كه چيزى آن اما بدهد؛ روى است

 مطلـق  اعتبـارى  بـى  منشـأ  توانـد  نمى بار، ده و بار پنج و بار سه و بار دو و
 . بشود بيفتد كاربرد از كلى به حس از استنتاج نيروى يا حس اينكه و حس
  
 حس؟ تفسير در يا است حس خود در خطا آيا
 مـا  كـه  خطاهايى كلى طور به آيا: فرموديد بيان هم شما كه هست، سؤال يك

 هسـت؟  خطا هم حس خود در يا حس، تفسير به است مربوط هميشه داريم
 حـس  خود در اينكه يا هست خطا حس خود در آيا كه است سؤال يك اين
 مـا  اينكـه  بـه  دارد بسـتگى  امر ينا. است آن تفسير در خطا بلكه نيست خطا
 اگـر . حـس  گـوييم  مـى  چيـز  چـه  به ديد بايد من نظر به. بناميم چه را حس

 سيسـتم  روى خـارجى  عـين  كـه  فيزيكى اثر آن به صرفاً را حس و احساس
 راه آن در خطـا  بگـوييم  بايـد  صورت اين در كنيم، اطالق گذارد مى اعصاب
 ايـن  به ندارد راه خطا. دارند فرق هم اب دو اين. دارد راه گوناگونى ولى ندارد؛

 اثـر  نـوع  يك عصب يك با برخورد در خارجى عين هر باالخره كه معناست
. نـدارد  معنـى  خطـا  خـارج  عالم در دارد؟ معنى چه خطا ديگر لذا گذارد؛ مى
 نيفتـاده  كـار  بـه  ذهـن  هنوز آنجا. است خارج و ذهن بين رابطه هميشه خطا
 و گـذارد؛  مـى  انسان حسى عصب روى كه ستا اثرى از بعد مال ذهن. است
 گفـت  ما پير ـ.ندارد معنى خطا كلى طور به پس است، ذهن از قبل مال چون
. دارد معنـا  گونـاگونى  بلـه؛ . ندارد معنى آنجا در خطا. نرفت صنع قلم بر خطا
 آب در قـبالً  دسـتش  كـه  كسى: زدم ولرم آب ظرف به راجع كه مثالى همان
 ايـن  كـه  اثـرى  كند، مى فرو گرم نيمه آب در را ستشد وقتى بوده، سرد خيلى
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 گـرم  نيمـه  آب همـان  كـه  اثرى با گذارد مى او حسى عصب روى گرم نيمه آب
 بـود  كرده فرو گرم خيلى آب در را دستش كه ديگر فرد آن حسى عصب روى
 حسـى  عصـب  روى خـارجى  عـين  كـه  اثرى در پس،. كند مى فرق گذارد، مى

 از اصـالً  خطـا  ندارد؛ معنى هنوز خطا اما دارد، وجود گوناگونى گذارد مى انسان
 بـه . بشـود  عمـل  وارد ذهـن  كه كند مى پيدا مورد و جا و كند مى صدق موقعى

 بـر  تـوانيم  مـى . اسـت  درست ندارد، راه حس در خطا گفت كسى اگر معنا اين
 و شـويم  قائـل  فـرق  حسـى  ادراك و احسـاس  بـين  روانشناسى اصطالح طبق

 و حسـى  صـورت  تفسـير  در خطـا  يعنـى . است حسى راكاد در خطا بگوييم
 روى حسـيون  اصـوالً  كـه  دانيـد  مـى  ولـى . دارد راه حسى صورت از برداشت
 از قبـل  مراحـل  آن روى نه كنند، مى تكيه شده عمل وارد ذهن آن در كه حسى
 فيزيكـى  امـر  يـك  صـرفاً  و نـدارد  ادراكـى  ارزش اصالً مراحل آن چون ذهن؛
 امـر  يـك  اصـالً  گيرد مى صورت ادراك و ذهن افتادن كار به از قبل آنچه. است

 مقـدمات  فقـط  و آيـد  نمـى  حسـاب  بـه  معرفـت  بخـش  جزو و است فيزيكى
 عمـل  وارد ذهـن  كـه  اسـت  وقتـى  از شناخت. شناخت خود نه است شناخت

 بـرد  شـناخت  در حـس  بـراى  منحصـراً  مـا  آيا گوييم مى كه آنجاست. شود مى
 ترتيـب  اين به. قائليم برد هم حس از استنتاج روىني براى آن، بر عالوه يا قائليم
 كنـد؛  مـى  كار كه است حس از استنتاج نيروى جا همه اصوالً گوييد، مى شما كه
 اينهـا . نـاميم  نمـى  حـس  را آن آنچـه  در چه و ناميم مى حس را آن آنچه در چه

 دارم دوسـت  بحثهـا  در واقعـاً  مـن . شـود  گذاشته كنار بايد و است لفظى بحث
 مردمـى  ميـان  در كريم قرآن كه است اين است مهم آنچه. نشوم بحثها ينا وارد
 حـس  تفسـير  در خطـاى  بـه  يـا  حسـى  خطاى از مواردى به مردم آن كه آمده

 منظـور  بـراى  آيـه  ايـن  در را ايـن  از نمونـه  يك قرآن حتى و اند كرده برخورد
 بـر  أكيـد ت از قرآن بازدارنده خطا اين به توجه حال عين در اما. آورد مى خودش
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. نيسـت  معرفت و ادراك امر در حس از استنتاج نيروى و حس برد از استفاده
 حسـى  هـاى  نشانه و ها آيه و امور از استنتاج مورد در. بود حس به راجع اين
 اينهـا  گويـد  مـى  و آورد مى را زيادى هاى نمونه باز قرآن هم غيرحسى امور بر
 غيرحسـى  امـر  به بردن پى براى ىحس هاى نشانه از استنتاج توانايى داليلى به
 بهـا  يبصِرون ال اَعينٌ لَهم و بِها يفْقَهونَ ال قلوب لَهم «:گويد مى كه آنجا. ندارند را
 و چشـم  اينهـا  كـه  كنـد  مى اشاره مطلب همين به ،1»بِها يسمعونَ ال آذانٌ لَهم و

 بـا  آيـه  هـا ده در صـريحاً . ندارنـد  اسـتنتاج  قـدرت  امـا  دارنـد  قلب و گوش
 و خطاهـا  تـذكر  عـين  در بنابراين،. شود مى بيان مطلب اين مختلف عبارتهاى
 همـه  طـرح  و برداشـتها  اختالف و ناتوانيها و عقل كاربرد ضعف و نارساييها

 كـه  شود نمى اين از مانع امر اين كه كند مى تكيه مسأله اين روى هم باز اينها،
 اسـتنتاج  نيـروى  برد و شناخت مرحله در حواس برد از صحيح استفاده براى
. بكنيـد  را خـود  كـار  شما كنيد؛ تالش شناخت مرحله در حسى هاى نشانه از

 و كننـد،  مى عمل طور همين حس مرحله در هم حسيون. است همين هم حق
 و بگـذاريم  كنـار  را معرفت بحث اصالً و بشويم مطلق شكاك بايد همه گرنه
 كـه  بـود  قرار اما. شويم عيار تمام و كامل ايدآليست شكاك يك اول همان از
 جديـد  بحـث  يـك  وارد خواسـتم  مـى  من. باشيم كرده عبور مرحله اين از ما

 و نرسـد  آخـر  بـه  كنيم طرح را آن اگر كه ترسم مى و نيست فرصت اما شوم
 . كنم مى ذكر را آن عنوان فقط لذا بماند؛ ناقص
ـ  و حس از استنتاج نيروى و حس مرحله آمديم كه اينجا تا  آنهـا  نسـبى  ردب

 بيشـتر  مـا  چـون  (را قرآن ديد و نظر الاقل و ايم، كرده روشن شناخت امر در را
 ديگـر  نيـروى  يك. ايم فهميده كامالً زمينه اين در) كنيم مى بحث قرآن ديدگاه از
 امـا . گفتـيم  را حس از استنتاج و حس. ماند مى باقى شناخت مسأله در آن برد و
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 را آنهـا  هـم  بايد ما كه هست نيرو دو نه؟ يا هست هم ديگرى نيروى آيا
 كنـيم  نظـر  تبادل شناخت مسأله در آنها برد روى هم و بشناسيم خوبى به
 . بدانيم آنها درباره را قرآن نظر هم و

  
 شناخت منبع عنوان به شهود كشف
 كشـف،  اشـراق،  : شـود  مـى  ناميـده  شـهود  و كشف نام به كه چيزى آن: يك

 داريـم،  سـراغ  كه ايامى قديمترين از بينيم مى ما .درونى بينش بصيرت، شهود،
 و اقـوام  گونـاگون  فرهنگهـاى  ميـان  در طرف، اين به قرن سى از بيش تقريباً
 مراحـل  و مختلف تمدنهاى با مختلف ملتهاى در حاضر، عصر همين تا ملل،

 عرفـان،  اهـل  عارفان، عرفا، نام به گروهى صنعت، و علم پيشرفت از مختلف
 حتـى  و دهنـد  مى اهميت شناخت مورد در ديگر مبدأ يك به كه دارند وجود
 آن و اسـت؛  سطحى بقيه و است آن به متعلق فقط اساسى شناخت گويند مى

 ايـن  و اشـراق  و مكاشـفه  و شـهود  و كشـف  بـاطن  و بينش و بصيرت مبدأ،
 كنـيم،  قبـول  را آن گـويم  نمـى . بياوريم در سر مبدأ اين از بايد ما. حرفهاست

 . چيست باره اين در قرآن نظر بدانيم و بشناسيم را آن بايد ولى
  
 شناخت منبع عنوان به وحى
 مطمئنـاً  ما اينكه آن و است، عكس مسأله اينجا در. است وحى مسأله: دو
 مـورد  در وحـى  كـاربرد  روى ديگـر  آسمانى كتابهاى و قرآن كه دانيم مى

 وحـى  ايـن  نيمبدا بايد. اند برده نام آن از و دارند تصريح و تكيه شناخت
 .شويم آگاه آن از توانيم مى مقدار چه ما و است كدام كاربردش و چيست
 محـروم  رفقـا  زيارت از و نيستم تهران جلسه دو جلسه، اين از بعد چون

 ايـن،  از بعـد  ديدارمان واولين نباشند، تهران هم رفقا از خيلى شايد و مانم، مى
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 در عزيز رفقاى كه است فرصتى بنابراين است، فروردين شانزده چهارشنبه در
 و 1برگسون درباره كه چيزى آن حد در احياناً و قرآن حد در الاقل زمينه، اين
 آلمـان  عرفاى واال گويم، مى را نفر دو همين من... و 2جيمز ويليام حدودى تا
 كـه  نفـر  دو همين حد در الاقل. هستند بيشتر خيلى زمينه اين در غيرآلمانى و

 مسـأله  بـه  بيشـتر  كارش برگسون چون ـ كند مى تفاوت هم آنها درجات البته
 روى 3راسـل  كه نفيى بعد و اينها كار حد در هرحال، به. است نزديك عرفان
 مطالعـه  رفقـا  حـد  ايـن  در اگـر  دارد، اينهـا  با او كه اى مقابله و دارد اينها كار

 يـك  هم قرآن نظر از. است خوب شويد آشنا مطلب با اينكه نظر از بفرماييد،
 از كنيـد،  مطالعـه  توانيد مى خوب خيلى روز بيست مدت اين در را قرآن دور
 در كـه  شـود،  مـى  مربوط بخش دو اين به كه آياتى با اينكه براى آخر؛ تا اول

 بـا  فشـرده  را ايـن  بتوانيـد  و شويد مأنوس است، متصل هم به خيلى حقيقت
 امشـب  را خـش ب دو اين خواستم مى من. برسانيد سامان به خودتان همفكرى

 بـه  پاسـخ  ضـرورت  ولـى  برسـانم،  جـايى  به را آن فشردگى با و كنم مطرح
 نكـرده  شـتابزدگى  كـه  كـرد  مى ايجاب نكته آن كردن روشن و رفقا سؤاالت

 و قبـل  آيـات  خوانـدم،  كـه  را اى آيـه  اين بگذاريد شد اينطور كه حاال. باشم
 ــ  باشـد » مسـك  ختامـه  «هميشـه  مثـل  كـه  بخـوانم  شما براى نيز را بعدش
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 جالبنـد  بسـيار  آيات اين 1».المتَنافسون فَاليتَنَافس ذلك فى و مِسك ختامه«
 آيـاتى  رديـف  در آيه اين. دارند ارتباط بيش و كم هم ما بحث به اتفاقاً و

 مناسـبت  همين به نور سوره و شود مى شروع نور معروف آيه با كه است
 : شده ناميده نور سوره
  

 نور آيه تفسير
 زجاجـةٍ،  فـى  المِصباح مِصباح، فيها كمشكاةٍ نُورِه مثَلُ االَرضِ، و السمواتِ نور هاَللّ

 غَربيـةٍ،  ال و شَـرقيةٍ  ال زيتُونَـةٍ  مباركَـةٍ  شَجرَةٍ مِن يوقَد درى كَوكَب كَأَنَّها الزُّجاجةُ
كادتُها ييضى زي ء و لَولَم هسستَم نار، لى نُورـدِى  نُورٍ، عهي  ـنْ  لِنـورِهِ  اللَّـهم  ،شـاءي 

ضْرِبيو لِلنّاسِ، األمثالَ اللّه اللّهءٍ شَى بِكُلِّ و ليميـوتٍ  فـى . عأَذِنَ ب  اَنْ اللّـه  و تُرْفَـع 
 عـنْ  بيـع  ال و رةٌتِجا تُلْهيهم ال رِجالٌ االصالِ و بِالغُدو فيها لَه يسبح اسمه فِيها يذكَرَ

الةِ اِقامِ و ذِكرِاللّهءِ و الصĤخافُونَ الزَّكاةِ ايتمـاً  يوي  فيـهِ  تَتَقَلَّـب  و القُلُـوب  ،صـاراَالَب 
مهزِيجلِي نَ اللّهسمِلُوا ما اَحع هم وزيدفَضْـلِهِ  مِـن  ي و  قُ  اللّـهـرْزـنْ  يم  ـرِ  يشـاءبِغَي 
 لَـم  جاءه اِذا حتى مĤء، الظَّمئانُ يحسبه بِقيعةٍ كَسرابٍ اَعمالُهم كَفرُوا الّذينَ و. حِسابٍ
هجِدشَيئاً ي د وجاللّه و هفَوافّيه عِند ،هحِساب واللّه ريعالحِسـاب  س .فـى  كَظُلُمـاتٍ  اَو 
. بعـضٍ  فَـوقَ  بعضُـها  ظُلمات. بسحا فَوقِهِ من موج فَوقِهِ من موج يغْشاه لُجىٍ بحرٍ
 2.نُّورٍ مِنْ لَه فَما نوراً لَه اللّه يجعلِ لَّم منْ و يراها يكَد لَم يده أخْرَج اِذا

 روبـرو  بحثها اين با را ما نهضتها پيشرفت اگر كه است اين مسأله انصاف
 و درهـم  همـان  بـا  همـواره  و بگـذريم  بحثهـا  اين از توانستيم مى و كرد نمى

 و زنـده  مـا  بـراى  قـرآن  آنوقـت  باشـيم،  داشته كار و سر قرآن بودن مخلوط
 زير گيريها آسان اين با توانيم نمى را ضرورتها كه كنيم چه ولى. بود تر پرجاذبه
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 يـك . اسـت  طـور  همـين  قـرآن  همـه ! اسـت  جالب چه ببينيد. بگذاريم پا
 انسان مسائل تمام روى آيد مى گاهى اش، سوره يك بخشش، يك اش، آيه
 قرآن لذا. گذارد مى انگشت كند تجزيه اينكه بدون و مجموعى صورت به

 و اسـت  حركت كنار فقط ما بحثهاى اين و است دعوت و حركت كتاب
 را تجربـه  ايـن  بـار  يـك  چـون  مـن  البته. باشد حركت تواند نمى خودش
 را بحثهـا  ناي ما بار يك. بايستم دوم تجربه اين روى ناچارم االن ام، كرده
 بعـد  باشـيم؛  مماسـتر  خواستيم و آمديم حركت ميدان به و گذاشتيم كنار

 بـا  بايـد  ديديم لذا زنند، مى خنجر ما به پشت از بحثها همين با كه ديديم
 .بپاييم را جا دو هر چشممان دو

 نمونـه . اسـت  زمـين  و آسـمانها  روشـنى  خـدا : است چنين آيات ترجمه
 رفقــا شــما. اســت جــاچراغى مشــكات. مشــكات: اســت ايــن او روشــنايى
. آيـد  نمـى  يادشـان  چنـدان  افـراد  از خيلى نه؟ يا آوريد مى ياد به را جاچراغى

 مـورد  در. دارد مختلـف  انـواع  جاچراغى. بيايد يادش نو نسل كنم نمى گمان
 آيـه  رديـف  بـا  و بـرد  مـى  كـار  به را آن مثال عنوان به آيه اين كه جاچراغيى

 معنـا  همـين  راحت خيلى كنند مى تفسير متين را نقرآ كه مفسرينى خواند، مى
 شـبيه  چيـزى  ديوارها، در ستونها، در سابقاً كه است معنى اين به. اند آورده را

 را آن طـرف  دو معمـوالً  و گذاشتند مى آن در را چراغ و آوردند درمى طاقچه
. بتابـد  خارج به آن از هم نور و نكند خاموش را چراغ باد كه كردند مى شيشه

 سـاليان  از بخشـى  در خـودم  مـن . بـود  جاچراغى انواع قديميترين جزو ينا
 ايـن  از مدرسـه  آن اتاقهـاى . بـودم  سـاكن  قـم  حجتيـه  مدرسـه  در تحصيلم

 ما كه بود بزرگ آنقدر جاچراغيها آن. داشت بزرگ، خيلى هم آن جاچراغيها،
 كـه  يمبود طلبه نفر دو طلبگى عالم در ـ بوديم كرده تبديل آشپزخانه به را آن
 حـدود . كـرديم  مـى  زندگى متر دو يا نيم و يك در متر سه تقريباً اتاق يك در
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 يـك  در خـالى  فضـاى  متر سانتى هفتاد يا متر سانتى هشتاد در متر سانتى هشتاد
 داخـل  بـه  آن طـرف  يك بود؛ جاچراغى كه بودند درآورده پهنى آن به ستون
 اتاق داخل هم نهاديم مى آن در كه چراغى. بيرون به آن طرف يك و بود اتاق
 را آن بـاد  بـود  شيشـه  آن اطراف چون و را، آن بيرون هم و كرد مى روشن را

 امـا  چراغـدان،  يعنـى  مشـكات . مشـكات  گوييم مى اين به. كرد نمى خاموش
 عربـى  در احيانـاً  كه دارد زيادى معانى چراغدان چون معنى؛ اين به چراغدان

 در. اسـت  نمونـه  اين به نظر بيشتر ينجاا اما شود، مى گفته مشكات هم آنها به
 سر كه حاال مثل كردند؛ مى درست چيزها جور اين از گاهى هم معبر و كوچه
 در را چـراغ  موقـع  آن كنـد  روشن را بيرون تا گذارند مى چراغ ها خانه ستون
. داشـت  شيشـه  طرف يك از يعنى بود، طرف يك ولى نهادند، مى خانه ستون
 داخـل  چـراغ  آن و باشـد  چراغ يك آن در كه يدبگير نظر در جاچراغى يك

 .صاف صافِ صافِ شيشه اى؟ شيشه چه اما. باشد بيشتر نورش تا است شيشه
 از كـه  نـورى  كـه  باشد صاف آنقدر كه اى شيشه» .درى كَوكَب كَأنَّها الزُّجاجةُ«

. كنـد  جلـب  را چشـم  سـتاره  يك مثل دور از تابد مى شيشه درون چراغ اين
 كنـيم  نگـاه  آنهـا  به دور از اگر كه ايد ديده هم را معمولى المپهاى همين حتى
 اينقـدر  شيشـه  يعنى. خورد مى چشم به درخشان لؤلؤ و در و ستاره يك مثل
 درختـى  از چـراغ  ايـن . باشـد  درخشـان  لؤلؤ يك مثل كه باشد صاف و پاك

 و اسـت  شرقى نه كه زيتونى درخت شود؛ مى روشن زيتون، درخت پربركت،
 جملـه  همـين  اسـت  انگيز بحث آيه اين در كه هايى جمله از ـ. است ربىغ نه
 لـذا  كـنم،  بحث باره اين در خواهم نمى فعالً ولى است، »الغربية و الشرقية«
 ايـن  سوخت ؛»نَار تَمسسه لَم ولَو ء يضى زيتُها يكاد «.كنيد توجه مطلب بقيه به

 كـه  است پرروغن و خوب نقدرآ آن زيتون كه است زيتونى درخت از چراغ
 بـراى  آنقـدر  كـه  نـابى  روغـن : آيـد  مى دست به آن از خالص خالصِ روغن
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 ايـن  روغـن . شـود  مى روشن اند نزده آن به آتش هنوز كه است آماده سوختن
. باشـيم  نـزده  آن به هم آتش ولو كند، مى نورافشانى و شود مى مشتعل درخت

 چنـين  يك او بخشى روشنى ونهنم و است زمين و آسمانها بخش روشنى خدا
 آن جلـو  و باشـد  گونه بدين چراغ يك كه وقتى ؛»نور على نور «.است چيزى
 جـالبتر  و خـوب  بسيار را نور بلكه نيست نور مانع تنها نه باشند، نهاده شيشه
 روى نـور  طبقـات  اينكـه  مثل كند؛ مى كمك نور از استفاده به و دهد مى عبور
 مـن  لِنُورِه اللَّه يهدِى «.ديگر نورى برفراز نورى ؛»ورن على نور «:باشد سوار هم
 .كنـد  مى هدايت آتش روشنايى و نور سوى به بخواهد را هركس خدا ؛»يشاء

 ايـن  از تـا  زنـد  مـى  مردم براى را مثلها اين خدا ؛»لِلنّاس االمثالَ اللّه يضرب و«
 . داناست چيز ههم به خدا ؛»عليم ءٍ شيى بكل واللّه «.بفهمند چيز مثلها

 روشــن، چــراغ ايــن و نورانيــت ايــن كجاســت؟ نورانيــت ايــن خــوب،
 ؛»تُرْفَـع  اَن اللّـه  اَذِنَ بيـوتٍ  فى «تابد؟ مى كجا به نورش و كجاست بخش روشنى

 مثـل  (.شـوند  برافراشـته  كه است كرده مقرّر و داده اجازه خدا كه هايى خانه در
 فيهـا  يـذْكَرُ  «و 1.)اسـماعيلُ  و البيـتِ  مِـنَ  القواعِد اِبراهيم يرْفَع اِذْ و: كه كعبه خانه
 يسـبح  «.شـود  برده آنجا در نامش است داده اجازه خداوند كه هايى خانه ؛»اسمه
فيها لَه ومردانـى  شـامگاه  و صـبحگاه  در هـا  خانه اين در ؛»رِجالٌ االصال و بالغُد 

 و الصـالة  اِقـامِ  و ذِكْرِاللّه عن بيع ال و تجارةٌ تُلْهيهم ال «كه گويند مى تسبيح را خدا
 از را آنهـا  بـردن،  سـود  و فروختن بازرگانى، ستد، و داد كه مردانى ؛»الزكاة ايتاء
 كنيـد  مالحظـه . دارد نمـى  باز انفاق و زكات دادن و نماز داشتن پا بر و خدا ياد
 اقـام  اللّـه،  ذكـر  (آورد مـى  هـم  همـراه  و كنـد  مى رديف را اينها چطور قرآن كه

ــاء الصــالة، ــاة ايت ــا )الزك ــوم ت ــه باشــد معل ــن اســالم در چگون  ســازندگيها اي
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 ؛»االَبصـار  و القلـوب  فيـه  تَتَقلَّب يوماً يخافونَ «:انسانها اين. است متصل هم به
 اسـت  حركت در و تپش در ها ديده و دلها روز آن در كه هستند روزى نگران

 آن هسـتند؟  چـه  انتظـار  در اينهـا  اما. دود مى و رود مى سو آن و سو اين به و
 لِيجزيهم «رود؟ مـى  سو آن و سو اين به چيز چه دنبال به اينها دل و چشم روز
 آنهـا  بـه  خـدا  كـه  اسـت  آن پـى  در ؛»فَضْلِه مِنْ يزيدهم و عمِلُوا ما اَحسنَ اللّه

 بخشايشـش  و فضـل  از و دهـد  پـاداش  انـد  داده انجام كه را كارهايى بهترين
 را كـه  هر خدا ؛»حِساب بِغَير يشاء من يرْزقُ اللّه و «.دهد افزايش را آنها پاداش
 خـدايى  باايمان انسانهاى به بود مربوط اين. دهد مى روزى حساب بى بخواهد
 .اسـت  قـاع  جمـع  قيعه .»بِقيعة كَسرابٍ اعمالُهم كفروا والذّين «:مقابل در. االهى

 دشتها، يعنى» قيعه «.دشت يعنى» قاع «)1.صفْصفَاً قاعاً ذَرهافَي: هست قرآن در(
 را آن تشـنه  كـه  دشـتها،  در است سرابى مثل كافران كارهاى و تالشها. بيابانها
 خداسـت  ايـن . نيسـت  هيچ بيند مى شود مى نزديك وقتى ولى پندارد، مى آب
 را حسـابها  زود خـدا  و رسـد  مـى  كمـال  و تمـام  را حسـابش  و اوست با كه
 فـى  كَظُلمـاتٍ  اَو «:ديگـر  چيزى مثل يا است سراب مثل كافران مثال. رسد مى
 مِـنْ  مـوج  فُوقِـهِ  مِـنْ  موج يغشاه «.ژرف درياى در تاريكيها مثل يا ،»لُجى بحرٍ
 پيكـر  كـوه  مـوجى  طوفـانى،  ژرف، عميق درياى تاريك، شب ،»سحاب فُوقِهِ

 بـه  اسـت  شـده  برافراشـته  امـواج  سر از سرش ديگر، موج پشتش برخاسته،
 بـاالى  يكديگر، سر پشت تاريكيها ؛»بعض فَوقَ بعضُها ظلمات «.تاريك ابرهاى

 شـناختش  و معرفت قدرت كافر اين كه آنجا تا. ديگرى پى در يكى يكديگر،
 اِذا «:ببينـد  توانـد  نمـى  بياورد بيرون را دستش اگر حتى كه شده ضعيف آنقدر
اَخْرَج هدي لَم كَدراها يتواند نمى تقريباً بياورد بيرون هم را دستش اگر حتى ،»ي 
ــد ــنْ «.ببين مو ــم ــلِ لَ جعي ــه ــه اللّ ــوراً لَ ــا ن ــه فَم ــنْ لَ ــورِ مِ ــه را كســى ؛»نُ  ك
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 روشـنگرى  و روشـنايى  هـيچ  بـر  نكنـد  عنايـت  هـدايت  و روشـنى  خدا
 . ندارد دسترسى
 و شـويم  خـالص  بحثهـا  چنگـال  از شد مى اگر كنم، مى تكرار هم باز
 اذيتمان ها دغدغه و باشيم مأنوس ها حاشيه اين بى قرآن، آهنگ با يكسره
 نقشـى ! بود عالى چه حركتها، و ايمانها راه سر بر شد نمى دامى و كرد نمى
 داريـد  نگه ياد به داشت ما همه دل و روح بر گونه بدين آيات اين كه را
 مطـرح  قرآن با ارتباط در انعرف بحث اشراق، بحث بينش، بحث وقتى كه
 اگـر . است بخور درد به بسيار داشتيم االن كه عينى تجربه همين شود، مى
 روحـى،  احساسـى،  مـا  در توانسـت  شـد  معنـا  و خوانـدم  كـه  آياتى اين

 بتوانـد  نورانيـت  ايـن  با ما برخورد شايد بياورد، وجود به خاص نورانيتى
 خـواهم  نمى. بكند روشن دىح تا ما براى را قرآن ديد از اشراق آن معنى
 آيـات  اين بگويم خواهم مى است؛ اين از غير يا است همين حتماً بگويم
 .بعديمان بررسى آن براى شد عملى اى نمونه اتفاقاً
. بـود  مـا  همـه  بـراى  نيكو يادبودى سال اين پايان در كه نور آيه هم اين 

 از عملـى  و ىفكـر  ابعـاد  با بيشتر، كوشش و تالش سال نو سال كه اميدوارم
 هـا  وظيفـه  ايـن  بـه  كـردن  عمل و گزاردن و ها وظيفه شناخت راه در ما همه
 راه در اسـت  سـال  دههـا  آنچـه  سوى به باشد ما مردم پيشرفت سال و. باشد

 شـان  مبـارزه  و تـالش  اگـر  شك بى. كنند مى مبارزه و تالش آن براى دستيابى
 خواهـد  ثمـر  به است، هداد وعده خدا كه طور همان باشد، مخلصانه و آگاهانه
 پيگيـر  هـاى  مبـارزه  و مقاومتهـا  شـهادتها،  پـرارج  خـاطره  اميـدوارم  و. رسيد

 نشـود  مـدفون  نوروز سنتى هاى الله زير ديگر، جاهاى و تبريز و قم قهرمانان
 شـك  بـى  اينكـه  بـا . داريـم  نگه شاداب و زنده را خاطرات اين بتوانيم همه و

 چنـين  هم ما و نباشد، همراه رحمها صله و هابازديد و ديد با تواند نمى سال آغاز
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 مـا  باشـد  معلـوم  كـه  بگيـرد  صـورت  شكلى به الاقل اما نداريم، اى توصيه
 عزيـز  قهرمانـان  ايـن  پـرارج  حركتهـاى  ياد و خاطره پاسدار هستيم مردمى
 و آنها ياد به اما باشد، االمكان حتى بازديدها و ديد بنابراين،. خودمان جامعه

 خـداى  از. شـود  مـى  برگـزار  آنهـا  يـاد  به كه جلساتى با ناسبمت اى شيوه با
 و ديـدار  توفيـق  اين در بتوانم كه خواهم مى را توفيق اين خودم براى متعال
 در را آن كـه  بگـويم  و كنم بيان را چيزى آن تنها دارم رفقا شما با كه بحثى
 شـما  از و. دهـم  مـى  تشـخيص  سودمند مطلب اين و موضوع اين بهتر فهم
 حـد  از بـيش  مطلبـى  كـه  كنيـد  مـى  احسـاس  هرجا كه دارم انتظار اندوست

 تـا  بفرماييـد  يـادآورى  حضـوراً  يـا  كتباً شده، داده گسترش و شده گسترده
. تر سازنده و مطلوبتر و صحيحتر روشى با بحث ادامه در باشد من راهنماى
  ].حضار صلوات[ .الطاهرين آل و محمد سيدنا على اهللا صلى و الحمدهللا،

  
  پاسخ و پرسش

 تَعمـى  لكـن  و االبصـار  التَعمـى  فانّهـا  «:دارد تصـريح  آن ناتوانى بر قرآن 1...
 در هـم  فـؤاد  مـورد  در. داشـت  هم فؤاد مورد در. »2الصدور فى التى القلوب
 ،»اَبصـارهم  و اَفْئـدتهم  نُقَلِّب و «:كـه  داشتيم اى آيه و كرديم بحث قبلى بحثهاى

 را آنهـا  هاى ديده توانيم مى ما كه شود مى گفته آنجا در. ودب شده وارونه دل كه
 نفهمنـد،  تواننـد  مى و بفهمند درست توانند مى يعنى بدهيم؛ جهت و بگردانيم

 امـا  هسـت،  ادراك ابـزار  فؤاد و قلب قرآن در بنابراين،. بفهمند اشتباه حتى يا
 كـنم  ىمـ  فكـر  مـن . باشـد  خطـا  از مصون حتى و ناتوانى از مصون تواند نمى

 بـه ) تحليلـى  و فلسـفى  مسائل نه (قرآن در شناخت به مربوط اساسى مسائل
 

                                                           
 .دارد جاافتادگى نوار از بخش اينـ 1
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 و آمـده،  تعلـيم  آمـده،  آيـه  يـك . اسـت  شـده  طـرح  سـالم  خيلى روشى
 هستيم قرآن تعليم كنار در قدر هر كه بينيد مى رويم مى جلو كه طور همين

 يشـه هم ها شبهه اين. هستيم كنار راحت خيلى ها شبهه و متشابهات اين از
 چـون  منتها. رويم مى تر تحليلى بحثهاى همان سراغ كه آيد مى پيش وقتى
 يـاد  آنهـا  از طبعـاً  كنـيم  مشخص قرآن با را ها شبهه اين رابطه خواهيم مى
 و بشـود  مـنقح  آينـده  در بحـث  اين اهللا شاء ان اگر كه اميدوارم. كنيم مى

 اى پايـه  كـه  را قـرآن  ديدگاه از شناخت مسأله بتوانيم واقعاً كنيم تفسيرش
 قـرآن  كـه  صـورتى  آن بـه  اسـالمى،  ايـدئولوژى  و بينى جهان براى است
 .كنيم معرفى پسندد مى فطرت و خواهد مى

 در و اسـت  معـروف  خيلـى  نـور  سوره از آيه اين :]حاضران از يكى[
 ايـن . اسـت  گنگ خيلى ولى شود؛ مى نوشته ها، كتيبه ازجمله جاها، خيلى
 مهمـى  نكته چه و امتيازى چه... و است راغچ يك مثل خدا نور كه تعبير

 ديگـر  تعريفهـاى  بر تعريف اين آيا. گذشتيد مطلب اين از شما دربردارد؟
 .است پيچيده خيلى تعريف اين كه رسد مى نظر به دارد؟ مزيتى
 و فكرانگيـز  آيـه  ايـن . گوييـد  مى كه است طور همين البته :]بهشتى دكتر[
 ايـن  مسـلم  قدر. باشد انگيز بحث كه خواهد مى هم خودش. است انگيز بحث
 قـرآن  تحرك اين. دارد وجود ها انديشه بر تازيانه مقدار يك قرآن در كه است
 تكيه سرراست هاى انديشه روى خواهد مى كه حال عين در قرآن يعنى. است
 سرراسـت  مرحلـه  آن در فقـط  بشر انديشه خواهد نمى ولى ـ كند مى و ـ كند
 آنچـه . پايگـاه  حفـظ  بـا  امـا  هست انديشه پرواز قرآن در. نكند پرواز و بماند

 قمـر  يعنـى . اسـت  پايگـاه  كردن رها صورت به انديشه پرواز است خطرناك
 بـا  را ارتبـاطش  همچنـان  گـاه  بشـر  ذهن و انديشه فضايى سفينه يا مصنوعى

 ايـن  و ــ  كنـد  مى دورپروازى خواهد مى هرچه و كند مى حفظ فضايى پايگاه
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 تازه مطالب به شود؛ مى نائل جديد اكتشافات به الح اين در. است جالب
 قمـر  ايـن  رابطـه  كـه  اسـت  وقـت  يك ولى. برد مى باال را ديد و رسد مى

 است صورت اين در. شود مى قطع پايگاه با فضايى سفينه اين و مصنوعى
 بنابراين،. رفتن هدر و تباهى و اشتعال و سوزاندن و دهد مى رخ انفجار كه

 انديشه پرواز به كه است آياتى از آيه اين. خواهد مى را هانديش پرواز قرآن
 انديشه پرواز براى جالبى بخشهاى تعبيرات اين در. دارد ارتباط هم انسان
 بحـث  نـور  آيه درباره كه كند مى ايجاب آن مورد در بحث كه دارد وجود
 آن روى اش توانـايى  حـد  در كس هر تا كنم مى اشاره يكى يكى من. كنيم
 آيـه  مـتن  بـا  اگر كنم مى فكر ولى هست، مطالبى هم تفاسير در. دبكن كار
 همچنان باشد؛ جالبتر آمده معموالً هم تفاسير در آنچه از حتى برويم، جلو
 از منظـور  ،»االَرض و السمواتِ نور اللّه «در كه دارند اصرار تفاسير در كه
 اصرار تفاسير. است زمين و آسمان نور صاحب خداوند كه است اين نور

 مفسـرين  و 1مالصدرا امثال البته ولى ندانند، خدا عيناً را نور اين كه دارند
 از ايـن . اسـت  زمـين  و آسـمان  نـور  خود خدا گويند مى گسترده بينش با

 . كند مى پرواز انديشه كه بخشهاست همان
 كَوكَـب  كَانَّها الزُجاجةُ زجاجة فى المصباح مِصباح فيها كَمِشكَاةِ نُورِه مثَلُ«
 و نـور  از اسـتفاده  ميدانهاى با است نور مركز رابطه بيان قسمت اين» .درى

 بـا  فقـط  مـن . كننـد  مى كمك نور مركز اين از صحيح استفاده به كه عواملى
 حل از است عبارت ها فلسفه در فلسفى مسائل ترين پيچيده. گويم مى اشاره

 

                                                           
ـ 1050 (مالصدراـ 1  به كتاب اين .»نور مباركه آيه تفسير«: عنوان با دارد رىتفسي) 979 
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 مولى، انتشارات خواجوى، محمد تعليق و تصحيح ترجمه، با شيرازى، صدرالمتألهين نور،

 .1362 تهران،



 363 )   10(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 اينجـا  قرآن. اينها بين هرابط و پيرامون، و مركز يا كثرت؛ و وحدت مسأله
 هايى فاصله اين و پيرامونها اين ضرورتهاى به كند مى اشاره جالبى نحو به
 افاضـه  نـور،  مركـز  آن ساماندهى نقش و دارد وجود عالم نور مركز با كه

 شـرط  بـه  ولى نور، از استفاده حسن در ها شيشه و ها زجاجه نقش و نور،
 . است اشاره اينها همه ».درى كَوكَب كأَنّها «.بمانند پاك ها زجاجه اينكه

 آن ؛»غربيـة  ال و شَـرْقيةٍ  ال زيتُونَـة،  مباركَةٍ شَجرةٍ من يوقَد «:بعد مسأله
 درخـت  از شـده  گرفتـه  خـالص،  و پـاك  روغنى از شود مى روشن چراغ

 است شرقى نه و است، پربركت و خالص و پاك روغن داراى كه زيتونى
 دو يكـى  در. اسـت  نهفته اى لطيفه» غربية ال و شرقية ال «اين در. غربى نه
 يـك  هـم  ايـن . هسـت  مسأله اين به اى اشاره هم قرآن آيات از ديگر آيه

 دست در آيه اين ؛»نار تَمسسه لَم ولَو ء يضى زيتُها يكاد «.است پرواز عامل
 بـه  نچنـدا  خـواهم  نمى من البته. اند كرده غوغا افتاده كه عرفا و مالصدرا

 اينكـه . فروزد برمى نزده آتش كه است اين آن معنى. بدهم اوج بخش اين
 مهـم . است بحث جاى عالى تعبير يك يا است عادى تعبير يك تعبير اين

 اللّـه  يضْـرِب  و يشاء منْ لِنورِهِ اللّه يهدِى نُور على نور «:است بعدى بخش
 بعـد . اسـت  تعليم همه هم آن دنباله .»معلي ءٍ شَى بِكُل اللّه و لِلنّاس االمثالَ

 جالـب  .»مĤء الظَّمئان يحسبه بقيعةٍ كسرابٍ اعمالهم كفروا والذين «:هم آن از
 بـاالخره  امـا  نـور،  با است رابطه در زدن مثال نظر از سراب كه است اين

 كـه  حـالى  در است، زننده گول نور سراب. دارد فرق خيلى نور با سراب
 و درآوردن غفلـت  از آن واقعـى  نقـش  بلكـه  نيست، دنز گول نور نقش
 لفـظ  بـا  سرانجام لذا و. است لطيفه اينها تمام. است كردن باطل را فريبها

ــن از» اَو« ــل اي ــى مث ــد درم ــات او «:آي ــى كظلم ــر فِ ــى بح ــن .»لُج  اي
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 قـرآن  تـاريخ  در 1نولدكـه . اسـت  قـرآن  ادبى جالب بسيار بخشهاى آن از
 ادوار در و مدينـه  دوره در و مكـه  دوره در اتآي ادبى روش درباره وقتى

 بـه  وقتـى  قرآن گويد مى كند مى بحث مدينه مختلف ادوار و مكه مختلف
 سـبك  و درآمـد  هنـرى  سـبك  آن از اش ادبـى  سبك آرام آرام آمد مدينه
 سـبك  با آياتى گهگاه هم مدينه در هرچند شد، عاديتر عبارتها شد؛ عادى
 كـه  بينيد مى واقعاً. زند مى مثال را نور آيه ردموا اين از او. شده نازل ادبى
 بـا  هـم  آن ادبـى  سـبك  حتى و است ادبى سبك يك آيات مجموعه اين

 در ــ  اسـت  ادبـى  نـو  سـبك  يـك  يعنى دارد؛ فرق مكه دوره ادبى سبك
 .مكه دوره آيات با مقايسه

 

                                                           
1. T.Nöldeke; Geschichte des Qorans, (0981). 

 و آثار نشر بنياد وسيله به زودى به و است شده ترجمه فارسى به بهشتى دكتر توسط كتاب اين
 .شد خواهد منتشر بقعه انتشارات توسط و تنظيم بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه



قرآن ديدگاه از شناخت  
يازدهم جلسه  

  
  





 و تحـول  مسـير  در آنچه از عميق نگرانى با را شمسى هجرى 1357 سال
 روى جهان نقاط ساير در چه و لبنان در چه ايران در چه ما، مردم تكامل

 اما بياورد، شادابى ما براى سال اين بهار بايد شك بى. كرديم آغاز دهد مى
 و شـدن  نيرومنـدتر  بـراى  بلكـه  ثمـر،  بى گذرانيهاى وقت براى نه شادابى
 كاملتر، تر، زنده صورتى به داريم، عهده بر چهآن ادامه راه در شدن پرتوانتر

 ايـن  در ما مردم حركت. پيگيرتر و تر آگاهانه بيدارتر، پرثمرتر، پرتحركتر،
 مـا  جملـه  از همگـان،  اينكه به است نيازمند سخت زمان از خاص مقطع
 آن در كـه  زمـانى  خـاص  شرائط به نسبت هستيم، اينجا كه معدودى عده
 باشـيم،  مسـلط  تالشـهايمان  بر باشيم؛ شيارشهو و آگاه سخت داريم قرار

 مـورد  رهبريهـاى  و رهبـران  و خودمـان  را، كارهايمـان  رهبرى و هدايت
 و اسـالمى  و االهـى  عـالى  هـدفهاى  بـا  باشـيم؛  داشته اختيار در قبولمان
 و االهـى  هـدف  آن با متناسب تاكتيكهاى از استفاده با و مشخص انسانى
 تحركهـا  ايـن  عليه هميشه كه هايى توطئه زا آگاهى با و انسانى، و اسالمى
 نيروهـا  از سـهمى  دادن اختصاص و داشت، خواهد وجود و داشته وجود

 همـان  هـا  توطئـه  اين از يكى. ها توطئه گونه اين كردن خنثى به تالشها و
 منتشـر  جرايـد  در پيشـرو  اصـطالح  به جناح زبان از روزها اين كه است
 !هنرمندنـد  مـرد  خـود  و خندنـد  خـود  و گوينـد  خـود . بينيـد  مى و شده
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 و جـوان،  و پيـر  از مـا  مـردم  كـه  كـنم  مى اعالم كامل سربلندى با بحمداهللا
 درخـور  انضباطى خودش از اخير ماه چند اين در ما، جوان نسل بخصوص

 نمونـه  آخـرين  از نمونه دو من. داد نشان موجود رهبريهاى به نسبت تقدير
 پيشـروى  مدعيان اين پوچ دعاوى فبرخال كه باشد معلوم تا كنم مى ذكر را
 .هستند خودآگاهى از اى مرحله چه در ما مردم بودن، پيشرو و

 متعهـد  انسانهاى از تن هزاران با دوستان دعوت به گذشته پنجشنبه روز
 در و مجـاور  مدرسـه  در و تهـران  در هـا  آذربايجانى مسجد در مسئول آگاه
 مالحظـه . آمديم گرد بريزت حادثه روز چهلمين بزرگداشت مناسبت به بازر

 كلمـه  چـون  اما است، زياد واقعاً رهبرى كلمه البته ـ رهبرى كه آنجا كرديد
 رهبـرى  خودمانى، رهبرى كه آنجا. برم مى كار به را كلمه اين ندارد ديگرى
 تن هزاران اين بايد كه دانست صحيح و مصلحت جمعيت، اين قبول مورد

 محـل  آرامشـى  و نظـم  چـه  با آنها ،كنند ترك را اجتماع محل كامل نظم با
 كـرد  مى نقل رفقايش از يكى قول از دوستان از يكى! كردند ترك را اجتماع

 پاسـبان  آن بـه  افسـر  بودنـد؛  منطقه آن در پاسبان يك و پليس افسر يك كه
 قبـول  مـورد  دينى عالم يك و قبول مورد فرد يك كه وقتى! ببين «:گفت مى
 آب شـوند  دور آرامش و نظم حفظ با كه اهدخو مى مردم از منبر آن فراز از
 خواستيم مى تو و من مثل دهها و تو و من اگر ولى. خورد نمى تكان آب از

 » .توانستيم نمى داريم نگه آرام را اينها از نفر صد
 در مـزدور  هاى روزنامه و گروهى هاى رسانه و بلندگوها چرا دانم نمى من

 خبـر  تنهـا  و كننـد،  منتشـر  را جتماعاتا گونه اين خبر نيستند حاضر ايام اين
 يـا  و اسـت  خودشـان  عمال مستقيم دستاورد يا كه كنند مى منتشر را كارهايى

 پيگيـر  سـتمهاى  كه است گروههايى از است، انقالبى گروههاى دستاورد اگر
 حـال  هـر  بـه  پـس . كشاند مى گونه اين انقالبى راههاى به را آنها كه اينهاست
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 و ستم و ظلم اى جامعه در كه است اين آنها انتظار اگر. آنهاست دستاورد
 نيـاز  كه صورتى به آن بردن بين از براى امكانى و باشد خفقان و تبعيض

 خطـا  پا از دست مردم و باشد نداشته وجود باشد نداشته آثار گونه اين به
 و آگـاه  حركتهـاى  بگذارنـد . اسـت  نـامعقولى  انتظـار  انتظـار،  اين نكنند،
 يـك  آمـدن  وجود به جز مرزى هيچ كه حركتهايى و ارد جهت و هدفدار
 را اصـلى  هيچ و شناسد نمى اقتصادى و اجتماعى صالح معنا تمام به نظام
 پسنديده، عزيز اسالم كه عدلى آن به مردم اين رساندن جز تحركش براى
 آنچه با برخورد بدون راستينش، بستر در ندارند، سراغ ديگر، مرز هيچ بى

 وجـود  انـد،  آورده وجـود  به بزرگ مانعهاى صورت به اهر اين در تاكنون
 !شد خواهد چه ببينند آنوقت باشد، داشته

 عنـوان  بـه  قـم  پرشـور  جوانـان  گذشته شنبه روز صبح اينكه ديگر نمونه
 شـده  پايمـال  و شده تباه و شده ضايع حق روشنترين و ترين ساده از حمايت
 مرحـوم  جنـازه  تشـييع  در ،قم آگاه و متحرك طالب يعنى شهر، اين ميهمانان

 بسـته  جهـت  بـى  اينهـا  دست به سالهاست كه را فيضيه مدرسه زاهدى، آقاى
 جماعـت  بـه  ظهـر  نمـاز  مراسـم  آنجا در و گرفتند را مدرسه و گشودند شده

 اعـالم  ايشـان  مرحـوم  بـراى  ختمـى  جلسه همانجا هم عصر و كردند برگزار
 ايـن  اگـر  كه كردند تهديد ار مراجع انتظامى دستگاههاى آنكه از بعد و كردند
 ايـن  كـه  ديدنـد  مصـلحت  مراجـع  كرد، خواهيم حمله ما نروند بيرون آقايان
 پـس  باز مسئوليت و كنند خالى را مدرسه موقتاً اند گرفته را مدرسه كه آقايانى
 باالتفـاق،  همـه  كـه  شد مالحظه. بگذارند آنها خود عهده به را مدرسه گرفتن
 و كردنـد  خـالى  را مدرسـه  حـوزه،  داخلـى  نضباطا به احترام عنوان به صرفاً
 را خودشـان  تالشهاى آقايان آن هم بعد روز كه باشيد خوشحال البته و. رفتند
 انـد،  نـداده  تحويل را مدرسه كامالً البته. هستند تحويل مشغول فعالً و اند كرده
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 .گرفتند تحويل را مدرسه حوزه زعماى آقايان خود بلكه
 از كـه  رويـدادهايى  و رويداد ترين تازه عنوان به اخير، رويداد دو اين

 در كه است حوادثى كه قم، در چه و تهران در چه هستيم، آگاه جزئياتش
 تـا  نيسـت  كـافى  آيـا  گرفته، انجام نفرى هزار بيست و هزار ده جمعهاى

 و اجتمـاعى  آگاهى تكامل از اى مرحله در خوشبختانه ما مردم دهد نشان
 تكـرار  هـم  بـاز  ــ  دهند نشان توانند مى كه برند مى سر به اجتماعى تعهد
 ولـى  ببـرم،  كـار  به اينجا كه دانم مى آن از بزرگتر را رهبرى كلمه كنم، مى

 باشـد،  قبولشان مورد كه رهبريهايى به ـ ببرم كار به تا ندارم ديگرى كلمه
 نشـان  انضـباط  و گذارنـد  مـى  احتـرام  حـد  چـه  تا نسبى، صورت به ولو
 نيستند سفيهى ديگر ما مردم بدهد نشان كه نيست كافى اين آيا دهند؟ مى
 آن توانـايى  و اند رسيده رشد حد به بخواهند؟ دست به چماق قيمهاى كه
 شايسته و آنها شايسته كه راهى در متفقاً دلسوزشان رهبران با كه دارند را

 . بگذارند گام آنهاست بودن اسالم انسان و بودن انسان
 بـه  راه ايـن  در پيشـرفت  سـال  مـا  همـه  بـراى  1357 سـال  اميدوارم من
 توانيـد  مى يك هر كه عزيز رفقاى شما كه دارم انتظار. باشد چشمگير صورتى
 در خودتـان،  شـهر  در خودتان، زادگاه در مختلف هاى منطقه در ارزنده مبلّغى

 خودتـان،  دانشكده خودتان، مدرسه در خودتان، خانواده در خودتان، روستاى
 همـه  بـراى  سـال  ايـن  در باشـيد،  خودتان دوستان جمع رد خودتان، كالس
 داريـم  بدان نياز چيز هر از قبل ما كه باشيد نظر اين و پيام اين حامل دوستان

 و. انضـباطپذير  و هسـتيم  يافتـه  رشـد  مردمـى  بـدهيم  نشـان  حـال  هر به كه
 گروههـاى  بر را طلبى مرج و هرج نارواى برچسب نتوانند دشمنان اميدواريم

 را نظـر  مـورد  هـاى  اسـتفاده  سوء آن از و بزنند ما مردم متحرك اايمانب عظيمِ
 در و بدهيـد  نشان انضباط هم كنيد، افشاگرى هم كنيد، روشنگرى هم. بكنند
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 بـا  اميـدوارم  كه همچنان. ندهيم و ندهيد، دست از را اى لحظه وظيفه ايفاى
 تشكلى ىسو به بيشتر سرعت با بتوانيم همگامانمان همه و شما همه همت

 ديد از كنم مى اعالم كه برداريم گام مشخص صد در صد هدفى با مطلوبتر،
 در انسـانى  اسـالمىِ  االهى صالح نظام به رسيدن: است روشن هدف اين ما

 چـه  بـه  روشـنتر  ايـن  از ديگر. اش اقتصادى و فرهنگى و سياسى ابعاد همه
 ادامـه  نتالشـما  بـه  همچنـان  هـدف  ايـن  به رسيدن تا است؟ احتياج بيانى
 مـرزى  هيچ هدف اين به رسيدن راه در كه كنم مى اعالم سريعاً منتها. بدهيم
 صـورت  بـه  اجتماعى علمى تجارب آنچه جز و آورده كريم قرآن آنچه جز

 هـيچ  بـه  توانيم نمى آورده قرآن آنچه به بخشيدن تحقق راههاى براى كمك
 عـذر . پاريمبسـ  دل و بسـپاريم  سـر  و بدهيم در تن ديگرى عهدنامه و پايه
 من حال هر به. گفتم را معترضه جمله اين بحث اين آغاز در اگر خواهم مى
 بزرگـى  يـا  كوچـك  مجمع هر در فروردين اول روز پانزده ـ ده ايام اين در

 بـه  آنچـه  روز، حـوادث  به نسبت كه دانستم مى خودم وظيفه داشتم شركت
 اگـر  ام، گفته بوديم نفر سه اگر. كنم بيان روشنگرى عنوان به رسد، مى نظرم
 عزيز دوستان شما با ديدار اولين اين در هم حاال و ام، گفته اند بوده نفر صد
 روشـنگرى،  صـورت  به نظرم به آنچه كه كردم وظيفه احساس سال اين در

 برخالف مطلبى اميدوارم و. بگذارم ميان در رسد مى حقيقت بيان افشاگرى،
 حـق  بنـده  ام خواسـته  همـواره  داخ از كه باشم، نگفته حق برخالف و واقع
 .برويم بحثمان سراغ به شما اجازه با حاال خوب،. باشم
  

 قبل بحثهاى خالصه
 و احساس از قرآن كه رسيديم نتيجه اين به قرآن ديدگاه از شناخت بحث در

 و اعتبـار  و بـرد  مـى  نـام  صـراحت  با شناخت راه يك عنوان به حسى ادراك
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 مـورد  هـم  را حـواس  در خطـاى  آنكـه  عين در كند؛ مى تأييد را آن ارزش
 در كه را حواس خطاى هاى نمونه از نمونه يك حتى. است داده قرار توجه
 ادراك از اسـتنتاج  مسأله بر همچنين قرآن. كرديم بيان آمده نور آيه در قرآن

 از گيـرى  نتيجـه  و اسـتنتاج  منظـور  به نيز تفكر و انديشه روى يعنى حسى،
 بـه  استنتاج قدرت و انديشه راه از رسيدن و حسى ادراك و حسى شناخت
 خطاى از و دارد تأكيد صراحت با حس، فوق و غيرحسى مطالب و مسائل

 از غيـر  آيـا  كه رسيديم اينجا به. كند مى ياد راه اين در صواب و راه اين در
 نـوع  آن. نـه  يـا  اسـت  شـده  ياد شناخت از ديگرى نوع از قرآن در دو اين

 زمينه اين در آنچه و اشراق و الهام و وحى و هودش و كشف از بود عبارت
 .رويم مى اصطالحات اين سراغ به يك يك بنابراين،. هست
  

  شناخت منبع عنوان به كشف بررسى
 گونـاگون  مشـتقات  قـرآن  از آيه بيست در. است آمده قرآن در واژه اين: كشف
 و كـردن  رفبرط معناى به كشف آيه بيست اين از آيه هفده در. آمده ريشه اين

 آيـه  هفـده  ايـن  در» كشف «.است كلمه اين اصلى معنى كه رفته كار به زدودن
ــتر ــورد در بيش ــرف و زدودن م ــردن برط ــا ك ــا و تلخيه ــا و زيانه  و ناراحتيه

. پاسـت  ساق از لباس زدن پس و كردن برطرف مورد در آيه دو در. عذابهاست
 سـوره  از 44 هـاى  آيه رد. قيامت روز درباره ديگرى و سبا ملكه داستان در يكى
 آيـه  در و سبا، ملكه داستان در پا ساق از لباس زدن باال درباره) 27 سوره (1نمل
 نحـو  بـه  كه است ساق از لباس شدن برطرف درباره) 68 سوره (2قلم سوره 42

ــا ســاق از را لبــاس انســان وقتــى. اســت اشــاره و تلــويحى ــاال پ ــد مــى ب  زن
 

                                                           
 ...ساقيها عن كَشَفَت و لُجةً حسِبته رأته فَلما الصرح، ادخُلى لها قيلـ 1
 .يستَطيعونَ فَال السجود الى يدعونَ و ساقٍ عن يكشَف يومـ 2
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. شـود  مى كشف و شود مى رؤيت قابل يعنى شود، مى نمايان پا ساق آنوقت
 زدودن آن اصـلى  معنـى  كـه  گفتيم زيرا نيست، اصلى معنى به كشف اينجا
 بـه  قيامـت  در ديـد  مانع كردن برطرف مورد در صرفاً نيز آيه يك در. است
 پـيش  آيـه  چند از ).پنجاهم سوره (قاف سوره از 22 آيه در: است رفته كار
 معها نفسٍ كلُّ جاءت و الوعيد يوم ذلك صورال فى نُفِخَ و «:خوانم مى آن از

رُك  غِطـاءك  عنـك  فَكَشَـفنا  هذا مِن غَفلةٍ فى كُنت لَقَد شهيد، و سائِقٌ صـفَب 
 فـرا  وعيـدها  و هـا  وعده روز و شد دميده رستاخيز شيپور در ؛»حديد اليوم
 انسـان  رهـ . باشيد آن نگران شود مى گفته شما به كه روزى است آن. رسيد
 اسـت  كسـى  و كَشَد مى را او كه است كسى زنده انسان آن با و آمد اى زنده
 تـو  پرده اينك بودى؛ غافل روز اين از تو انسان، اى. اوست اعمال گواه كه
 شـده  تيـز  تـو  ديـد  اينـك  نتيجه در و زديم سو يك به و كرديم برطرف را

 تيـزبين  و ديـد  مـانع  كردن برطرف مورد در آيه اين. هستى تيزبين و است
 ديـد  مانع و رؤيت مانع كردن برطرف معناى به اينجا در كشف. است شدن
 كـه  شـهودى  و كشـف  بـه  مربوط تواند نمى هرگز اين. قيامت در اما است؛
 كـه  كريم قرآن از آياتى كه گيريم مى نتيجه بنابراين،. باشد است مطرح االن
 امـروز  مصـطلح  شـفه مكا مسأله به يك هيچ رفته كار به كشف واژه آنها در
 بـود  اى آيـه  بيسـت  همه اين. نيست شود مى ياد آن از شناخت بحث در كه
 .است رفته كار به ريشه اين مشتقات آنها در كه

  
 آن معانى و شناخت منبع عنوان به شهود بررسى
 كـه  رفته كار به بسيارى گوناگون هاى واژه قرآن در شهود ريشه از: شهود
 دادن گواهى و گواهى معناى به اول گروه. است گروه چند در ها واژه اين

 عمومـاً  اينها. شهدا شهود، شاهدين، يشهد، شَهِد، شاهد، شهيد، ؛)شهادت(
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. دادن گـواهى  معنـى  به» شهود «از است؛ رفته كار به دادن گواهى معناى به
 اسـم  عنـوان  بـه  االن كـه  شـهودى  مسأله با ارتباط اينها كه كنيد مى مالحظه
 ياسـين  سـوره  از 65 آيه مورد يك. نيست شود مى گفته شناخت از خاصى

 تـا  بخـوانيم  آيـه  يـك  كدام هر از كه است قرار. است) ششم و سى سوره(
 علـى  نخـتِم  اَليـوم  «:اسـت  چنـين  آيـه . باشند داشته دست در اى نمونه رفقا

 رسـتاخيز  روز در ؛»ونيكسِب كانوا بما اَرجلُهم تَشْهد و اَيديهِم تُكَلِّمنا و اَفواهِهِم
 سـخن  ما با دستهايشان بزنى؛ حرف نيست الزم خودت بنديم؛ مى را دهانها
 زنـدگى  دوره در دستاوردشـان  اينها كه دهند مى گواهى پاهايشان گويند، مى
 در مـا  همـه  كـه  اميـدوارم . اعمـال  تجسـم  : اند داشته عملى چه و بوده چه
 خيلى كه بدهيم اهميت خيلى قرآن شناسى قيامت به مخصوصاً شناسى، قرآن
 ايمـان  روى عمومـاً  قرآن آيات كه است اين. است جالب و سازنده و زنده
 پيوسته هم به عجيب اينها. كنند مى تكيه صالح عمل و االخر اليوم و خدا به

 شهادت» يكسبون كانوا بِما اَرجلُهم تَشْهد «كه كنيد مى مالحظه بنابراين،! است
 . دادن گواهى معنى به اما است، شهود ريشه از است؛ دادن
  

  حضور معناى به شهود
 رفتـه  كـار  به بودن ناظر و حاضر حضور، معنى به شهود كه آنجاست دوم گروه
 آيـات . حسـى  نـاظر  و حاضـر  معنـى  بـه  بلكـه  عرفـانى،  شهود در نه اما است؛

 از 32 آيـه  يكـى . كنم مى ذكر را نمونه دو يكى من. هست زمينه اين در متعددى
 اَيهـا  يا قالَت «.سباست ملكه داستان در باز كه) هفتم و بيست سوره (نمل سوره
 اطرافيـانش  بـه  سبا ملكه» .تَشْهدون حتّى اَمراً قاطِعةً كُنت ما اَمرى فى أَفتُونى الملؤُا
 رأى و نظـر  مـن  كـار  در! مـن  دستگاه پركن چشم سرشناس افراد اى كه گفت
 كـه  وقتـى  تـا  ام، نگرفتـه  قطعـى  تصـميم  كـارى  هـيچ  درباره هرگز من. بدهيد
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 حاضـر  مـن  پـيش  تـا : معنـاى  به» تشهدون «.باشيد ناظر و باشيد حاضر شما
 حسـى  حضـور  همين اما است، حضور معناى به» شَهِد «اينجا بنابراين،. باشيد

 چـون  ــ  است صريحتر هم اين از كه ديگرى آيه. عرفانى حضور نه معمولى،
 متناسـب  اينكـه  بـا  بشـود،  گرفتـه  گواهى معنى به آيه اين احياناً است ممكن
 از يكـى  آيـه  ايـن . اسـت ) دوم و بيست سوره (حج سوره از 28 آيه ـ نيست
 كُـلّ  علـى  و رِجـاالً  يـأتوك  بـالحج  النّاس فى أَذِّن و «:كند مى بيان را حج آثار

ـ  و لَهم منافِع لِيشْهدوا. عميق فَج كُلّ مِن يأتينَ َ ضامِرٍ ذْكرواي  ـامٍ  فـى  اللّـه  اسـماَي 
 ؛»1الفَقيـر  البـائِسِ  اَطعِمـوا  و منها فَكُلُوا االَنعامِ، بهيمة مِن رزقَهم ما على معلومات

 ليشـهدوا  «بيايند؛ هرجايى از و دره هر از سوار، و پياده مردم تا كن حج اعالم
 وقتـى  حـج  ايـام  در چون (.ببينند دارند كه را سودهايى و منافع تا ،»لهم منافع
 دل كننـده  پـاكيزه  مراسم و االهى مراسم يك در تنها نه آمدند مى حج به مردم

 بـزرگ  سودهايى آنها براى كه بود جمعى يك بلكه كردند، مى شركت جان و
 اجتماعى سودهاى و فرهنگى و فكرى سودهاى اقتصادى، سودهاى: داشت
 ايـام  در را خـدا  نـام  و ،آنهاسـت  راه سر كه باشند سودهايى ناظر تا) .ديگر
 قربـانى  را آنهـا  و... كـرده  آنها روزى خداوند كه چهارپايانى بر. ببرند معين
. بدهيـد  تنگدست فقير انسانهاى به همچنين و بخوريد قربانى اين از و كنند

 و انفـاق  آن بخـش  يـك . اسـت  مشخص كامالً حج در قربانى اصل فلسفه
 پـاكيزگى  و طهـارت  مايـه  كننـده  ىقربـان  براى بنابراين و است مالى گذشت
 همگـانى  اجتمـاع  ايـن  در كـه  اسـت  ايـن  از عبارت ديگرش بخش و است،

 همگـانى  گسـترده  سـفره  نوع يك و باشد راه به همه سات و سور مسلمانان
 غـذايى  هزينـه  اسالمى بزرگ اجتماع اين در دارند توانايى كه آنهايى كه باشد
 و كردنـد،  مـى  شـركت  حج در كه كسانى چون. كنند تأمين ناتوانند كه را آنها
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 راه از را پولهـايى  كـه  نيسـتند  پولـدارهايى  همـه  كنند، مى شركت امروز حتى
 حـاجى  تـا  بشـوند  حـج  سـفر  راهـى  و باشند آورده دست به حالل يا حرام
 را سـفر  روز چنـد  همان سات و سور حتى كه هستند مردمى اكثريت،. شوند
 احيانـاً  و آينـد  مـى  حـج  بـه  دور راه از كـه  كسـانى  االن همـين  حتى. ندارند

 كسـانى  حجـاج  دوسـوم . ندارنـد  تـوانى  چنين است خوب ماليشان امكانات
 حـج  بـه  ابتـدايى  خيلى وسائل با ـ يمن از حتى ـ راههايى از پياده كه هستند

 لـذا . بگـذرد  مسـير  همان از شان روزانه زندگى بايد آيند مى كه آنجا و آيند مى
 جهـت  همين به. دارند توانايى كه كنند مى قربانى كسانى. كنند نمى قربانى همه
 كـه  آنهـا : اسـت  كـرده  مشخص ندارند توانايى كه هم را آنهايى تكليف قرآن

 روزه گردنـد  برمـى  وقتـى  روز هفـت  و حـج  در روز سه بايد ندارند توانايى
 كـه  اسـت،  عمـومى  اطعام مسأله مسأله، كه كنيد مى مالحظه بنابراين،. بگيرند

 انجـام  را خودشـان  وظيفه دارند مالى توانايى كه آنهايى عمومى اطعام اين در
 بـه  معمـولى  شـهود  همـين  بلكه نيست، مكاشفه معنى به شهود اين. دهند مى

 .نيست نيز دادن گواهى معنى به قطعاً همچنين. است ديدن معنى
 نيست؟ شهادت عمل اين از بعد مرحله :]حاضران از يكى[
 ؟!هادتىش چه! نه :]بهشتى دكتر[
 .عينى شهادت :]شخص همان[
 بـه  اينجـا  در شـهادت . باشـند  ناظر يعنى شهادت. خير :]بهشتى دكتر[
 هـم  ايـن  ــ .نيست هم دادن گواهى معنى به. است عينى بودن ناظر معنى
 .شهود از دوم گروه
  

 حضور معناى به شهود
 ايـن  بـا . اسـت  آمـده  سفر، برابر در حضَر، معنى به قرآن در» شَهِد «سوم،
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 يعنى بودن، حاضر حضر، معنى به» شهد «قرآن آيات در جا يك در سنخيت
 از 185 آيـه  روزه، بـه  مربوط آيات در يكى. است رفته كار به نبودن، مسافر
 ماه اين در كس هر ؛»فليصمه الشَّهر منكم شَهِد فَمن «):دوم سوره (بقره سوره
 روزه را ماه اين ت،نيس سفر در و است حضر در يعنى ،)شهد (است حاضر
 بـه  ديگـرش  مشـتقات  يـا » شَهِد «،»شهود «آيات، اين از هيچيك در. بگيرد
 .دوم واژه هم اين. است نرفته كار به مكاشفه و مصطلح شهود معناى

 نام به اى مسأله قسم سه اين از هيچيك در كه كنيد مى مالحظه خوب،
 . نيست ميان در مصطلح مكاشفه و شهود
  

 شناخت منبع عنوان به اشراق بررسى
 كـه  آنجـا  حتى اما آمده، قرآن در جا چند مشتقاتش از برخى و اشراق. اشراق
 كـه  اسـت  همـان  اشراق. است خورشيد تابش معنى به آمده اشراق واژه خود
 از ؛)صـاد  سوره (38 سوره از هجده آيه. است شده گرفته آن از» مشرق «واژه
 انَّـه  االَيـدِ  ذَا داوود عبـدنا  اذكُر و يقُولونَ ام على اصبِر «:خوانم مى آن از قبل آيه

ابـخَّرنا  انّا. اَوـه  الجِبـال  سعحنَ  مـبسي  شـىبـر  پيغمبـر،  اى ؛»االشـراق  و بالع 
 تواناييهـا  و توانهـا  كـه  را داوود مـا  بنـده  كـن  يـاد ! باش شكيبا آنها هاى گفته

. گشـت  مى باز خدا راه به و آمد مى خدا راه به همواره كه بود كسى او. داشت
 تـابش  موقـع  صـبحگاه،  و شـامگاه  او بـا  كـه  بـوديم  كرده مسخر را كوهها ما

 بـه  توانـد  مـى  ادبـى  تركيـب  نظـر  از» معه «اين. گفتند مى خدا تسبيح خورشيد،
» عشـى  «مقابل در اينجا در اشراق ابراين،ـبن .»يسبحن «به يا شود راجع» سخَّرنا«
 ــ  خورشـيد  تـابش  موقع يعنى اشراق و شامگاه، يعنى عشى. است هـرفت كار به
 ىـيعنـ » عشـى  «اينكـه  اـي. ورشيدـخ طلوع بلكه دم، سپيده معنى به صبحگاه نه

 از يكـى . روز و شـب  در يعنـى  االشراق و العشى فى. روز يعنى اشراق و شب
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 تـابش  مـدت  تمـام  يـا  خورشـيد،  تـابش  لحظـه  نخسـتين  يا: معنى دو اين
 و اسـت  رفته كار به خورشيد تابش معنى به اشراق. كند نمى فرق خورشيد؛
 . است نرفته كار به روحى اشراقات اصطالحى معناى به كنيد مى مالحظه

 قبلى آيه. است قيامت درباره) نهم و سى سوره (زمر سوره از 69 آيه 
 و السموات فِى من فَصعِقَ الصور فى نُفِخَ و «:گويد مى قيامت روز درباره آن
 و. ينظُـرونَ  قيـام  هـم  فاِذا اُخرى فيه نُفِخَ ثُم اللّه شاء من االّ االَرضِ فى من

 قُضِى و الشُّهداء و بالنبيين ء جيى و الكِتاب وضِع و ربها بِنُور االَرض اَشْرَقَتِ
 و آسـمانها  در كس هر شد؛ دميده شيپور در ؛»يظْلَمون ال هم و بالحقّ بينَهم
 خواسته خدا كه كس آن مگر افتادند، هوش بى همه بود زمين در سك هر

 همه و شد رستاخيز و خاستند برپا همه شد؛ دميده شيپور ديگر بار. باشد
 منظـور ... شـد  تابـان  خداوندش نور به زمين. آيد مى پيش آنچه انتظار در

 يعنـى . فرستاده خداوند كه نورى يعنى» ربها نور «.نيست عرفانى اشراقات
 روشـنايى  ؛»ربها بنور االرض اشرقت «.گرفت فرا روشنى را زمين سراسر

 ايـن  و اسـت،  ايـن  روانـش  معنـى . گرفت فرا را زمين سراسر خداوندى
. كـرد  دريافـت  را االهـى  اشـراق  زمـين  كـه  باشـد  معنـا  اين به تواند نمى

 حسـى  نورهـاى  همـين  با كردن پيدا تابش همان معنى به اشراق بنابراين،
 مشـارق  مشـرق،  از اسـت  عبـارت  اشراق مشتقات بقيه. است تهرف كار به
 .است نرفته كار به مصطلح معنى اين به اشراق واژه قرآن در پس... و

  

 قرآن در رؤيت
 و» رؤيـت  «واژه سـراغ  بـه  بـرويم  الهـام  و وحى هاى واژه سراغ اينكه از قبل

 مـولى مع اصطالحهاى اين در واژه اين كه است درست اين. رويم مى» ديدن«
 و كشـف  اصـطالح  خـوب،  بسـيار  بگويد كسى است ممكن اما نيست، االن
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 مكـرر  چون و. است آمده رؤيت اصطالح اما نيامده، قرآن در اشراق و شهود
 و ديـدن  و رؤيت مشتقات استعمال موارد بايد ناچار اند، گفته بحثها در را اين
 .نماند باقى مطلبى ديگر تا كنيم دنبال قرآن در هم را بصيرت و بصر نيز

 بود؟ آب زير اول زمين كه است اين نه مگر :]حاضران از يكى[
 !چرا :]بهشتى دكتر[
 اش بعـدى  شـدن  روشن با آن ميان اى رابطه بايد پس :]شخص همان[

 .باشد) اشراق(
. كـرد  مكاشفه زمين واقعاً كه باشد اين منظور اينكه نه اما :]بهشتى دكتر[
 نـوع  چـه  ببينيم بايد اما ،»ربها بنور الرضا واشرقت «گويد مى هم آيه خود

 ايـن  كـنم  نمـى  گمان داد؟ دست زمين به اى مكاشفه نوع يك يعنى. اشراقى
 و روايـات  در كـه  اول نفخه در ظاهراً كه است اين منظور. باشد منظور معنا
 الشّـمس  اذا «آيـه . شـود  مى تاريك زمين هست رستاخيز زمينه در كه آياتى
 بـا  پـس . گيرد مى تاريكى را زمين. باشد همين به ناظر اندتو مى هم 1«كُورت
 حيـات  نفخـه  كـه  دوم نفخـه . است تاريكى است مرگ نفخه كه اول نفخه
 نورى يعنى ،»ربها بنور االرض اشرقت «اين. است مجدد نور با است مجدد

 بيـان  ديگـر  را حـاال  چه؟ حاال و بود خورشيد موقع آن فرستاد، خداوند كه
 امـا . شود مى روشن زمين خداداد روشنايى نوع يك با حال، هر به. كند نمى
 .باشد منظور تواند نمى اينكه! گرفت عرفانى اشراق زمين اينكه نه

 به موارد عموم در. است زياد خيلى قرآن در رؤيت مشتقات. رؤيت اما و
 رؤيـت  معنـى  بـه  آيات از برخى در. است حسى رؤيت يا ديدن معنى همان
 سى سوره (فاطر سوره از هشت آيه قبيل از. فكرى بينش بينش؛: است فكرى

 يهـدى  و يشـاء  مـن  يضِلُّ اللّه فَانَّ حسنَاً فَرَاه عملِه سوء لَه زين اَفَمن«). پنجم و
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 آيـا  ؛»يصـنَعونَ  بِمـا  علـيم  اللّـه  اِنّ حسرات علَيهِم نَفسك تَذْهب فَال يشاء من
 كـار  و شده داده جلوه خوب و شده داده آرايش نظرش رد بد كار كه كسى
 چشـمى  ديـدن  توانـد  نمـى  چيسـت؟  ديدن اين... بيند مى خوب را خود بد

 در رؤيـت  اينجا. كرده حساب خوب را بدش كار. است فكرى يافتن. باشد
 يـافتن  نـوع  يـك  كـه  هست ديگر جاى باز. است رفته كار به فكرى بينش
 از عمومـاً  كـه ) ششـم  و نـود  سـوره  (علق سوره از هفت آيه. است درونى
 سـركش  انسـان ! نـه  ؛»اسـتَغنى  رأه اَن لَيطْغـى  االنسـانَ  اِنَّ كَال «:هستيد حفظ
 چشـمى  ديـدن  است؟ ديدنى نوع چه اين. است نياز بى ببيند وقتى شود مى

 توانـد  نمـى  ايـن . است درونى دريافت و درونى يافتن فكرى، يافتن. نيست
 . باشد داشته شهود و مكاشفه و اشراق مسأله به ربطى
  

 خواب در ديدن معناى به رؤيت
 همـين  از ــ  گوييم مى كه رؤيا كلمه همان ـ ديدن خواب در معناى به رؤيت
 بـه  رؤيـت  مكـررى  آيـات  در. است ريشه يك از رؤيت و رؤيا. است ريشه
 سـوره  (يوسـف  سـوره  چهار آيه جمله از است؛ آمده خواب، در ديدن معنى

 و الشَّـمس  و كوكَبـاً  عشَـرَ  اَحد رأيت انّى اَبتِ يا الَبيه يوسف قال اذ «).دوازدهم
 يوسـف  ؛»اِخوتِـك  على رءياك تَقْصص ال بنَى يا قالَ. ساجدين لى رأيتُهم القَمرَ
 در كـه  ديـدم  را مـاه  و خورشـيد  و سـتاره،  يـازده  من! پدرم: گفت پدرش به

 برادرانـت  بـر  را خوابـت  و رؤيا من، پسرك: گفت پدر. كنند مى سجده برابرم
 معنـى  بـه » رأيت «اينجا كه كنيد مى مالحظه. كشند مى نقشه برايت كه مگو باز

. نيسـت  يكى مكاشفه با حسابش خواب در ديدن ولى است، خواب در ديدن
 ايـن  از غير است، مكاشفه خوابها از برخى بگويد بخواهد كسى هم اگر حاال
  انبيـا،  مـورد  در. باشـد  مكاشـفه  معنـى  بـه  ديدن خواب كلى طور به كه است
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 شـهودى  و وحيى رؤيتهاى در» رؤيت«انبيا،   مورد در فقط و السالم، عليهم
 راه يـك  عنـوان  بـه » رؤيـت  «كه است اين از غير اين اما است؛ رفته كار به

 ذكـر  كـه  مـواردى  ايـن  در. باشـد  شده معرفى شناخت براى عموميتر نسبتاً
 و هفـده  آيـات  در. انبياست به مربوط عموماً و است، آمده» رؤيت «كنم مى

 طَغى ما و البصرُ زاغَ ما «:گويد مى) سوم و پنجاه سوره (نجم سوره از هجده
 و نديـد  كـج  او نبـود؛  منحـرف  پيامبر ديده ؛»الكُبرى ربه آيات مِن رأى لقد
 از سـتى را بـه  او. نديـد  مĤبانـه  سركش معيارها، از خارج جهت بى و خود بى

 و بصر از اينجا در صحبت. ديد چيزها خدايش هاى نشانه و آيات بزرگترين
 بـه  مربـوط  ايـن . خداونـد  هـاى  نشانه و آيات از پيامبر ديدن و است، ديدن
) يكـم  و هشـتاد  سـوره  (تكوير سوره از 23 آيه در اين مشابه. نيست عموم
 شما يار و رفيق اين ؛»المبين باالُفُقِ رآه لَقَد و بِمجنونٍ صاحِبكُم ما و «:است
. ديد آشكار هاى كرانه در را خدا آور پيام و جبريل و فرشته او. نيست ديوانه
 امـا  نيسـت،  ما معمولى ديدنهاى نوع از ديدن اين البته. ديد را فرشته پيغمبر
 :گويـد  مى) چهارم سوره (نساء سوره از 105 آيه در. است پيغمبر به مربوط

 تَكُـنْ  ال و اللّـه  اَراك بِمـا  النّـاسِ  بـينَ  لِـتَحكُم  بِالحقّ الكِتاب اِليك اَنْزَلنا اِنّا«
 مردم ميان تا فرستاديم تو بر حق به را كتاب ما! پيغمبر اى ؛»خَصِيماً لِلخائِنينَ
 خيانتكـاران  مدافع و است؛ داده نشان تو به خدا آنچه برحسب كنى، داورى
 احيانـاً  يـا  اين. است داده نشان تو به خدا آنچه برحسب كنى داورى! مباش
 نشـان  تـو  به خدا كه است راهى منظور اصالً يا انبياست وحى رؤيت همان
 داديم؛ نشان شما به كه راهى گويد مى هم مردم به راجع خداوند. است داده
 . ندارد عمومى و عرفانى رؤيت مسأله به ربطى اما

 يوسف مورد در باز رؤيت) دوازدهم سوره (يوسف سوره از 24 آيه در
 ؛»ربـه  برهـانَ  رأى  أنْ لـوال  بهـا  هـم  و به همت لقد و «:انبياست از كه است

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   382

 يوسـف  بـه  ــ  بود خريده را يوسف كه كسى آن زن ـ زن آن بود نزديك
 بـود  زن آن انديشـه  در هم يوسف و بود يوسف پى در او فكر. ببندد دل
 بـود  نديـده  را خداوند دليل اگر. دبو نديده را خداوند نشانه و برهان اگر

 احيانـاً  ايـن . است ديده را خدا برهان يوسف. شد مى زن آن گرفتار دلش
 البتـه  ــ  باشـد  هم عرفانى حالت نوع يك و رؤيت نوع يك است ممكن
 چنـين  هـم  اگـر  ولى ـ باشد اينطور است ممكن فقط نيست، قطعى دليل
 سـوره  (تكـاثر  سـوره  از شش آيه در. است پيامبر يك به مربوط باز باشد
 ثُـم  الجحـيم،  لَتَـرَونَّ  اليقـين،  عِلْـم  تَعلَمونَ لو كَال «:گويد مى) دوم و صد

 آتـش  و دوزخ داشـتيد  مى يقينى علم شما اگر! نه نه، ؛»اليقين عينَ لَتَرَونَّها
 اينجـا  آيـا  خـوب، . نگريسـتيد  مى يقين ديده با را آن و ديديد مى را جهنم
 انسان ؟...داشتيد يقين شما اگر گويد مى يا است، اى كاشفهم رؤيت منظور
. بينـد  مـى  را آن گـويى  دارد قطعـى  علم و يقين دستى دور آينده به وقتى
 كسـانى  گفـت  تـوان  نمى. باشد مكاشفه به ناظر تواند نمى اينجا در رؤيت
. بيننـد  مـى  اى مكاشفه علم با را دوزخ آتش لهيب االن همين از كه هستند
 معنـى  ايـن  بـر  را آيـات  اين مخصوصاً اند عرفان اهل كه آقايانى از خيلى
 مردمـى  از يـك  هيچ كنم نمى فكر من كه است اين انصاف. اند كرده حمل
 كـه  فهميدنـد  مـى  را معنـى  اين آيه اين از اند بوده قرآن نزول عصر در كه

 بـا  حـاال  از داشـتيد  يقينـى  علـم  اگـر  بگويـد  خواهـد  مـى  خداونـد  يعنى
 خواهـد  مى! نه. اى مكاشفه علم با ولو ديديد، مى را دوزخ شآت چشمانتان

 كـه  بـود  يقينـى  همانقـدر  برايتان دوزخ داشتيد يقينى علم شما اگر بگويد
 نشـان  آن دربـاره  شـك  ديگـر  يعنى. بينيد مى چشمتان برابر در كه چيزى
 بـه  دهيد، مى اثر ترتيب بينيد مى را چيزى وقتى كه طور همين و داديد نمى
 .داديد مى قطعى اثر ترتيب هم وزخد وعده
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 .»1رآها قَد كَمن «:گويد مى هم» همام «خطبه در :]حاضران از يكى[
 كمـن  النّار من هم و رآها قد كمن الجنّة من هم و بله؛ :]بهشتى دكتر[
 .باشد ديده كه است كس آن مثل رآها؛ قد

 شـود  مصـطلح  مكاشفه بر حمل بخواهد رؤيت آنها در كه را آياتى ما
 ايـن  جـز  آنهـا  در و كردم نگاه دقت با را» رؤيت «آيات همه بنده. نيافتيم
 چيـزى  باشـد  مربـوط  اين به تواند مى احياناً كه شد عرض كه اى آيه چند
ينَ  حتّـى  اَنْفُسـهِم  فى و اآلفاقِ فى آياتنا سنُريهم «قبيل از آياتى. نيافتم تَبـي 
 بعضـيها  كـه  را 2»شـهيد  ءٍ شى كُلِّ على اَنّه كبِرَب يكفِ اَولَم الحقّ، اَنّه لَهم

 هـر  به. نيست حرفها اين به مربوط اصالً اند، كرده عرفانى شهود بر حمل
 كـه  معيارهـايى  همـان  به هم خودمان قرآن فهم در بخواهيم ما اگر حال،
 بـه  مربـوط  كه چيزى رؤيت آيات از باشيم، ملتزم گوييم مى ديگران براى
 .شود نمى پيدا باشد اقاشر و شهود و كشف
 حسين امام اصحاب شود مى گفته كه عاشورا شب :]حاضران از يكى[
 چيست؟ ديدند بهشت در را خودشان جاى
 اسـت؛  خبر يك آن. كردم عرض قرآن از من. است ممكن :]بهشتى دكتر[
 همـين  مثـل  و انـد  داشـته  يقين يعنى اند ديده اينكه آيا حاال. است حديث يك

 بيـان  يـك  يعنـى  اسـت،  رآهـا  قد كمن الجنة من هم و مثل يا جحيم،ال لَتَرَونَّ
 

                                                           
 كَمـن  النّار و هم و منَعمون، فيها فهم رآها قد كمن الجنّةُ و فهم: البالغه نهج 194 خطبهـ  1
 در و انـد  ديـده  را آن گـويى  كـه  اسـت  چنان انآن براى بهشت معذَّبون؛ فيها فهم رآها قد

. اندرنـد  عـذابش  در و انـد  ديـده  را آن كـه  چنـان  دوزخ و برنـد،  مـى  سـر  به آن آسايش
 فرهنگى، و علمى انتشارات شركت شهيدى، جعفر سيد ترجمه به ،194 خطبه البالغه، نهج

 .هشتم چاپ ،1374 تهران،
 .فصلت سوره 53 آيهـ 2
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 ديـده  هـم  واقعاً است ممكن حاال ـ اند ديده واقعاً اينكه يا است سمبليك
. كنـيم  بيـان  را قـرآن  ديـدگاه  از شـناخت  خواسـتيم  فعـالً  مـا  ولى باشند

 كنـيم ب مربوط اين به را آن بتوانيم كه اى آيه قرآن از ما گوييم مى بنابراين،
 .نياورديم دست به

 حارثه بن زيد داستان مثل چيزهايى اسالم در ولى :]حاضران از يكى[
 را جهـنم  اهل من گفت زيد و» 1...را زيد صباحى پيغمبر گفت «كه داريم
 .بينم مى بهشت در را بهشت اهل و جهنم در

 سنّت، روايات در بفرماييد. نگوييد قرآن حساب به :]بهشتى دكتر[
 بحـث  جـاى  ايـن . هسـت  چيزهـا  جـور  ايـن  در تاريخى، روايات در

 مـا  كـه  بـودم  كـرده  عـرض  بحث آغاز آن در مكرر من. است ديگرى
 چـه  اسـت  قطعـى  سـند  و كتـاب  يـك  كـه  قرآن از ببينيم خواهيم مى
 هـم  ايـن  معناى. فهميم مى اينجا تا قرآن از آقا، بگوييم بعد فهميم؛ مى

 مـرز  خـواهيم  مـى . نيست سنت اعتبارى بى و ارزشى بى و سنّت الغاى
 فهميم، مى اينجا تا قرآن از گوييم مى. كنيم حفظ را سنت و كتاب ميان
 سنت از خواستيم كه هم وقتى. رويم مى سنت سراغ به دنبالش به بعد

 ذكـر  را آن مـاجرا  اين به استناد عنوان به خواستيم اگر بگوييم، سخن
 گفـت  «شـده  شتهنو شعر كتاب فالن در بگوييم توانيم نمى ديگر كنيم

 

                                                           
. است شده ذكر پيامبر انصار از سراقه بن حارثة حاالت در اسالمى منابع در ماجرا اينـ  1

 پرسـيدن  اول، دفتـر  (مولـوى  مثنـوى  از اسـت  مـأخوذ  كرده ذكر كننده سؤال كه مصرعى
 احـوال  به را ماجرا اين مولوى...). برخاستى؟ چون و چونى امرز كه را مرزيد) ص(پيغمبر
 .داند مى منسوب حارثه بن زيد

 

ــت ــر گفـ ــب پيغمبـ ــد احىصـ را زيـ
 

»صــفا؟ بــا رفيــق اى اصــبحت كيــف« 
 

گفـت  اوش بـاز  ،»موقنـاً  عبـداً  «گفت
 

...» شكفت؟ گر ايمان باغ از نشان كو« 
 

 



 385 )   11(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 مـال  مطلـب  بگـوييم  شـعر  كتاب به استناد با و» ...را زيد صباحى پيغمبر
 اصـحاب  بگـوييم  عاشوراسـت  تـاريخ  در كـه  كتـابى  در يا است، پيغمبر

 كنـيم  ايـن  از غير اگر. كنيم تاريخى عميق تحقيق آن روى بايد. اينطورند
 بلكـه  ،بـود  نخواهـد  كار در مشخصى و رفته و شسته اسالمى ايدئولوژى

 چيـز  هـر  از كـس  هـر  كـه  قلمكـار  شله آش و مخلوط داريم چيزى يك
 آيـد،  مـى  خوشش نخود از كسى. ريزد مى آش اين در را آن آمد خوشش

 ريـزد؛  مـى  هـم  او آيد، مى خوشش ماش از كسى ما؛ آش اين در ريزد مى
 خوشـش  زنجبيـل  از كسـى  ريزد؛ مى هم او آيد، مى خوشش تره از كسى
 فعالً ما! آيد درمى آب از چه آش اين دانم نمى من. ريزد مى هم او آيد، مى

 از اسـالم  شـناخت  سـراغ  بـه  مشـخص  هاى ضابطه با كه هستيم درصدد
 .كنيم مى كار كتاب مرز در فعالً. برويم عترت و سنت و كتاب طريق
 .آمده هم لقاء مسأله دكتر، آقاى :]افراد از يكى[
 آخـرت  در داريـم  مـا  كـه  آنچـه  آخرت؟ در يا دنيا در :]دكتربهشتى[
 شـدن  خـدا  مشـهود  فرمـانروايى  با رويارويى معناى به هم لقاء آن. است
 .حرفهاست اين و شهود و كشف از غير اين. است

 اسـتعمالش  مـوارد  با را رؤيت و اشراق و شهود و كشف پس خوب،
 در ها زمينه اين در شناخت مايه اين از فهميديم و كرديم بررسى قرآن در

  داريم؟ چه پس. نداريم چيزى قرآن
 .الهام و وحى :]حاضران از يكى[
  
  شناخت منبع عنوان به قرآن در الهام

 قـرآن  در. داريـم  مى مقدم وحى بر را الهام بحث! الهام و وحى :]بهشتى دكتر[
 سـوره  از هشـتم  آيه: بيشتر نه رفته كار به جا يك فقط الهام واژه با الهام معنى
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 فَأَلْهمهـا  سـويها  ما و نفسٍ و «:است آمده مورد ينا در). 91 سوره (والشمس
 پرداخـت؛  را آدمـى  جـان  آنچـه  و آدمـى  جان به سوگند ؛»تَقويها و فُجورها
 و خداترسـى  و تقـوا  و را، اش تبهكـارى  و فجـور  كـرد  الهـام  او بـه  سپس

 اش تبهكـارى  كرد الهام آدمى جان به خداوند. را اش راستروى و پرهيزكارى
» الهمهـا  «اين از مقصود خوب،. را اش گزارى وظيفه و درستكارى و تقوا را،

 بـه  و داد شـناختى  آدمـى  به خداوند كه بگويد خواهد مى شك بى چيست؟
 الهـام  را اش پرهيزكـارى  و خداترسـى  و درسـتكارى  تبهكـارى،  آدمى جان
 گسـترده  نسبتاً بحث يك من زمينه اين در كرد؟ الهام چه يعنى خوب،. كرد
 ــ !خيـر  به يادش ـ قبل سالهاى شنبه روزهاى تفسير جلسات رد مفصلى و
 واگـذار  آنجـا  بـه  را بحـث  تفصـيل . داشـتم  1»منكر و معروف «موضوع در
 شـود  مـى  مربـوط  شـناخت  بحـث  بـه  كـه  را آنچه فقط اينجا در و كنم مى
 و معـروف  «بحـث  آن در كـه  دارد جـالبى  تفصيل بحث اين ولى. گويم مى

 زمينه اين در اش جلسه دو يا يك و شده هم ضبط بحثها آن. ام آورده» منكر
 .شود شناخت نوارهاى اين ضميمه بعدها است ممكن و است

 شناسـى،  مسـئوليت  نيكوكـارى،  تبهكـارى،  كـرد  الهـام  انسـان  به خدا
 چگونـه  الهـام  ايـن . تقواسـت  روح كـه  را گـزارى  وظيفه و شناسى وظيفه
 و خيـر  كوكـارى، ني و تبهكارى. است جدى خيلى مسأله يك اين است؟

 چـه  شناسـد؟  مـى  راهـى  چه از انسان را زيبا و زشت انسان، عمل در شر
 و اسـت  خـوب  عمـل  فـالن  بگوييم معيار آن براساس كه هست معيارى
 2 ...اسـت؟  آورده دسـت  به كجا از بشر را معيار اين است؟ بد عمل فالن

 

                                                           
 اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد سوى از نزديك اى آينده در بحثها سلسه اينـ  1

 .شد خواهد منتشر بهشتى دكتر
 .دارد افتادگى جمله چند ارنو تغيير خاطر به قسمت اينـ 2
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 رفتنـد  اخالقـى  و حقـوقى  باطل و حق دنبال به كه مكاتبى شد باعث كه
 انسـان  آفـرينش  در باشـند  معتقد كه مكتبهايى مگر شدند، بست بن دچار
 معنـوى  زشـت  و زيبـا  و شـر  و خيـر  براى شناسايى فطرى قدرت نوعى
. شـوند  نمى منتهى بست بن به كه هستند مكتبها گونه اين تنها. دارد وجود
 وارد كـه  نـداريم  را آن فرصت شناخت بحث از مقطع اين در كه دانم مى
 .كنم باز بايد را مطلب اين از اى گوشه اما شويم، گسترده بحث اين

  
 تاريخ طول در انسانها همه اخالقى مشتركات

 سياسـى،  اخالقى، عقيدتى، فكرى، متنوع سيستمهاى همه در انسانها همه
 يــك بــه نســبت و متنفرنــد مشــتركاً چيزهــايى از اجتمــاعى، اقتصــادى،
 مـورد،  صـد  بگوييم خواهيم نمى. دهند مى نشان گرايش مشتركاً چيزهايى

 صـورت  بـه  انسـانها  همـه  فطـرت  بينـيم  مـى . مورد دو يا يك حتى بلكه
 از جهـان،  جغرافياى گسترده صحنه در و تاريخ پهناور عرصه در مشترك،

 چيزهـايى  يـك  از و آيـد  مى خوششان و آمده مى خوششان چيزهايى يك
 كـافى  نمونـه  دو يـا  يك. نمونه يك ولو آيد، مى بدشان و آمده مى بدشان
 نفـس  ضـعف  براسـاس  و نباشـد  تملّـق  براسـاس  كـه  تواضعى از. است
 و نباشـد  نفـس  ضـعف  از ناشى كه فروتنيى گويم؛ مى قيد اين با... نباشد

 كـه  داريـد  سراغ را كسى شما آيا. نكند سرتر خيره را عدل و حق دشمنان
 مقـدم  و ايثـار  از مختلـف  فرهنگهـاى  در بيايـد؟  بدش تواضع نوع اين از
 را تجـاوزگر  دست باز كه ايثارى اما ـ خويشتن نياز بر ديگران نياز اشتند
 را ايثـار  طـرف  و ايثـار  گيرنده كه ايثارى نكند؛ درازتر مظلومان حقوق به

 و محرومـان  درآوردن حركـت  به با كه ايثارى نكند؛ تر حركت بى و تنبلتر
. گـويم  مـى  قيود اين با باشد؛ همراه كنندگان محروم دست كردن كوتاهتر

  نيايد؟ خوشش ايثار نوع اين از كه داريد سراغ را كسى آيا
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 همـه  يعنى شود؛ مى تلقى شعار عنوان به مكتبها همه در ايثار كه بينيد مى
 تلقـى  انقالبى خُلق و انقالبى شعار يك را ايثار ماركسيسم. پسندند مى را آن
 انسـان  دخواهـ  مـى  اسـالم  بسـازد؛  ايثاركننـده  انسـان  خواهـد  مى و كند مى

 خواهـد  مـى  بودا بسازد؛ ايثاركننده انسان خواهد مى مسيح بسازد؛ ايثاركننده
 ميـان  و آمريكـا  جنگلهـاى  قلـب  در برويـد  اگـر . بسـازد  ايثاركننـده  انسان
 اسـت؛  مطلـوب  و مطبـوع  ايثـار  هـم  باز آفريقا پوستان سياه يا پوستان سرخ
 باشـد،  پـرور  تنبل ايثار راگ بله؛. آيد مى خوششان ايثار از عموماً فطرتها يعنى
 خوششـان  ايثار از باز واال نكن؛ گويند مى كه است پرورى تنبل آن خاطر به
 آن خـاطر  بـه  كنـد  گسـتاختر  و تجاوزگرتر را تجاوزگرى ايثار اگر. آيد مى

 مسـلط  خـود  بـر . آيد مى خوششان ايثار از باز واال نكن؛ گويند مى كه است
 واقعـى  معنـى  كـه  خودمهارى، شتن،دا خود دست در را خود اختيار بودن،
 خـدا  كيفـر  و خـدا  از ترس روى از خودمهارى است؛ خودمهارى هم تقوا
 و» وقايـه  «مفهـوم  هـم  و هسـت  تـرس  مفهـوم  هـم  آن در. تقواست همان

 . دارند دوست همه را اين كه كنيد مى مالحظه. نگهدارى
 بـه  را اين ضد و پسندند مى همه دلها و فطرتها كه هست صفاتى بنابراين،

 و شـوق  و رغبـت  خودخواهيها، از تنفر. پسندند نمى تبهكارى و فجور عنوان
 گويد مى قرآن. است فطرى فداكاريها، و ها خودگذشتگى از و ايثارها به عشق
 و معـروف  «بحـث  آن در مـن . تقواهـا  و فجورها الهمها و: است فطرتى اينها
 قـرآن  در منكـر  و وفمعـر  آيات بندى جمع از انسان كه ام كرده عرض» منكر

 خـوب  يعنـى  اسـت،  معـروف  كـه  داريم چيزى كه آورد مى دست به اينطور
 چيـزى  و ــ  گرفتـه  قرار قبول مورد يعنى معروف ـ شده قبول و شده شناخته
 كنـد؛  مـى  يـاد  منكـر  و معـروف  از قـرآن . شده تلقى ناجور يعنى منكر، داريم

 .دارنـد  قبـول  رمنكـ  و معـروف  عنـوان  بـه  را آن عموم كه منكرى و معروف
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. اسـت  عام نفرت مورد كه چيزهايى و است، عام قبول مورد كه چيزهايى
 بحـث  ايـن  ــ . معناسـت  اين به ناظر منكر و معروف ام گفته بحث آن در

 حسن بحث بعد و كرديم ها ريشه و آيات بندى جمع در كه است مفصلى
 را اينهـا  و معتزلـه  و اشـاعره  بحـث  و عقلـى  قبح و حسن و ذاتى قبح و

 يـاد  تقواهـا  و فجورها فألهمها كه كنيد مى مالحظه. ايم كرده مطرح مفصالً
 و نفـس  و خداونـد  كه وقت همان انسان فطرت كه نيكويى آن از كند مى

 بـه  پرداختـه،  و سـاخته  را انسان جان كه وقت همان يعنى كرده، ماسواها
 و خيـر  و زيبـا  و زشـت  منكـر،  و معروف فطرى هاى ريشه اين اش دنباله

 در مطلـب  ايـن  بـه  معتقد مكتبهاى. است نهاده او درون در را شرشناسى
 پـس . است قبيل همين از اسالم و نيستند، بست بن دچار شر و خير بحث
 شـر،  و خيـر  فطـرى  شـناخت : اسـت  شناختى پايه يك به ناظر الهام اين

 مسـأله  بـه  شـناخت  نوع اين آيا. بد و خوب قبيح، و حسن زيبا، و زشت
 بـدوى  و ابتدايى نظر در دارد؟ ارتباط مكاشفه و اشراق و ودشه و كشف

 و است منكر و معروف مسأله اين: باشد نداشته ارتباطى كه آيد مى نظر به
 دو اينها و است، عرفان و مكاشفه مسأله آن و عقلى، و ذاتى قبح و حسن
 . دارد ارتباط بينيم مى دقيقتر ديد با ولى. اند مسأله
  

  است خداوند به وصول طريق رش و خير ادراك
 همـين  هسـتى  مبـدأ  و خداونـد  شناخت براى مناسب روشن راههاى از يكى
 انسـان  در شـر  و خيـر  دريافتهـاى  به مربوط درونى مشاهدات و نگرى درون
 عـالم  در! بـود  كجا شرش و خير مادى، مبدأ و ماده پرورده دست انسانِ. است

 تجربـى  علـم  كـدام  و تجربـه  مكـدا  اصوالً. ندارد وجود شرى و خير طبيعت
  از شـر  و خيـر  ادراك آيا كرده؟ القا را شر و خير معنى و مفهوم انسان به آمده

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   390

 انسـان  كـه  اسـت  دروغهـايى از   شر و خير ادراك آيا است؟ انسان اختراعات
 و ،)جاسـت  همـين  خورند برمى بست بن به مكتبها كردم عرض اينكه (ساخته

 و سودخواهى جنبه انسان در شر و خير آيا دارد؟ اصالت شر و خير ادراك يا
 كـه  كسـانى  اسـت؟  اين از فراتر يا دارد، خوديابى و خودخواهى و خودطلبى

 مطــرح را خودمحــورى و خــودطلبى و خودخــواهى از فراتــر شــر و خيــر
 مسـأله  ماركسيسـت  انسـانِ  در ماركسيسم وقتى كنم مى تعجب من... كنند مى
 طـرح  را محـورى  جامعـه  و جامعـه  در شده هضم انسان و خودمحورى نفى
 كجـا،  از آقا، گفت بايد. بكند خودمحورى جانشين را آن خواهد مى و كند مى
 روز از يعنـى  بـود،  شده آفريده جمع نخستين روز از انسان آيا مبدئى؟ چه از

 جامعـه  يـك  صـورت  بـه  بشـر  اوليـه  اشـتراكى  ادعـايى  جامعه همان در اول
 ــ  تـا  چهـار  و تـا  سـه  و تـا  دو و يكى اول باالخره يا آمد، زمين به اشتراكى
 در بشـر  گوينـد  مـى  كه محورى جمع و گرايى جمع خصلت اين بود؟ چگونه
 حـاال  و گرفته دستش از را آن مالكيت و توليد ابزار تحوالت و داشته گذشته
 كجـا  از را خصـلت  ايـن  بازگردانيم، او به آينده اشتراكى ايدآل جامعه در بايد

 االهـى  بارقـه  ايـن  گويـد  مـى  است؛ االهى خصلت اين گويد مى قرآن آورد؟
 اسـالم . روحـى  مـن  فيـه  نفخت كه است روحى لوازم از اين گويد مى است؛
 نـور  گيرنده لجنِ براى. گويد نمى لجن از برخاسته انسان براى را خصلت اين
 خصـلت  اين ماده از برخاسته صرفاً انسان اما. كند مى ذكر را خصلت اين خدا
 مـادى  بينيهـاى  جهـان  كـه  اسـت  معماهايى آن از اين است؟ آورده كجا از را

 بينيهـاى  جهـان  بلكه ماركسيسم تنها نه. نيستند آن به پاسخگويى به قادر مطلقاً
 اسـت  مـادى  كـه  1سارترى بينى جهان حتى طورند؛ همين هم ماركسيستى غير

 

                                                           
 و منتقـد  نـويس،  رمـان  نـويس،  نمايشـنامه  فيلسوف،) 1980 ـ  1905 (سارتر پل ژانـ 1

  المعارف دايرة. (اگزيستانسياليسم فلسفه برجسته نمايندگان از و فرانسوى نگار روزنامه
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 مومىع هاى يافته از كه حالى در بدهد، روشنى پاسخ پرسش اين به تواند نمى
 بـه  نـه  را ايثـار  ارزش شناسد؛ مى را شرى و خير فطرتها كه بينيم مى ما. است
 آن جامعـه  اصالً باشد سودطلبى روى از كه ايثارى ـ خودش سودطلبى خاطر

. مقدس پاك ايثار. نيست ايثار باشد طلبى جاه براى كه ايثارى. داند نمى ايثار را
 درك عمومـاً  انسـانها  كـه  گـويم  مـى  را انسـانى  مقـدس  ارزشهاى و قداستها

 فيصـله  اينجا در را بحث اين خواهم نمى گويم؛ مى» اگر «با من ـ اگر. كنند مى
 و خودمحوريهــا از برتــر كــه مقــدس ارزشــهاى ادراك مســأله اگــر. بــدهم

 بـه  اسـت  اى روزنـه  وقـت  آن باشد، داشته صحت است بشر خودخواهيهاى
 و فجورهـا  الهمهـا : كنـد  الهـام  انسـان  به را ارزشها اين بتواند كه مبدئى سوى
 نشانه يكديگر از اينها بازشناسى و تقوايى و فجورى گرايشهاى ادراك. تقواها

 ايـن  از. اسـت  كرده عنايت ما به را بازشناسى و ادراك اين كه است كسى آن
 خـدا  سـوى  بـه  را انسـانها  توانـد  مـى  شر و خير ادراك مسأله كه است طريق
 كه رسد مى آنجا به نظرى عقل نقادى در كه كانت قوى احتمال به. كند جذب

 و برود فراتر ظاهرى هاى پديده اين شناخت از تواند نمى نظرى عقل گويد مى
 عقل و عملى عقل نقد راه از خواهد مى بعد و برسد، 1اسپينوزايى جوهر آن به

 معرفـت  بحث تيزبين نقاد اين كانت، برسد، خدا به شر و خير ادراك و عملى
 كـار  شـناخت  و اپيسـتمولوژى  بحث در كه است كسانى ترين بينتيز جزو كه

 خـدايى  شـناخت  بـراى  مناسـب  راهى كه بگويد راه اين از خواسته اند، كرده
 ادراك از خواهـد  مـى  را مطلق خير خداى است؛ مطلق خير و كمال كه است
 احتمـال  بـه . نيسـت  بيـراه  هـم  چنـدان . كنـد  شناسايى انسان در خير درونى

 

                                                                                                                  

 فارسى( 
ـ 1632 (اســپينوزا بــاروخـــ 1  در خاصــى آراى صــاحب و هلنــدى فيلســوف). 1677 

 ).فارسى المعارف دايرة. (است شده ترجمه فارسى به او اخالق علم كتاب.اخالق
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 قلـب  گويـد  مـى  اگر 1پاسكال... اكثراً غرب اخير قرون رفاىع زياد خيلى
 بـه  اگـر  2جيمز ويليام كند، نمى درك مغز كه كند درك را چيزى تواند مى

 3برگسـون  كنـد،  مـى  ياد انسان بعد اين از معروف روانشناس يك صورت
 شـناس  طبيعـت  عـالم  يك كه اش طبيعى و فيزيكى مطالعات دنبال به اگر

 احتمـال  بـه  افتـد،  مـى  راه اين به آيد درمى عارف يك صورت به و است
 در كـه  اسـت  بعـد  ايـن . برونـد  بعـد  اين روى اند خواسته اينها همه قوى
 كنيد، نگاه كه هم االن لذا و. است بوده توجه مود ديرگاه از بشرى عرفان
 مـرد  آينـه  در را خـدا  ما همه ام، نشسته شما حضور در من كه االن همين
 . بيابيم و بشناسيم توانيم مى ديگر آينه هر زا بيش خدا زن و خدا

 خـدا  دربـاره  معلمـانش  بـا  و مـن  بـا  مكرر من بستگان نوجوانان از يكى
 خـدا  مسـأله  اصـل  در اسـتداللى  بحثهاى اين. استداللى بحث ـ كرد مى بحث
 توحيـد  درباره اگر خدا، اصل قبول از پس. كند حل را او مشكل توانست نمى
 را اسـتداللها  توانسـت  مـى  او بود آن امثال و خدا رحمت خدا، حكمت خدا،
. نبـود  دلنشـين  او براى خدا و عالم مبدأ قبول اصل در استداللها اما كند، قبول
 پسـرم،  گفتم. كرد صحبت من با روز يك. نبود بيشتر سال 14ـ10 هم او سن

 وقـت  هـر  گفـتم  كجا؟ گفت،! بشناس ديگر جاى را خدا برو. معطلى بيخود
 

                                                           
 جديـد  نظريـه  مؤسس و فرانسوى دينى فيلسوف و عالم). 1623ـ1662 (پاسكال بلزـ  1

 فشـار  انتقـال  در پاسـكال  قـانون . بـود  سـهيم  ديفرانسيل حساب پيشرفت در. احتماالت
 ).فارسى المعارف دايرة. (اوست از مايعات

 روان و دين كتاب او از. امريكايى روانشناس و فيلسوف) 1843ـ1910 (جيمز ويليامـ  2
 .است شده برگردانده فارسى به
 ابتكـارى  جنبه او فكرى نفوذ سرّ. فرانسوى فيلسوف). 1859ـ1941 (برگسون هانرىـ  3

 سرچشـمه  دو كتاب). فارسى المعارف دايرة (است ماشينى و مادى فلسفه به وى حمالت
 .است شده ترجمه فارسى به او از دين و القاخ
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 رحمـان  جهت و بگيرى قرار شيطان و رحمان راهى دو سر تىتوانس خودت
 طـول  مـدتى . اسـت  ملمـوس  و مشهود برايت رحمان وقت آن بازشناسى را

 ايـن  در سـالها  كـه  بنـده  نظـر  از خيلى خيلى مسأله كنيد، دقت خوب. كشيد
 طـول  مـدتى . دانـم  نمى شما نظر از ـ است مهم دارم مختلف سلوكهاى زمينه
 خيلـى  شـد؛  كشـانده  زنـدگى  ظلمـات  سـوى  به تصرىمخ جوان اين. كشيد

 زنـدگى  فالنـى،  گفـت . نـدارد  روشنايى برايش زندگى كرد احساس! مختصر
 دقـت  خـوب  گفتم. شود مى پوچ شود؛ مى معنى بى شود؛ مى تاريك برايم دارد
 شـرح ! است گرم آخُرى كدام به سرت ببين. روى مى سمت كدام به ببين كن،
 از. مـادى  آخرهـاى  شـد  مـى  كـرديم  مـى  رديـف  كـه  را آخرها مجموعه. داد

 االن! باش هوشيار است، مناسب وقت گفتم. بود شده بريده معنوى ارزشهاى
 ديگـر  بـار  را االرض و السـموات  نـور  و روشنى توانى مى تو كه است وقتى
 از يكـى  بـا  انگيـز  روح انگيـز  عشـق  جانـدار  بحث يك در. بيابى و كنى درك

 خانـه  بـه  گريـان . شـد  وارد او روح بـه  اى ضربه. داشت برخوردى معلمانش
 تـو  به كه آوردم يادش. بود گيج. مغز نه و ـ بود خورده تكان دل. بود برگشته
 دارى، روشـنايى  بـه  تاريكى از بازگشت براى مناسب فرصتى االن بودم گفته
 دادم او بـه  كوتـاهى  توضيحات فقط مختصرى. بشمار غنيمت را فرصت اين
 ان و مگوهـا  بگـو  آن از اثـرى  ديگـر  و بازيافت را نىروش. شدم جدا او از و

 او. نمانـد  باقى او براى باشد داشته استدالل در خواست مى كه قلتهايى و قلت
. اسـت  واقعيـت  يك اين. رود مى پيش روشنايى مسير در دارد همچنان اكنون
 نتوان شر مقابل در خير و االهى عمل ميدان اندازه به جا هيچ كنم مى فكر من
 فقـط  را شـر  و خيـر  قطـب  دو كـه  رسـيد  جـايى  به انسان اگر. يافت را اخد

 بينـد؛  مـى  يابـد؛  مـى  راحـت  بگـذارد،  اثـر  او بر خير جاذبه و همين، بشناسد،
 . باشد داشته احتياج استدالل و بحث همه اين به اينكه بى



 شناخت از ديدگاه قرآن   394

 راستين عرفان
 و شـراق ا و شـهود  و كشف مباحث با تقويها و فجورها الهمها مسأله بنابراين،
 روم مـى  سراغش بحثها در بنده گاهى گه كه راستين عرفان. دارد ارتباط عرفان

 و آويـزان  سـبيل  و كشـكول  و خانقـاه  نـه  است، اين ورزم مى عشق آن به و
 كرسـى  آن و منبـر  آن و محراب آن كه است دكان قدر همان خرقه آن. خرقه

 كـه  خدايى راستى به و. اجتماع مرشد و اخالق معلم عالى تيتر آن و سياست
 و اسـت،  يـافتنى  اسـت؛  داشتنى دوست بيند مى االهى انسانهاى آينه در انسان
 انسـان  يك با كه هستيد عزيز دوستان شما از يك كدام. نيست هم كردنى رها

 هسـتيد  شـما  از يـك  كدام نشويد؟ او االهى نور جذب و كنيد برخورد االهى
 راسـتين،  پارساى زاهد يك با دار، ندكا نه راستين، كننده ايثار انسان يك با كه
 راسـتين  پارسـاى  نشـويد؟  او شـيفته  و كنيـد  برخـورد  مرائى، و متظاهر نه و

. نيسـت  فـروش  بزرگى ولى پارساست،. ندارد خود پارسايى عنوان به تكبرى
. نـدارد  ديگـران  و شـما  از انـداختن  جلو و احترام و سالم انتظار و پارساست
 خـتم  صـلوات  و ستايشـگرى  و تمجيد و ريفتع انتظار در حتى و پارساست

 بـردن  سو آن به و سو اين به دهان آب و بوسيدن پا و بوسيدن دست و كردن
 ايـن  نـدارد؟  دوست شما دل را پارسايى چنين! پارساست. نيست تبرك براى

 ايـن ! نـورانى  دوسـتى  ايـن  و رسـته  زار لجـن  از انسـانِ  كجاست؟ از دوستى
 ــ » .االرض و السـموات  نور اللّه «است؟ آمده كجا از تاريكى آن در نورانيت

 :كنـيم  ختم كريمه آيه اين با هم را بحث اين ما كه شده اين بر قرار اينكه مثل
 فـى  المصـباح  مصـباح،  فيهـا  كمشـكاة  نـوره  مثل االرض، و السموات نور اللّه«

 ال و شـرقيةٍ  ال زيتونة مباركَةٍ شَجرَةٍ مِن يوقَد درى كَوكَب كأنَّها الزّجاجةُ زجاجة،
 : نيز و. 1»نور على نور نار تَمسسه لولم و ء يضى زيتُها تَكاد غربيةٍ
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 لـم  جـاءه  اِذا حتّـى  مـĤء  الظَّمئانُ يحسبه بِقيعةٍ كَسرابِ اعمالُهم كَفَروا الذّين«
 فـى  كَظُلُمـاتٍ  اَو. الحِسابِ عسري اللّه و حِسابه فَوفّاه عنده اللّه وجد و شيئاً يجِده
 بعـض؛  فَوق بعضُها ظُلُمات سحاب فوقِه من موج فوقِه من موج يغشاه لُجى بحر
 اين روى. 1»نور مِن له فما نوراً له اللّه يجعل لَم من و يراها يكَد لَم يده اَخْرَج اذا

 االهـى  انسـان  لذا. نور من هل فما نوراً له اللّه يجعل لم من و: كنيد تكيه جمله
 هـم  و خداسـت  نشانه و آيه هم. است االسالم حجت و اهللا آيت لقب مستحق
 اگــر و. اســت اســالم) قــاطع دليــل يعنــى حجــت (قــاطع دليــل و حجــت
 اتوماتيـك  جامعه راستى بشود زياد جامعه در راستين اهللا آيت و االسالم حجت

 و راسـتين  االسـالم  حجت ىول ـ شود مى كشانده خدا راه سوى به خودكار و
 لقــب طالــب كــه اســت كســى راســتين االســالم حجــت! راســتين اهللا آيــت
 كـه  اسـت  كسى راستين اهللا آيت و. بندد نمى آن به دل و نيست االسالم حجت
 االن دارم دوسـت  رفقا، بدهيد انصاف. نيست لقب اين دنبال هم فكرش اصالً
 كنجكـاو  تـان  بـاطنى  افتهـاى دري و روحتـان  اعماق آن در واقعاً لحظه اين در

 برابـر  در كه شدنى مجذوب و جاذبه مجذوبيت، جذبه،! بدهيد انصاف. شويد
 امـرى  آيا است، نمايان االهى روشنى و نور آنها در كه االهى راستين انسانهاى

 فرهنـگ  را اين آيا فطرى؟ يا تحميلى، تلقينى، القائى، تخيلى، مصنوعى، است
 ايـن  اينهاسـت؟  فـوق  مسـأله  يـا  ــ  بورژوازى فرهنگ ـ كرده تحميل شما به

 بـه  بلكـه  الهـامش،  واژه اعتبـار  بـه  نه تقويها و فجورها الهمها مسأله كه است
 ... رساند مى حق به عمل ميدان در را انسان كه اى زمينه اعتبار

 جنـگ  و لفظـى  و اصـطالحى  جمـود  دچار بحث اين در اينكه براى من
 خيـر  و عـدل  و حـق  جايش به و ام اشتهبرد را خدا كلمه هميشه نشويم الفاظ

 سـر  و كنيم بحث اينقدر خدا كلمه روى ما ندارد لزومى هيچ چون ام؛ گذاشته
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 . باشيم داشته دعوا و جنگ آن
 

  است فطرى خدا به گرايش
 بـه  انسـان،  هر و ما و شما عشق شما، قلبى گرايش آيا: كنم مى تكرار را سؤال
 خـاص  فرهنـگ  بـه  مربـوط  لقينـى، ت تحميلى، عشق يك خير، و عدل و حق
 فرهنگهاسـت؟  همـه  در جهـانى  عمـومى  پـاك  فطـرى  عشـق  يـك  يا است
 اهميـت  حـد  ايـن  در شـناخت  بحـث  نظـر  از رفقا كنم مى توصيه يك؟ كدام

 ــ  درونـى؛  مشـاهده  نـوع  يـك  و است خودشناسى نوع يك اين زيرا بدهيد،
 ايـن  نـى يع. اسـت  آمده هم روانشناسى اصطالح در كه درونى مشاهده همان
 كـه  است اين كشف معناى و. است درونى مشاهده نوع يك مشاهده و شهود
 چشـم  پيش از ماديگرى پرده رفتى جلو خوب درونى مشاهده اين در تو اگر

 1.حديـد  اليوم فَبصرك غطائك عنك فكشفنا: شود مى رانده عقب خداشناست
 همـان . ينجـا ا بـه  راجـع  آن و است قيامت به راجع اين. ديد چشمت آنوقت
 زمينـه  ايـن  در قـرآن  در كشـف . است زدن عقب پرده معناى به كشف معنى
 يـك  شـهود  و كشـف  ايـن  امـا  نيامـده؛  زمينـه  اين در قرآن در شهود نيامده؛

 اسـت،  روشـن  خيلى معنى يك كننده بيان بلكه نيست، سلمبه قلمبه اصطالح
 مشـاهده  در راسـتين  شـر  و خيـر  ادراك بـه  توانسـتى  اگر كه است اين آن و

 مطلـق  حق و خير شناختن سوى به راهى آيى، نائل خويش خويشتن درونى
 بيـنش  و باطن چشم پيش از اى پرده و اى گشوده مطلق عدل و مطلق كمال و

 و تاريـك  قلـب  آنگـاه . اسـت  شـهودى  و اى مكاشفه اين. اى زدوده ات باطنى
 اقعـاً و. هسـت  نيـز  اشـراق  و اى كـرده  روشن االهى نور به را تاريكت درون
 ظلمـات  و پـوچى،  تـاريكى،  درونش در نورسته جوان آن گفتم كه طور همان
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. معناسـت  همـين  بـه  نـاظر  ،2پسـر  اى باشد الوقت ابن صوفى 1...ديد مى
 فرصـت  را آن بايـد  كـه  مناسـب  موقع آن يعنى عرفا اصطالح در وقت
 ناظر فقط اصطالح اين. است همين به ناظر 3دان غنيمت را وقت. شمرد

 در ولـى  معين، زمان يعنى وقت كلمه. است اين به ناظر نيست؛ نزما به
. بتوانى كه آنچنان ـ دانستن، غنيمت را مناسب فرصتهاى آن يعنى اينجا
 آن و االهـى  اشـراق  و روشـنى  توانـد  مـى  راحت صورت اين در انسان
 فطـرى  همـان  طبيعـى  كلمـه  از منظـورم . دريابد را فطرى طبيعى رابطه
 و انسـان  بين ذاتى و فطرى رابطه اينك. خدا قابلم در طبيعت نه است،
 .يابد مى را) روحى من فيه نفخت همان (خدا

 

كند مى حكايت چون نى از بشنو
 

  

 
 

ــداييها از  ــكايت ج ــى ش ــد م كن
 

انــد ببريــده مــرا تــا نيســتان كــز
 

  
 ...انـد  ناليـده  زن و مـرد  نفيرم از  

 

 

 : كه آنجا تا
 

بـاد  تنيس و ناى بانگ اين است آتش
 

  
 

!بـاد  نيسـت  ندارد آتش اين كه هر  
 

 

 و بـازى  دلقـك  براى اى وسيله به روم مالى مثنوى خواهم نمى وقت هيچ
 

                                                           
 .است شده جمله چند حذف موجب قسمت اين در نوار تعويضـ 1
 :مثنوى در مولوى از مصراعىـ 2

رفيق اى باشد الوقت ابن صوفى
 

طريق شرط از گفتن فردا نيست
 

 

 : مطلع همين با غزلى در: حافظ از مأخوذ تعبيرىـ 3
بتـوانى  كـه  آنقـدر  دان، غنيمـت  را وقت

 

دانى تا است دم يك جان، اى حيات از حاصل
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 بـا  همراه پيگير تالش و اجتماعى تعهدات و سياسى وظايف به اعتنايى بى
 ده اگـر  هيچ، كه روم مالى. شود تبديل محرومان نجات راه در خون نثار
 مـردود  باشـد  نابجايى انديشه چنين القاكننده بخواهد هم روم مالى برابر
 و باشـد  روم مـالى  بـه  منسـوب  اگر تازه هم آن بعد، اين فقط اما. است
 بقيـه  بـه  دارد كـار  چه اين ولى است؛ مردود داد، نسبت او به را آن بتوان

 بـه  دارد كـار  چـه  اين كردم؛ ياد خاص بعد يك در كانت از من ابعادش؟
 ! است جالب بعدش اين ديگرش؟ ابعاد

 هـم  و آورد مـى  گرما هم آفتاب اشراق چون. اشراق يعنى روشنى و گرما
 روشـنى  زنـدگى  تاريكسـتان  بـه  هـم  و حيـات  گرمـاى  زنـدگى  شبستان به
 ايـن  كنيـد  مـى  مالحظـه  امـا . گـويم  مى را خورشيد اشراق همين ـبخشد؛ مى

 نـدارد،  بازيها خرقه و بازيها صوفى اين با ارتباطى هيچ كنم مى من كه عرايضى
 اشـراق  خـواهى  مى اگر تو آقا، گويم نمى هم هيچ. روشن است اى مسأله بلكه
 دميـده  روحـت  در االهـى  نفخه تا بدمم دهانت در دهانم از تا بيا باشى داشته
 كـه  كـنم  نمـى  تأييـد  را كليسـا  قـديس  كشيشـان  و پـاپ  داعيـه  آن يـا ! باشم
 مـا  را آن از شـعاعى  و قدسال روح از اى شعله و ماست اختيار در القدس روح
 القـدس  روح توزيـع  سـهامى  شـركت  و بتابـانيم  انسـانها  درون در تـوانيم  مى

 پايـه  همـان  بـا . اسـت  پـرت  و چـرت  اينها. نيست حرفها اين. بدهم تشكيل
 در كـه  شناست تقوا و فجور و شناس، زيبا و زشت شناس، شر و خير فطرى

 برايـت  شـرى  و خيـر  اگـر  باشـى  معيار هر با و باشى راه هر در و مكتب هر
 كمـى  بگـذار؛  قـدم  شناخت اين با است، معنى بى برايت حركت نباشد مطرح
 پشـتوانه  كه ـ مطلق عدل مطلق، حق مطلق، خير سوى به راه! باش هشيار هم
 كشـف  و گشـايى  مـى  ــ  توسـت  و مـن  در خير و عدل و حق احساس اين
 و شـهود  و كشـف  هواژ امـا  يابى؛ مى درونت در اشراقى دارى؛ شهود كنى؛ مى
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 تـا  كـن؟  مربوط را چيز چه. مكن مربوط اينها به را قرآن رؤيت و اشراق
 و: بـرو  تقـوا  خشيت، تذكر، ذكر، هاى واژه سراغ به قرآن در بخواهد دلت
 ــ  تقوا شود مى تركيبش كه ـ1الهوى عن النفس نَهى و ربه مقام خاف من اَما

 بـاز  هـوس  و هـوا  از را خود ترس، آن دنبال به و بترسد خدا از كه كسى
 انجـام  و وظيفه شناخت به وادارندگى و هوس و هوا از بازدارندگى. دارد

 تقوا. تقواست خدا، كيفر و خدا از ترس و ربه مقام خاف از ناشى وظيفه،
 و بازدارنـدگى  ولـى  هسـت؛  نيـز  وادارنـده  بلكـه  است، بازدارنده فقط نه

 خـوف،  تـذكر،  تقـوا، . خيـزد  برمى ربه مقام خاف از كه است وادارندگيى
 ايـن  به را رفقا تواند مى استعمالش موارد كه است هايى واژه اينها خشيت،
 شـود،  مـى  مربـوط  عرفـان  و اشـراق  و شهود و كشف بحث به كه چيزى
 اى گسـترده  بحـث  چـون  روم، نمـى  آيات آن سراغ من ديگر. كند نزديك
 اگـر  اند كرده كار رآنق با مدت اين در كه دوستانى دارم انتظار البته. است
 جلسـه  همـين  در هسـت  فرصـت  اگر اند، داشته دستاوردى زمينه اين در

 ـ نشست خواهم گويند مى رفقا آنچه به دادن گوش براى من كه ـ امشب
 از يكـى  ايـن  چـون  كننـد؛  مطرح داشتند چيزى اگر آينده، جلسه در يا و

. بشـود  كار آن روى آينده براى بايد شما طرف از كه است مهمى هاى پايه
 . پردازيم مى آن به بعداً اهللا شاء ان كه ماند باقى وحى بحث
  

  پاسخ و پرسش
 كـه » منكـر  از نهـى  و معـروف  به امر «نوارهاى در آيا :]حاضران از يكى[

 فرهنگهـاى  در عـدالت  مثـل  الفاظى بودن معنوى مشترك مسأله فرموديد،
 است؟ شده اثبات مختلف جهانى
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 .نفهيمدم درست را شما رمنظو :]بهشتى دكتر[
 در انسـانها  مشتركات بقيه و ايثار يا عدالت مثالً يعنى :]شخص همان[

 يـا  انـد  معنوى مشترك آيا مختلف، فرهنگهاى ميان در و مختلف، زمانهاى
 اند؟ مشترك لفظ در فقط
 ؟!است لفظى مشترك :]بهشتى دكتر[
 اى عـه جام هـر  در ايثـار  لفـظ  يـا  عدل لفظ يعنى بله؛ :]شخص همان[
 درون معنـوى  مسائل اين بپرسم خواستم مى. دارد را خودش خاص معنى
 و بحـث  مفصـل » منكر از نهى و معروف به امر «بحثهاى آن در الفاظ اين

 .نه يا شده استدالل
. كـردم  معنوى بحث من! نكردم لفظى بحث هم امشب من :]بهشتى دكتر[
 را بحثـى . اسـت  وبمطلـ  كردم عرض دارد، كلمه جوامع همه در ايثار نگفتم

 و تاريخ و جغرافيا در يعنى. بود معنوى] مشترك[بحث كردم اشاره امشب كه
 مـا  كـه  مردمـى  همـه  كـه  بينـيم  مى تاريخى جغرافياى و جغرافيايى تاريخ در
 را ايثـار  اجتمـاعى،  و اقتصادى رژيمهاى همه در و نظامها همه در شناسيم، مى

 ايثـار  ايـن  گويد مى كند، مى مذمت را ايثار از موردى كسى اگر. دارند دوست
 مـذمتش  كـه  اسـت  تنبلـى  آن خـاطر  بـه . بشود تنبل كس فالن كه شد سبب
 را ايـن . است مطلوب نكند گستاختر را ظالم و نياورد تنبلى كه ايثارى. كند مى
 البتـه  بلـه،  ولـى  ـ. بود معنوى بحث نبود، لفظى بحث اين. دارند دوست همه
 آن بـه  هـم  امشـب . اسـت  شده بيان اين از تر هگسترد بحث اين نوارها آن در

 .رفتم تر گسترده اين از نوارها آن در اما كردم، اشاره معنوى بحث
 ندارد دوست را ايثار و تواضع اصوالً طمعكار جامعه :]شخص همان[

 يـك  عنـوان  بـه  را آنها و باشند مسلط متواضع آدمهاى بر كند مى سعى و
 .كند مى فرض احمق
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 اى؟ جامعه چه :]بهشتى دكتر[
 در توانـد  مى كه چيزى تنها بگويم توانم مى. طمعكار جامعه :]شخص همان[
 را پيمـان  كـه  اسـت  ايـن  باشد همه قبول مورد و باشد مشترك جوامع تمام بين

 عهـد  بـه  كـه  دارنـد  توقع همديگر از هستند دزد كه نفر چند حتى. نكنند نقض
 .نيست مشترك تواضع و ايثار ولى نكنند، شكنى پيمان و باشند وفادار خودشان

. اسـت  كـافى  نمونـه  يك كردم عرض من! ندارد عيبى :]بهشتى دكتر[
 مربـوط  شـناخت  بـه  كـه  آنجـا  تا. است موضوعى بحث بحث، اين چون
 شـما  كـه  اسـت  اى نمونه همان هم آن و ـ است كافى نمونه يك شود مى
 ههمـ  را عهـد  بـه  وفـادارى  و عهـد  بـه  پيمـان  فرماييـد  مـى . پسـنديد  مى
 را عهـد  بـه  وفـاى  راستى به كه است چنين اگر. خوب بسيار پسندند؛ مى
 خير از نمونه يك معناى گفتم. باشد نمونه تواند مى همان پسندند مى همه
 .نورانى شعله اين منشأ به است انسان رساندن پسند، فطرت و پسند عموم
 زنـدگى  تـوانيم  مى چگونه گفتيد كه قسمتى آن در :]حاضران از يكى[

 بكنـيم،  تفسـير  را اوليـه،  كمـون  زنـدگى  اصـطالح  بـه  يـا  بشر، اجتماعى
 روح كـه  اسـت  اين منظورم كار؟ اين روح يا بود كار اين نفس منظورتان
 كـه  شـد  چطور اينكه يا داشتيد نظر در را بشر در كردن زندگى اجتماعى

 كرد؟ مى زندگى اشتراكى جامعه صورت به كار اول در اصالً بشر
 موقـع  آن در آيـا ... موقع همان در ترجيح گويم مى من :]بهشتى دكتر[
 راه تكروى و خودخواهى يا بود، نيافته راه بشر ذهن به خودخواهى اصالً
 داد، تـرجيح  اگـر  خودگرايى؟ بر داد ترجيح را گرايى جمع او اما بود يافته
 بود؟ طلبى كمال يا بود سودطلبى چيست؟ ترجيح عامل اين

 .است توجيه ابلق اين خوب، :]شخص همان[
 مكتـب  گفـتم ! نداريم كار آن بودن توجيه قابل با حاال :]بهشتى دكتر[
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 دنبـال  طلبى ايدآل و طلبى كمال يك عنوان به را اين خواهد مى ماركسيسم
 بـه  را جمع مصالح خواهد مى حتى و. ايدآل انسان است اين بگويد و كند

 در را خودش اصالً و بدارد مقدم خودش مصلحت بر ايثار همان صورت
 انسـانى  گويـد  مى و داند مى انسانى كمال را اين يعنى. كند فراموش جمع
. اسـت  شـده  آلينـه  و بيگانـه  خـود  بـا  شـده  مسخ انسان نباشد اينطور كه

 رسـيده  كمـال  بـه  انسـان  اسـت  مطرح آنچه كه كنيد مى مالحظه بنابراين،
 مـال ك اش فطـرى  بيـنش  كمـك  با توانست انسانى هر گوييم مى ما. است
 و نـور  سوى به راهى انسان اين بيابد، را نمونه يك ولو خيرمطلق، مطلق،
 روشـن  و گـرم  را زنـدگى  سـرد  و تاريـك  شبستان و انسان زندگى آنچه
 چـون  ـ بگذاريم اشراق را اين اسم ندارد اشكالى هيچ. است يافته كند مى

. بگـذاريم  شـهود  را اسـمش  نـدارد  اشكال هيچ. است مناسبى كلمه واقعاً
 هـاى  كلمـه  هـم  رؤيـت  و بينش و بصيرت. است مناسبى كلمه هم شهود
 .است مناسبى كلمه هم مكاشفه. اند مناسبى

 حـاكم  سودپرسـتى  بعدى جوامع و اوليه كمون در :]حاضران از يكى[
 ]نامفهوم[...و است بوده
 بـورژوازى  يعنى ـ بورژوا پرست رفاه جامعه يك يعنى :]بهشتى دكتر[

 خواهد؟ مى چه بورژوا مگر... بورژوايى هروحي همان  ـ عمومى
 كـارى  اصـطالح  بـا . اسـت  اصطالح يك اين خوب، :]شخص همان[

 .دهد مى نتيجه كه است چيزى آن مهم. نداريم
 را آن توانـد  نمى اين پس بگويم خواهم مى من ببينيد، نه، :]بهشتى دكتر[
 انسـان  باشـد،  سودپرسـتى  انسان در درونى عامل واقعاً اگر چون بكند؛ نفى

 شـما  وقتى. كند مى عمل انسانيتش طبق بلكه نيست، آلينه شده مسخ بورژوا
 بـا  داده، دسـت  از را چيزى كه انسانى يعنى كنيد مى ياد شده مسخ انسان از
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 نگوييـد  ديگـر  باشـد  سود اگر پس. است شده بيگانه و كرده قهر انسانيتش
 هـر  و اسـت  خود به ور تيشه كه انسانى معيار اين در. بيگانه خود با انسان
 معيار در. است خوبى و سودپرست انسان خواهد مى خودش براى را چيزى

 شـده؟  مسـخ  و شـده  آلينـه  يا است يافته تكامل انسان يك اين سودپرستى
 آيـد؟  مـى  خوشش انسانى چنين از شما فطرت آيا مكتبها، اين از نظر صرف
. آيد مى بدش دشخو از االهى فطرت براساس انسان كه بينيد مى گاهى شما

 قـرآن  كـه  لوامه نفس آن چيست؟ اين! آيد مى بدش خودش از انسان همين
 به 1...اللّوامه بالنّفس اقسم ال و القيامة بيوم اُقسِم ال گويد مى كندو مى ياد آن از

 خـود  با از و شده بيدار كه نفسى همين يعنى كند؛ مى ياد سوگند لوامه نفس
 هـم  مـن  مگر بابا، اى كه كند مى مالمت را خودش بنابراين. رهيده بيگانگى

» اگـر  «بـا  مـن ... باشـد  داشـته  واقعيت اگر اينها. گوييم مى را اينها ما ؟!آدمم
 عنوان به بلكه كنم، اثبات را مسأله اين شناخت بحث در نخواستم من. گفتم

 كلمـه  بپـذيريم  را تقواهـا  و فجورهـا  الهمها مسأله ما اگر گفتم. گفتم» اگر«
 مسـأله  همـان  بلكـه ... نه باشد، اشراق نه باشد، مكاشفه تواند مى نه» مهااله«

 و كشـف  و شهود براى است مناسبى زمينه اما نيست؛ بيشتر فطرى هاى داده
 مسأله نخواستم فعالً. كنم بيان را اين خواستم من. مصطلح اشراق و مكاشفه

 .است شناخت حد در ما بحث فعالً چون باشم، كرده اثبات را
 كند؟ مى تفسير را انسان چگونه ماركسيسم :]حاضران از يكى[
 كه بگويد را همين تواند مى فقط او. است مشكل برايش :]بهشتى دكتر[
 جـز  چيـزى  ايثـار  و است جمعگرايى نشانه ايثار و جمعگراست انسان اين

 وجـود  بـه  كجا از جمعگرايى اين اينكه كردم، عرض اما. نيست جمعگرايى
 اوسـت  انتخابى اگر و اوست، انتخابى يا است، جبر است، ارىاجب آيا آمده،
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 يـا  سـود  عاملى، چه تأثير تحت كرده، انتخاب خودگرايى بر را او چگونه
 . رسد مى بست بن به كردم عرض كه بود همين... حس
 پـيش  شـر  و زشتى در زندگيشان در انسانها برخى اينكه :]حاضران از يكى[
 بدهـد  تمييـز  شر از را خير كه روحى و فطرت هك است اين خاطر به روند، مى

 كنند؟ مى نقض را خوب راه آن و دارند را فطرت همين واقعاً اينكه يا ندارند،
 يكـى . بـرد  مـى  نـام  زمينـه  اين در را انسان نوع چند قرآن :]بهشتى دكتر[

 قـل : دهد مى انجام خوب كار كند مى خيال و است ور غوطه شر در كه انسانى
 هـم  و الـدنيا  الحيـاة  فـى  سـعيهم  ضَـلَّ  الـذين  اعماالً، باالخسرينَ ننبئكم هل

 و سـودتر  بى همه از عملشان كه آنهايى بگويم ؛1صنعاً يحسِنونَ اَنَّهم يحسبونَ
 دنيـا  ايـن  در كارهايشـان  كه هستند آنهايى هستند؟ كسانى چه است ثمرتر بى
 گـروه  يك. كنند مى خوب كار كنند مى خيال اما است، نتيجه بى و شود مى گم

 بريـده،  ترمـز  ماشين مثل قرآن تعبير به كه هستند آنهايى ديگر گروه. اينطورند
 خودشـان  است ممكن. نيست آنها اختيار در ترمز اصالً ديگر. اند سرازيرى در
 غلتـك  روى زندگيشـان  ديگـر  اما كنند، مالمت را خود و بشوند ناراحت هم

 علـى  اللّـه  خَـتَم  «كه هستند آنهايى قرآن تعبير به سوم گروه. است افتاده فساد
 از را خـود  خيرشناسى بينش اصوالً اينها. است خطرناك مرحله اين. 2«قلوبهم
 يفقَهـون  ال قلـوب  لهم «:است شده كور شان خيرشناسى چشم. اند داده دست

 بـل  كاالنعـام  اولئك بها، يسمعون ال آذان لهم و بها يبصرون ال اعين لهم و بها
 .سوم نوع هم اين. »3اَضَلّ هم

 .كرديد فراموش را دوم نوع مثال :]حاضران از يكى[
 مثـل  شوند؛ مى هم پشيمان كه هستند انسانهايى دوم نوع :]بهشتى دكتر[
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 .اند كرده عادت هرويين به كه آدمهايى
 .بياوريد دسته اين براى شاهدى قرآن از! نه :]شخص همان[
 آدم همـان  اش عينـى  مثـال . نيست يادم عيناً اى آيه االن :]بهشتى دكتر[

 ديگـر  و بريـده  ترمـزش  امـا  شـده  پشـيمان  هرويين از كه است هرويينى
 :گويد مى كه آوردم ياد به را حافظ شعر. بكند مهار را خودش تواند نمى
 

كـنم  اسـتخاره  گفـتم  سـحر   توبه عزم به
 

  
كـنم؟  چـاره  چـه  رسد، مى شكن توبه بهار  

 

 
 اگـر . رفت شعر اين سراغ من ذهن آيات بندى جمع با وردبرخ در يكباره

 توبـه  سوره آيات در قوى احتمال به. كنم مى عرض آوردم ياد به را اى آيه
 . هست اى آيه

  
 





قرآن ديدگاه از شناخت  
دوازدهم جلسه       





 قبل بحث خالصه

 از آنچـه  و رسـيد  الهام و اشراق و شهود و كشف به شناخت زمينه در ما بحث
 كـه  شـد  ايـن  گذشته بحث نهايى نتيجه. بگوييم توانستيم مى زمينه اين در قرآن
 در كـه  متعـارفى  معنـى  ايـن  بـه ... و اشـراق  و شهود و مكاشفه و كشف درباره
. بيـاوريم  دست به قرآن در چيزى توانيم نمى ما مستقيماً هست تصوف و عرفان
 والشـمس  سـوره  در يهآ يك در آمده، الهام كلمه خود عنوان تحت كه آن الهام،
 مفصـل  آن دربـاره  كـه » 1تقويهـا  و فجورهـا  فالهمها سواها، ما و نفس و «:است

 بـا  الهـام  اين اينكه و باشد تواند مى چيز چه الهام اين كه گفتيم و كرديم صحبت
 آنچـه  حـال  عـين  در كه كردم عرض بحث پايان در. دارد تفاوت متعارف الهام
 زمينـه  كه است همان آمده» تقويها و فجورها لهمهاا «عنوان به كريمه آيه اين در

 اى خالصـه  ايـن . حرفهاست اين و اشراق و شهود و كشف واقعى بحث اصلى
 رفقـايى . كـنم  شـروع  را بعدى بحث بتوانم تا كردم ذكر كه بود گذشته بحث از
 تشـريف  احيانـاً  كـه  هـم  رفقـايى  دارنـد؛  ياد به را بحث آن داشتند تشريف كه

 كـه  معنـى  ايـن  بـه  الهـام؛  سـراغ  آمديم بعد. كنند گوش را آن نوار بايد نداشتند
 ايـن  آيـا  ،شـد  بـرات  دلـم  بـه  يـا  ،شـد  الهـام  دلـم  بـه  امـروز  گـوييم  مى وقتى
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 اى زمينـه  قـرآن  در معنـا  ايـن  به الهام. ندارد يا دارد اى زمينه قرآن در معنا
 رد ديگـر  مـا  كـه  اسـت  مناسبت اين به. وحى واژه عنوان تحت اما دارد،
 باب، اين در آنچه تمام با رويم، مى وحى سراغ به و كنيم نمى درنگ الهام
 .بگوييم سخن آن درباره بايد قرآن، ديدگاه از شناخت باب در يعنى
  
 قرآن در آن معانى و شناخت منبع عنوان به وحى
 رفتـه  كـار  بـه  ــ  گوناگون خيلى ـ گوناگونى موارد در كريم قرآن در وحى
 تصـورات  و معانى بر منطبق و گوناگون موارد در ريشه اين مشتقات. است

 آيـات  روى مقـدارى  اول معمول طبق بنابراين،. است رفته كار به گوناگون
 .پردازيم مى استنتاج به بعد كنيم، مى بررسى را آيات و كنيم مى صحبت

  
  اشاره معنى به وحى ـ1

 كنيـد  فـرض . ستا رفته كار به) معمولى اشاره (اشاره معنى به قرآن در وحى
 دسـت  با وقت يك نزن؛ حرف گوييم مى او به وقت يك. زند مى حرف كسى

 بـرود،  جـايى  بـه  خواهد مى كه كسى به يا. نزند حرف كه كنيم مى اشاره او به
 در وحـى . بـرود  كـه  فهمانيم مى او به دست اشاره با گاه و برو، گوييم مى گاه
 سـوره  (مـريم  سـوره  از دهيـاز  آيـه . اسـت  رفتـه  كـار  به اشاره معنى به قرآن

 سـنين  در خداوند از زكريا كه است ـ السالم عليه ـ زكريا داستان در) نوزدهم
) آمـده  1اليصـابات  ما تفاسير و متون در كه (اليزابت همسرش و خودش پيرى
 آنهـا  بـراى . آمد خواهد وجود به آنها از پسرى فرزند كه كرد دريافت اى مژده

 ايـن  از قـادر  خـداى  نـدارد،  تعجب گفت خدا رآو پيام فرشته. بود آور تعجب
 بـراى  امـا  است، چارچوب شما و من براى عالم مهندسى نظام. كند مى كارها
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 اى نشـانه  خـدايا  گفت زكريا. نيست چارچوب است سازنده مهندس كه خدا
 يـا  يكسان، روز سه بايد تو كه است اين نشانه كه آمد فرمان. بده نشان من به
 بنـابراين . نگـويى  سـخن  يكنواخـت،  و متوالى روز سه يا پى، در پى روز سه
 روزه. گـوييم  مى سكوت روزه آن به ـ نزند؛ حرف روز سه زكريا كه بود قرار
مت  روزه يـا  اسـت،  سكوت روزه هم آنها از يكى كه دارد اقسام و انواع صـ .
 مشـغول  لـذا  نزنـد،  حـرف  روز سـه  كـه  داشـت  قرار و بود كرده تعهد چون

 سـوِياَ  لَيالٍ ثَالثَ النّاس تُكَلِّم اَال آيتُك قال آيةً، لى اجعل رب قال «.شد عبادت
لى فَخَرَجحوا  اَن اِلَيهِم فَأَوحى المِحراب من قومِه عـبكـرَةً  ساً  و بشِـيگفـت » 1.ع 
 سـه  بايـد  كـه  اسـت  اين ات نشانه گفت. بده قرار من براى نشانى يك خدايا
 يكنواخـت ) است آمده شب سه آيه در ولى وز،ر سه كردم عرض قبالً (شب
 مـردمش،  سوى به و آمد بيرون محراب از زكريا. نزنى حرف و نگويى سخن

 :رفـت  داشت كار و سر آنها با كه مردمى و بود آشنا ايشان با كه آنها سوى به
 كـه  مـردم  ايـن  سـوى  بـه  كـرد  وحـى  ،»عشياً و بكْرةً سبحوا ان اليهم فاَوحى«

 اشـاره  يعنـى » كـرد  وحـى  «.باشـيد  خدا گوى تسبيح شامگاهان و صبحگاهان
» الـيهم  اَوحى «پس. گفت را اين اشاره با نزند حرف بود قرار چون يعنى كرد؛
 همـين  هـم  مفسـرين  همه و است روشنى خيلى معنىِ اين .»اليهم اَشار «يعنى
 يعنـى  اينجـا  در وحـى  پـس . نيسـت  هـم  بحث جاى و اند كرده ذكر را معنى
 مـورد  ايـن . فهمانـدن  كسـانى  يا كسى به اشاره صورت به را مطلبى يا اشاره،
 . ديگر انسانهاى به است انسانى اشاره معناى به كه وحى معنى اول

  
  يكديگر به انس و جن شياطين وحى ـ2
 و انسـانها  وحى از بينيم مى) ششم سوره (انعام سوره از 113 و 112 آيه در
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 و «.اسـت  شـده  يـاد  انـد  پيغمبـران  دشمنان كه انسى و جن شياطين وحى
لْنا كَذلِكعلِكُلِّ ج اً نَبىودوحى الجنِّ و االنسِ شَياطينَ عم يضُهععـضٍ  الى بب 
خْرُفلَو و غُروراً القَولِ ز شاء كبلوه ما رم فَعهفْتَرونَ ما و فَذَرهمـين  به ؛»ي 
 وجـود  بـه  و ايـم  داشته المع نظام در دشمنانى پيامبرى هر براى ما ترتيب
. اسـت  جالـب  خيلـى  كه بينيد مى ديگر بحثهاى در اهللا شاء ان ـ. ايم آورده
 حـاال  مـن . شـود  مى مربوط بحث يك به قرآن در آيه يك از اى گوشه هر
 ايـن  از هـدف  يك كردم عرض مكرر كه طور همان كه كنم مى اشاره فقط

 قـرآن  در موضوعات رسىبر هاى شيوه با مقدارى رفقا كه بود اين بحثمان
 . شوند مأنوس عمالً هم

  
 انبيا دشمنان خلق علت
 دشـمنانى  انبيـا  براى جهان اين در ما «كه گويد مى سخن اينطور كه آياتى اين
 بـوده  انگيز بحث بسيار ولى نيست، مبهمى آيات چندان آيات اين ،»داديم قرار
 حـالى  در كـرده؟  ستدر را انبيا دشمنان خدا كه چه يعنى اند گفته مفسرين و
 بـا  دوگونه؛ و دوگانه گرايشى با آفريد را بشر خدا بله،. است معلوم مطلب كه

 و هـا  دوگانـه  اين درگيرى بنابراين،. دوگونه و دوگانه بندى گروه و بندى دسته
 چـون  شـود؛  اينطـور  كه خواست مى اصالً خدا. خداست خود كار ها دوگونه

 هـر  آسـيا،  سـنگ  دو ايـن  ميان در طب،ق دو اين اصطكاك در انسان بود قرار
 هـيچ  و است آسان خيلى هم فهمش. بود اين بر خدا قرار. بشود شود مى چه

 انسـان . اسـت  ساده خيلى فهمش. ندارد كالمى جدلى بحثهاى آن به احتياجى
 تضـادها  از كنار. شود ساخته اصطكاكها درگيريها، تضادها، ميان در است قرار
 انسـان  امـا  هسـتى  عـالى  خيلى باشى هم فرشته راگ درگيريها و اصطكاكها و

ــ نيســتى؛ ــو و ـ ــرار ت ــود ق ــابراين،. باشــى انســان ب ــرى و تضــاد بن  و درگي
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 حتـى . اسـت  انسانيت زمينه در خدا نظام و آفرينش نظام متن در اصطكاك
 و نيسـت  اصـطكاكى  و تضـادى  نباشد ديگرى قطب اگر انبيا قطب برابر در

 ايـن  خود در اهللا شاء ان» ...نبى لكل جعلنا ككذل و «.كنند نمى رشد انسانها
 بينيد مى برسيم كه يكى يكى باشيم، هم دور رفقا با و باشد عمرى اگر بحثها
 تضـاد  گفتـيم  تـا  ولى. است روشن مطلبش قرآن با رابطه در چقدر اينها كه
 هسـت  تضـاد  اين. چنان و چنين تضاد كه نكند هندوستان ياد دوستان فيل
 اينجـا . اسـت  مهـم  خيلى تضاد ابعاد فهم البته... چيست تضاد ابعاد اينكه اما

 هـر  بـراى  مـا . رسيم مى آن به اهللا شاء ان كه است منظور قرآن خاص تضاد
 يـك  اين اينكه به است اشاره اينچنين اين اتفاقاً. داديم قرار اينچنين پيامبرى
 مـا  سان، بدين گونه، بدين. نيست تو مخصوص يعنى» اينچنين «.است قاعده
 پريـان  و آدميان. جن و انس شياطين: داديم قرار دشمنانى پيامبرى هر براى

 ســخنان ديگــر برخــى بــه اينهــا از برخــى كــه ديــومنش و صــفت شــيطان
 محتـواى  و آراسـته  ظـاهر  داراى سـخنان  بدمحتوا، بدباطن، اما ظاهر خوش
 بـه  يواشكى يعنى» كنند مى وحى «.كنند مى وحى بخش زيان و مسموم سمى
 هـم  بـه  يواشـكى  حـق  دشمنان و انبيا دشمنان صفوف. رسانند مى يگرهمد

 .كننـد  مـى  وحـى  همـديگر  بـه  جـن  و انـس  شياطين. رسانند مى را مطالبى
»خرُفبـراى . اسـت  سـمى  محتواى با ظاهر خوش حرفهاى ،»غروراً القَولِ ز 

 بگـويم  بتـوانم  شـايد ! فريـب . دادن فريـب  بـراى  كننـد؟  مى را كار اين چه
 .اسـت  فريـب  همين شده نهاده تالشگر انسان راه سر بر كه دامى بزرگترين

 آنهـا  نباشـد  اينطـور  عـالم  خواسـت  مـى  خدا اگر ؛»فعلوه ما ربك شاء ولو«
 ،»يفتـرون  مـا  و فذرهم «.باشد اينطور عالم كه خواسته خدا ولى كردند، نمى
 را خـودت  راه و نكـن  توجـه  بندند مى افترا كه دارى دشمنانى هم اگر حاال
 . برو و كن پيدا كمال و حق سوى به را خود راه اضداد ميان از. وبر
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 مستقيم صراط پيمودن دشوارى
 ايـن . اسـت  بـد  يـا  اسـت  خـوب  دانـم  نمـى  روم؛ مى حاشيه اوقات گاهى من

 نظـر  از ولى است؛ جالب كند مى زنده را بحثها اين گاهى اينكه نظر از ها حاشيه
 و بحثهـا  در مـا  تالشـگر  رفقاى بينم مى غالباً. است بد كشد مى طول كمى اينكه

 كـار  چـه  ايـن  معناى كرد؟ بايد كار چه حاال: پرسند مى جوييها چاره و گفتگوها
 مسـتقيم  ماننـد  اتوبـان  آسـفالته  جاده آيا كه است اين سؤال اين روح و كرد بايد
 در. اسـت  ايـن  غالبـاً  سـؤالها  اين روح نه؟ يا دارد وجود هدف به رسيدن براى

 يـك  االهـى  و انسانى تكاملى اهداف به رسيدن براى گويى» كرد؟ ايدب كار چه«
 دوسـتان  بـه  هميشـه . دارد وجـود  مـانع  بـه  برخورد بدون اتوبانى آسفالته جاده

 معنـاى . نيسـت  چيزى چنين كه است اين قرآن تعليم آقا، كه است شده عرض
 معنـى  بـه  بلكـه  نيسـت؛  آسـفالته  رفته و شسته اتوبانِ جاده قرآن مستقيم صراط

 هـدف  و االهـى  هـدف  و كمالى هدف و تكاملى هدف سوى به راه كوتاهترين
 اسـت،  مسـتقيم  صـراط  اسـمش  كـه  مستقيم صراط اين اما. است انسان نورانى
 تيزتـر،  شمشير لبه از آمده، قيامت صراط سمبوليك روايات آن در كه طور همان

 بگـوييم،  امـروز  بيـر تع با بخواهيم اگر. است تر سوزنده آتش از و باريكتر، مو از
 از پـر  پرتگاه، از پر سنگالخ، از پر است مستقيم اينكه عين در كه است صراطى

 اگـر  كـه  بـوده  اين سؤال اين به بنده پاسخ. هست نيز كننده گيج خمهاى و چم
 و راحـت  آسـفالته،  اتوبـانى،  كـه  كنيـد  مى سؤال هدف به رسيدن براى راهى از
 وجـود  هـدفها  به رسيدن براى صراطى ينچن كه است اين جواب باشد، مانع بى

 اضـداد  درگيـرى  و نبـرد  ميـدان  در اينكه براى بسازيد، را خود چه؟ پس. ندارد
 .بپيماييد و بشناسيد و كنيد باز را كمال سوى به راه

 عاشـورا  گفتـار  در و بـود  1341 سال در كنم مى فكر كه داشتم بحثى بنده
 بحـث  آن طليعه و آغاز در كه آيد ىم يادم .»پيروز مبارز «عنوان به شده، چاپ
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 اش زنـدگى  تـا  است آفريده را انسان اصالً خداوند كه بودم آورده را مقدمه اين
 اسـت  ثمررسنده به اصالً حالت اين در زندگى بنابراين،. بگذرد مبارزه ميدان در
 از را بحـث  اصـل  ترسـم  مـى  و اسـت  اى حاشيه بحثهاى اينها. ثمررساننده به و

 قـرآن  فهم و قرآن از استنباط در رفقا كه كنم يادآورى خواستم فقط .دبگير دستمان
 .دارد نحو اين به خاص حالت يك قرآن چون كنيد؛ رعايت را سونگرى همه

 بـا  حرفهـاى  يكديگر به انبيا نهضت مقابل در انس و جن شياطين خوب،
 يواشـكى  يعنـى  كنند مى وحى. كنند مى وحى مسموم محتواى و آراسته ظاهر
 كـه  اسـت  آمـده  سـوره  همين 121 آيه در. يواشكى رمزى پيامهاى گويند؛ مى

 اللّـه  اسـم  يـذكَر  لَـم  مِما تأكُلوا وال «.كنند مى وحى خودشان اولياى به شياطين
 اَطَعتُمـوهم  اِن و لِيجـادلوكُم  اَوليائِهِم الى لَيوحونَ الشّياطين اِنّ و لَفِسق، اِنَّه و عليه
 فسـق  كـه  نخوريـد  نشده برده آن بر خدا نام كه اى ذبيحه از» 1.لَمشرِكون اِنَّكم
 بـال  و دسـت  در سـؤال  يـك  عنـوان  بـه  را اين. تخلف و است گناه و است
 سـوره  ايـن . كنـد  نهضـت  آنان با خواست مى پيغمبر كه بودند انداخته كسانى
 و متحـرك  جنـاح  پيغمبـر  كـه  موقعى در مكه، دوره در. است مكى اى سوره

 از موقـع  همـان  در پـردازد،  مى و سازد مى را انسانى حركت اىه مايه نخستين
 را پيغمبـر  و انداختنـد  مـى  اينهـا  بال و دست در سؤال دائماً سو آن و سو اين

... چيست آن چيست، اين چيست، روح پرسيدند مى مثالً. كردند مى پيچ سؤال
 موقـع  خـدا  نـام  كـه  را حيـوانى  كـه  گويـد  مى چه شما پيغمبر اين گفتند بعد

 مـرده  خودش اصالً كه حيوانى با حيوان اين مگر نخوريد؛ نشده برده ذبحش
 خـود  اش كننـده  ذبـح  ميرانـده؛  خدا خود را حيوان آن اصالً دارد؟ فرق است

 الـى  ليوحـون  الشـياطين  انّ و «گويـد  مـى  قـرآن ! نخـور؟  گويـد  مى خداست؛
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 همكـاران  و وليـا ا به يواشكى پيامهاى اين از شيطانها اين ؛1»ليجادلوكم اوليائهم
 و جـدلى  بحثهـاى  شـما  نهضت راه در بيايند اينها تا دهند مى پيمانهاشان هم و

 اطاعـت  اينها از شما اگر. بياورند وجود به كن متزلزل ايمان و كن تلف وقت
 قـرآن  در وسيعى معنى چه شرك. مشركيد بدهيد گوش اينها حرف به و كنيد
 بـه  شـياطين  كـه  اسـت  اين سر ما بحث حاال. فهميد را قرآن شرك بايد! دارد
 قـرآن  در وحـى  اصـالً  بينيـد  مـى  پـس . كننـد  مى وحى همپالكيهايشان و اوليا
 اش گيرنـده  وحـى  نـه  باشد خدا است الزم اش كننده وحى نه كه است اى واژه
 هـم  عربـى  زبـان  در. دارد وسـيعى  معنـى  واژه ايـن . باشـد  پيغمبر است الزم
 كـار  يـك  مناسـبت  بـه  گسترده يقىتحق بسيار بحث يك ما. است طور همين

 غيـر  ديگر زبانهاى در را واژه اين هاى ريشه و ايم داده انجام داريم كه تحقيقى
 فنـى  بحثهاى آنها چون شوم، نمى بحث آن وارد من ولى كرديم؛ پيدا عربى از

 وحـى  و انسـان،  به شياطين وحى انسان، به انسان وحى گفتيم، كه اينها. است
 كـه  رويـم  مـى  آيـاتى  سـراغ  بـه  اينـك  بـود؛  يكديگر به انس و جن شياطين
 خـدا  غيـر  وحـى  از آنهـا  در كـه  هست آيه كمى تعداد. خداست كننده وحى

 .خداست كننده، وحى كه است مواردى مانده باقى موارد بيشتر شده؛ صحبت
  

 عسل زنبور به خدا وحى ـ3
 لعسـ  زنبـور  وحى گيرنده ولى كند مى وحى خداوند كه آياتى به رسيم مى

 الـى  ربك اَوحى و «):شانزدهم سوره (نحل سوره از 69 و 68 هاى آيه. است
 كُـلِّ  مِن كُلى ثُم. يعرِشون مِما و الشَّجرِ منَ و بيوتاً الجِبالِ من اَتّخِذى اَن النَّحلِ

 فيـه  اَلوانُـه  مختلـف  شَراب بطونِها من يخرُج ذُلالً ربكِ سبلَ فَاسلُكى الثَّمراتِ
ةً ذلك فى اِنّ لِلناسِ، شِفاءتَفَكّرون لِقومٍ آليوحـى  عسـل  زنبـور  بـه  خـدا  .»ي 
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 انسانها آنچه در و درخت در و كن درست خانه خودت براى كوه در كه كرد
 و بخـور  هـا  ميـوه  همه از و ـ ساختمان مثل ـ برند مى باال و كنند مى برافراشته
 عسـل  زنبـور  ايـن  شـكم  از. پيمـا ب كـرده  همـوار  برايـت  خدا كه را راههايى
 ــ  مـردم،  براى هست درمان و شفا آن در كه آيد مى برون رنگارنگ اى نوشابه
 مـا  بحـث . انديشند مى كه مردمى براى است اى نشانه آن در. درمانى اى نوشابه
 نظـر  منظـور » النحـل  الـى  ربـك  اوحـى  «فقط. نيست زنبور و عسل سر فعالً

 هـا  ميـوه  ايـن  از برو و بگير، خانه آنجا كه فرستاد وحى زنبور به خدا. ماست
 عسـل  وضع اين از كه كرد فراهم را نظام اين اين، دنبال به خداوند بعد. بخور

 زنبور گيرنده ولى خداست، فرستنده اوالً چه؟ يعنى وحى اين. بيايد وجود به
 از اسـت  عبارت وحى اين كه دانيم مى دارد؟ معنى چه وحى اين. است عسل
 آن. هست ديگر حيوانات همه در و عسل زنبور در كه غريزى ايتىِهد پيام آن
 چنـين  كـارى  بـه  را عسـل  زنبـور  غريـزى  هـدايت  صورت به كه االهى پيام

 دعـوت  را شما اما بروم، حاشيه نبايد و خواهم نمى... كه كند مى وادار شگفت
 را مترلينـگ  عسـل  زنبـور  كتـاب  الاقـل  و كنيد دقت آيات اين در كه كنم مى
 هنـر  يـك  كـارش  و اش زنـدگى  عسل زنبور. است جالب چه ببينيد انيد،بخو
 كـه  را راههايى از يكى توانستيد اگر ـ رود مى دور راههاى. است خلقت عالى
 من نه؟ يا برديد تشريف جنگل به! برگرديد و برويد شما رود مى عسل زنبور

 فقـط  ـ ،برود جلو كيلومتر يك خواست انسان اگر جنگل در. ام رفته جنگل به
 خـودش  بـراى  اينكـه  مگـر ! نكند گم را راهش اگر است مرد ـ كيلومتر، يك

 كنـد  مى درست عالمتى چه هوا در عسل زنبور اين حاال. كند درست عالمت
 بـاز  خـودش  كنـدوى  و جـا  بـه  و رود مى دور راههاى به و كند مى پرواز كه
 لطيفه قدرآن هست عسل زنبور زندگى مورد در كه مسائلى تمام در گردد؟ مى

 در خانـه  اوالً گفتـيم  او به كه كند مى اشاره اينطور قرآن هم اينجا... كه هست
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 كـه  را هموارى راههاى و بخور ها ميوه همه از گفتيم ثانياً، بگير؛ باال جاهاى
 بـه  راه، بـودن  همـوار  بـه  است اشاره اين. بپيما كرده فراهم برايت خداوند
. اسـت  لطيفـه  اينها همه. خورد برنمى انعم به و كند نمى گم را راه كه نحوى

 سـر  آن از مـا . فهمانديم وحى صورت به عسل زنبور به ما را اينها گويد مى
 از امـا  نـداريم،  خبـر  سر آن از. كرده چه عسل زنبور با خدا ببينيم تا نيستيم

 هـدايت  امكان همين با شود مى منطبق اين بينيم مى كنيم مى نگاه كه سر اين
 موريانـه،  مورچـه،  نيسـت؛  هـم  عسـل  زنبـور  فقـط . انـات حيو در غريـزى 
 بـه  آفريقـا  از مهـاجر  پرندگان هوايى، حيوانات دريايى، حيوانات عنكبوت،

 بخواهيـد  تا. طورند همين نيز كنند گم را شان قاره يا راه يا جا آنكه بى اروپا،
 تخـم  اقيانوسـها؛  يكنواخـت  اعماق در مهاجر ماهيهاى: هست موارد اين از

 ماهى ميرد؛ مى بعد گذارد، مى را تخمش ماهى... كه عجيبى ماهيهاى گذارى
 مـادر  اصـلى  جـاى  بـه  اما نديده، را مادر اصالً آيد مى وجود به وقتى بعدى
 هـدايت  نـوع  ايـن  بر باشد منطبق تواند مى اين بينيم مى بنابراين،. گردد برمى

 . ستا عسل زنبور گيرنده وحى اما خداست دهنده وحى. حيوانات غريزى
  

 زمين به وحى ـ4
 خـدا  از زمين كه دهد مى را اين بوى كه هست اى آيه قرآن آيات از يكى در

 يـا  هسـت  طور همين ببينيم حاال دهد؛ مى را اين بوى البته ـ. گيرد مى وحى
 99 سـوره  (زلـزال  سوره از پنج آيه: هستيد حفظ از را آيه اين شما همه. نه

 االرض اَخْرَجت و زِلزالَها، االرض زلزِلَت اِذا ،الرحيم الرحمن اللّه بسم «):قرآن
 آن .»لهـا  اوحـى  ربـك  باَنَّ اَخبارها، تُحدثُ يومئذٍ مالَها، االنسانُ قال و اَثقالَها،
 بلكـه  معمولى، خوردنهاى تكان اين از نه اما خورد، مى تكان زمين كه وقتى
 درونـش  در سـنگينى  آنچـه  ريـزد  مـى  بيرون زمين و شديد؛ خوردنى تكان
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 اسـت،  خبر چه آه، گويد مى آدم و ،)ديگر چيز هر يا انسانها پيكر (هست،
 خبرگـزار  زمـين  دهـد؛  مى را خبرهايش زمين روز اين در! شده چه زمين
 وحيـى  دسـتور  و كـرده  وحـى  زمين آن به تو خداى چون چرا؟. شود مى
» الـى  «بـا  يعنـى  سـت، » اليها اوحى «قرآن آيات جاى همه در. است داده
 معمـوالً  لغـت  در ).الم بـا  (آمـده » لها اوحى «كه اينجاست در فقط آمده،
 نظـر  اين احتماالً. است صحيح دو هر» له اوحى «و» اليه اوحى «گويند مى

 ديگـرى  سـند  كـردم  مراجعـه  كـه  منـابعى  در چون است، قرآن به مستند
 عربـى  در توانند مى» الى «و»  ل «چون كه هست قوى احتمال ولى. نديدم
 آخـر  رديـف  يعنى سجع، براى اينجا در و بروند، بكار هم جاى به گاهى
 انتخـاب  عامـل  اصالً است ممكن بنابراين اليها، نه است مناسب لها آيات،

 حـال،  هر به. ندارد هم اشكالى ـ باشد؛ آيات لفظى صناعت رعايت» الم«
 گيرنـده  و خداسـت  فرسـتنده . كرده وحى زمين به خدايت كه سبب بدان
 ايـن  از ديگر زمين به وحى وقت آن بدهد، ديگرى معنى»  لَ «اگر. زمين
 فرسـتنده  ظاهراً ـ دهد نمى ديگرى معنى ظاهراً ولى. شود نمى استفاده آيه

 خبـر  وقتـى  لـذا  دهد؛ مى خبر زمين. زمين وحى گيرنده و خداست وحى
 هـم  وحـى  بدهـد،  خبـر  توانـد  مـى  وقتـى . بگيرد هم خبر تواند مى بدهد
. انسانهاسـت  غيـر  بـه  وحى به مربوط اين. زمين به وحى: بگيرد اندتو مى

. عسل زنبور به يكى و است زمين به يكى قرآن در مورد دو اين در وحى
 . انسانها گيرنده خدا، فرستنده: قرآن در انسانها به وحى سراغ آييم مى بعد

  
 موسى مادر به وحى ـ5

 جـا  دو در. كرد وحى موسى مادر به خدا. است مورد يك موسى مادر به وحى
 سـوره  (طـه  سـوره  از 38 آيـه  در يكـى  است؛ شده ياد موسى مادر به وحى از
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 اصـل  ).هشـتم  و بيسـت  سوره (2قصص سوره از هفت آيه در يكى ،1)بيستم
 فقـط  طـه  سوره در و آمده قصه اصلِ در قصص سوره از هفت آيه در مطلب

 هـر  در البتـه . خوانم مى را قصص سوره آيه من بنابراين،. است شده ياد آن از
 طلبـى  جاه و او سركشى و است فرعون داستان. است آمده وحى كلمه جا دو
 و بـود  كرده گروه گروه را مردم اينكه و او طلبى تفوق و او طلبى رياست و او

 يـا  مصـطلح،  طبقـاتى  خواهـد  مـى  حاال ـ بود؛ آورده وجود به گروهى جامعه
 باشـد  طبقـه  اسـمش  خواهـد  مـى  اسـت،  گروهـى  جامعـه  مهم ديگر؛ چيزى

 عنـوان  بـراى  شناسـى  جامعـه  در كه را مختصاتى خواهد مى نباشد؛ خواهد مى
 ضـد  جامعـه  حال هر به نباشد؛ خواهد مى باشد، دارا گوييم مى اجتماعى طبقه

 فرعـون . توحيـدى  ضـد  جامعه شود مى گروهى گروه جامعه. است توحيدى
 جمله از كند؛ مى چنان و كند مى چنين و آورده وجود به توحيدى ضد جامعه
 اسـرائيل  بنـى  خانـدان  از پسر فرزند چه هر به كرده حواله را برّانش تيغ اينكه
 فرعـون  طـاغوتى  حكومـت  در شـده  كشيده بردگى به شده استعباد كه است
 نيسـت  بـه  سـر  و نـابود  فرعـون  فرمان به آيد مى دنيا به پسرى بچه هر. است
 بـه  است قرار پسر اين. آورد مى دنيا به پسرى بچه ها خانواده از يكى. شود مى

 تـاريخ  بـزرگ  بخشـهاى  نجات از يكى صورت به و بماند آسا معجزه صورتى
 بـه  مـا  گويد مى خدا رابطه همين در. بزرگ مبارزى و بزرگ پيامبرى دربيايد؛
 بچـه  ايـن  اوالً. بياينـد  ديگران اينكه از قبل بينداز آب به را بچه گفتيم مادرش
 بـراى  بودنـد  فرعـون  مـأموران  هـا  قابلـه  ـ نداشت قابله كه آمد نياد به طورى
 بـه  كـه  هم وقتى. آمد دنيا به قابله رسيدن از قبل موسى. پسر هاى بچه لودادن

 عبـرى  اصـل  در موسـى  كلمـه  (.بينداز آب به را او گفتيم مادرش به آمد دنيا
 ).ناميدنـد  سـى مو را او گرفتند آب از را او كه همانها. شده گرفته آب از يعنى
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 كـه  گـردانيم  برمـى  تو پيش را او صورتى به نباش؛ نگران و بينداز آب به را بچه
 دربـار  دردانـه  عزيـز  عنوان به كند؛ نگاه چپ او به نكند جرأت كس هيچ ديگر

 اُم الـى  اَوحينـا  و «.مـادر  عنـوان  به نه دايه، عنوان به تو پيش و فرعون، طاغوتى
 رادوه انّـا  تَحزنـى،  ال و تَخافى ال و اليم فى فَألقيه عليه فتِخِ فاذا اَرضِعيه اَن موسى
 شـير  را ات بچـه  كـه  كرديم وحى موسى مادر به ؛1»المرسلين من جاعلوه و اليك
 آب بـه  را او بشـوند  باخبر او وجود از است ممكن كه شدى نگران وقتى و بده

 بـه  را او مـا  مخـور؛  غـم . مشو اندوه و غم دچار و نترس و ـ نيل همان ـ بينداز
 آب روى از را بچـه  فرعـون  خانـدان . كنـيم  مـى  پيـامبر  را او و گردانيم برمى تو

 ايـن . اسـت  مـن  چشم روشنايى مايه كودك اين! به به گفت فرعون زن. گرفتند
 اينهـا . باشد ما بچه اصالً يا بشود، سودمندى عنصر ما براى شايد نكشيد، را بچه
 خـود  كـاخ  در را خـود  دودمـان  براندازنـده : كنند مى چه دارند كه فهميدند نمى
 دلـش  خبر اين دنبال به موسى مادر ؛2»فارغاً موسى اُم فؤاد اَصبح و «.پرورانند مى

 موسـى  خـواهر  بـه  بعـد . كـرد  عمل ما پيام اين دنبال به اينكه براى شد؛ آسوده
 خـواهر . رود مـى  كجـا  به انداختيم آب به كه را اى بچه ببين كن دنبال برو گفت

 را اى دايـه  هـيچ  پسـتان  بچـه . شـوند  بـاخبر  اينهـا  اينكه بى كرد، مى نگاه دور از
 پيـدا  اى خـانواده  زنى، اى، دايه من خواهيد مى «:گفت آنها به خواهر. گرفت نمى
 گفتنـد » باشـد؟  او مواظب و دلسوز و بكند بزرگ شما براى را بچه اين كه كنم
 آيـه  در. برگردانـديم  مـادرش  پـيش  ار موسـى  مـا  ترتيـب  ايـن  بـا . ندارد عيبى
 بـده،  شـير  را او گفتـيم  كـرديم؛  وحى را مطالب اين موسى مادر به ما گويد مى

 را او مـا  مخور؛ غم و نترس و بينداز دريا به را او ترسيدى وقتى و نباش، نگران
 او بـه  را پيـام  ايـن  چگونـه  خـدا . شـود  مى پيامبر هم او و گردانيم برمى تو پيش
ــاتشجز از داده؟ ــداريم خبــرى ئي ــوده؟ چــه كيفيــتش ولــى. ن ــوده؟ الهــام ب  ب
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 به «گوييم مى ما اينكه مثل بكن؟ را كار اين انداختيم موسى مادر دل به يعنى
 يـا  اسـت،  قبيـل  اين از .»ام پسردايى يا ام دخترعمه خونه برم پاشم افتاد دلم

 ايـن  در و بود نگران موسى مادر آيا است؟ روشنترى و وسيعتر معنى اينكه
 آب به را بچه گفت خود پيش يعنى كرد؟ ابتكارى ذهنش و فكرش نگرانى

 مـن  پـيش  بچـه  البـد  كـه  كـرد  فكـر  بعـد  و. شود مى چه ببينيم اندازيم مى
 ذهنش به برقى كه بگوييم توانيم مى البته! شود مى پيامبر هم بعد و گردد برمى
 بچـه  كـه  نستدا مى كجا از چطور؟ بعدش اما. بسپارد آب به را بچه كه زد
 پيـام  يـك  آيه اين. چسبد نمى آيه به اين شود؟ مى پيامبر و گردد برمى او نزد

 همسـر  بـا  فرشـتگان  گفتگـوى  مـا  قـرآن  در. است موسى مادر براى االهى
 همسـر  بـا  فرشـتگان  گفتگـوى  از ابـراهيم  سوره آيات در. داريم را ابراهيم
. شـوى  مـى  دار بچه تو ندگفت او به. اسحاق مادر با يعنى شود؛ مى ياد ابراهيم
 چيـزى  كـه  ايـن  گفت، او به فرشته ؟!شوم مى دار بچه پيرى اين با من گفت

 بنـابراين، . كنـد  مى عادى غير كارهاى اين از بخواهد چه هر خداوند نيست؛
» اَوحى «اين فوراً اينكه و. است بوده خاص پيام يك صورت به آيه بسا چه
 اينجـا  در كـه  تفصـيلى  آن با گيرند، مى معمولى الهام معنى به آيه اين در را

 الهامهـاى  فـوق  چيزى بايد. آيد درنمى جور معمولى الهامهاى با شد، عرض
 ايـن  در چيزى آيات خود از. ديگر چيز يا است فرشته پيام يا باشد معمولى
 همين به مربوطه) بيستم سوره (طه سوره از 38 آيه. آيد نمى دست به زمينه
 فَلْيلقِه اليم فى فاقذِفيهِ التّابوتِ فى اقذِفيهِ اَنِ يوحى، ما اُمك ىاَل اَوحينا اذ «.بود
ماحِل اليأخُذْه بالسي دوو لى ع دوو له ع تلَيك اَلقَية عبحنَع و مِنّى ملى لِتُصع 

 دريـا  به را تابوت و بگذار تابوت يك در را او گفتيم موسى مادر به ؛1»عينى
 را او او، دشمن و من دشمن آنجا در بعد و آورد مى ساحل به را او دريا .انداز
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 را مسـأله  همـين  بعـد  خداونـد . گـردانيم  برمى تو پيش را او بعد و گيرد مى
 مالحظـه . اسـت  آمـده  طـه  سـوره  در نقـل  ايـن  و كند مى نقل موسى براى
 مطلب، اما شود؛ نمى فهميده چيزى وحى كيفيت از هم اينجا در كه كنيد مى
 اينكـه  مگـر  ــ  آيـد  درنمـى  جـور  معمـولى  الهامهاى اين با كه است طلبىم

 آرزويـى  يعقـوب  رنجديـده  خانـدان  نجـات  رؤياى در موسى مادر بگوييم
 خانـدان ! زنـد  مـى  برقهـا  انسـان  ذهـن  گاهى آرزوها اين دنبال به و داشت
 مـن  پسـر  شود مى آيا گويد مى خود به او. است پيامبران خاندان اسرائيل بنى
 ايـن  كـنم  مى فكر. شد زده او ذهن در برق اين آن دنبال به شود؟ يامبرپ هم

 ايـن  اصـالً  و كنـد  نمـى  فرق ما براى حال هر به. چسبد نمى خيلى تفسيرها
 گيرنـده  ولـى  خداسـت  وحى فرستنده كه است اين مهم. نيست مهم بحث
 . است مهم اين. نيست پيغمبر كه است انسانى بلكه نيست، پيغمبر وحى
  

  حواريين به حىو ـ6
 ياران يعنى. مخلص و خالص يعنى حوارى كلمه. مخلص يار يعنى حوارى
 مائـده  سـوره  از] 112 و[ 111 آيـه . السالم عليه ـ عيسى نزديك و مخلص

 و امنّـا  قـالوا  وبرسولى بى امنوا اَن الحواريين الى اَوحيت اذا و «):پنجم سوره(
 اَن ربـك  يستَطيع هل مريم ابنَ عيسى يا ريونالحوا قاَل اذ. مسلمون بانَّنا اَشهد
. اسـت  اطمينان و طمئنينه درباره كه آخر، تا ـ» ...السماء من مائدةً علينا ينّزِل
 البتـه  (عيسى پيامبرم به و من به كه كردم وحى حواريان به من كه گاه آن و
. وريـد بيا ايمـان ) اسـت  عيسى منظور كه است معلوم ولى نيامده عيسى نام

: گيرنـده  وحى؛ فرستنده: خدا. مسلميم ما كه باش گواه آورديم، ايمان گفتند
 اسـت؟  الهام  اين آيا. بياوريد ايمان پيامبر به اينكه فرمان: مضمون حواريان؛
 خـود  از انصـافاً . اسـت  ممكـن  اسـت؟  الهـام  از فراتر چيزى. است ممكن
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 كـه  شـده  گفتـه  هـم  توضـيحاتى . آيد نمى دست به روشنى خيلى مطلب آيه
 .است جزئيات چون كنم، مى نظر صرف آن از من و است بعد آيات به مربوط
  

  مالئكه به وحى ـ7
 سـوره  12 آيه. كند مى وحى هم مالئكه به خدا. آمده قرآن در مالئكه به وحى
 الـذين  فَثَبتـوا  معكـم  اَنّـى  آلمالئكـة  الى ربك يوحى اذ «):هشتم سوره (انفال
 اضـربوا  و االَعنـاقِ  فـوقَ  فَاضـربوا  الرعب كفروا الذين قلوبِ فى ىسأُلق آمنوا
 در كـه  آور يـاد  بـه  گويد مى پيغمبر به و كند مى وحى خداوند .»بنان كلَّ منهم

 بـا  مـن  كـه  كنـد  مى وحى فرشتگان به خداوند. كرديم تو به ياريها چه جنگها
 دلهـاى  در من. نيدك دل محكم و قدم ثابت را باايمان انسانهاى شما هستم؛ شما

 كـه  دسـتور  يك: محتوا مالئكه؛: گيرنده خدا؛: فرستنده. افكنم مى ترس كافران
 معلـوم . بيفكنيـد  پايمردى و ثبات و پايدارى باايمان انسانهاى دل در شما بايد
 . شود مى ياد وحى عنوان به گويد مى مالئكه به خدا آنچه از قرآن در شد مى

  
 انبيا ويژه وحىِ ـ8

 قـرآن  در فـراوان  بقيـه، . انبياسـت  وحـى  غير در وحى استعمال موارد اينها
 بـه  مـن . اسـت  انبيا به خدا وحى درباره همه كه آمده وحى ريشه مشتقات
. هسـت  جالبى آيه كه خوانم، مى شما براى را آيات اين از يكى نمونه عنوان
 بحـث  زمينه در آيه چند اين ).چهارم سوره (نساء سوره از 166 تا 163 آيه

 . خوانم مى را آيات همه كه است اين است، جالب انبيا به وحى
 و ابراهيم الى اَوحينا و بعده من النبيين و نوح الى اوحينا كما اليك اَوحينا انّا«

 و وهـارون  يـونس  و ايـوب  و عيسى و االسباطِ و يعقوب و اسحاقٍ و اسماعيل
ــليمان ــا و س ــوراً داود آتين ــالً و زب ســد ر ــن قَ ــك اهمقَصص ــن علي ــل مِ  و قب
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 منـذرين  و مبشّـرين  رسـالً . تكليماً موسى اللّه كلّم و عليك نقصصهم لم رسالً
 تـو  به ما» .حكيما عزيزاً اللّه كانَ و الرُّسل بعد حجة اللّه على للنّاس يكون لئال

 نـوح  از بعـد  پيـامبران  بـه  كـرديم،  وحى نوح به كه طور همان كرديم وحى
 يعقـوب،  بـه  اسـحاق،  به اسماعيل، به كرديم، وحى راهيماب به كرديم، وحى

 سـليمان  بـه  هـارون،  بـه  يونس، به ايوب، به عيسى، به يعقوب، فرزندان به
 جلـوتر  را آنهـا  داسـتانهاى  كـه  پيامبرانى. داديم زبور داوود به. كرديم وحى
 معلـوم  ــ . نگفتـيم  تـو  بـراى  را داستانهايشـان  كه پيامبرانى گفتيم؛ تو براى
 در نامشـان  كـه  اسـت  آنهايى از بيش پيامبران عده قرآن تصريح به دشو مى

 هم دهند، مى بشارت هم كه پيامبرانى. زد حرف موسى با خدا و. آمده قرآن
 رفقـا  است خوب كه جالبى مسائل از يكى. ترسانند مى هم و دهند مى مژده
 تبشـير  و انـذار  يـا  تبشـير،  و تنذير واژه اين كنند كار آن روى قرآن در بعداً
 قـرآن  كـه  كيفيتى اينكه اصالً و قرآن، در است جالبى بحث بسيار  كه است
. تشـويق  هـم  است تهديد هم: است آميخته شود روبرو انسان با خواهد مى
 گويـد  مـى  هـم  جـا  همـين  لـذا  و. اسـت  قـرآن  جالب بحثهاى از يكى اين

 ننـد، ك مـى  تشويق دهند، مى بشارت هم منذرند؛ هم مبشرند هم كه پيامبرانى
 نداشـته  خـدا  بـر  حجتى ديگر پيامبران اين از بعد مردم تا ترسانند، مى هم و

 تـو  بـه  ما گويد مى كه است اول آيه مهم. حكيم و است عزيز خدا و باشند؛
 از قبـل . پيـامبران  به وحى از كند مى ياد. پيامبران اين همه به و كرديم وحى
 چـه  آن از رفقـا  شـما  ببيـنم  دارم دوسـت  بگـويم،  را آيـه  منظور من اينكه
 مـن  النبيـين  و نوح الى اوحينا كما اليك اوحينا انّا «گويد مى اينكه. فهميد مى
 از. مضـمون  همـين  به نزديك داريم آياتى قرآن در جا چند. آخر تا» ...بعده
  رسد؟ مى آقايان مبارك ذهن به چيز چه ابتدائاً آيه اين

 .ددار ادامه تسلسل اين اينكه :]حاضران از يكى[
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 1.»رسله من احدٍ بين النفرّق «اينكه :]حاضران از يكى[
 چيـزى  نـه  كـنم  مـى  عـرض  وحى با ارتباط در من نه، :]بهشتى دكتر[
 چـه  وحـى  معنـى  دربـاره  يعنـى  است؛ وحى به راجع من بحث. را ديگر

 .فهميد مى خصوصيتى
 ديگـر  جاهـاى  كـه  وحيهـايى  سـاير  بـا  انبيا به وحى :]شخص همان[
 .دارد فرق است مطرح
 ضـمير  بـا  اينجـا  كـه  است اين فرقش كنم مى فكر :]حاضران از يكى[
 .است آمده مفرد ضمير با ديگر جاهاى در ولى گفته جمع
 كجا؟ در :]بهشتى دكتر[
 .»اوحينا «در :]شخص همان[
 قبل مورد در حتى. آمده» اوحينا «آيات از خيلى در نه؛ :]بهشتى دكتر[
 .»موسى ام الى اوحينا «داشت هم

 وحـى  بـا  اسـت  نـوح  از بعـد  انبياى به كه وحيى :]حاضران از يكى[
 .دارد فرق نوح از قبل انبياى
 !نه :]بهشتى دكتر[
 نـوح  بـه  كـه  طـور  همان كرديم وحى تو به گويد مى :]شخص همان[
 .آمدند نوح بعد كه آنهايى به و كرديم وحى
 آيـا  كـه  اسـت  ايـن  معنايش اين آنوقت كنيد مى فكر يعنى :]بهشتى دكتر[
 اصـالً  آيـا  كـه  اسـت  سؤال جاى اين نبوده؟ يا بوده پيامبرى اصالً نوح از قبل
 كـه  است قرآنى بحثهاى آن از يكى هم اين. نبوده يا بوده پيامبرى نوح از قبل
 2»واحـدة  امة الناس كان «آيه با بحث اين. نبوده يا بوده پيامبرى نوح از قبل آيا
 نظـر  بـه . اسـت  مهم وحى معنى مسأله يشترب من براى. كند مى پيدا ارتباط هم
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 كـرديم  وحى تو به ما گويد مى وقتى كه آمده، آقا نظر به كه آمد همان هم من
 عنوان به وحى از دارد قرآن اينجا در گويى كرديم، وحى آنها به كه طور همان
 مـن  النبيين و نوح الى اوحينا كما اليك اوحينا انا «.كند مى ياد نبى ويژگى يك
 اينها همه يعنى ؛»منذرين و مبشرين رسالً «گويد مى هم آخر تا بعدش و» هبعد
 بـه  وحـى  از آيـه  ايـن  در يعنـى . وحـى : بودند برخوردار خصوصيت يك از

 و آيـات  ايـن  از انسان ذهن به. شد مى ياد پيامبران مختصات از يكى صورت
 معلـوم  خـوب، . آيـد  مـى  مطلبـى  چنين يك است آن رديف كه ديگرى آيات
 مـادر  كه بود وحيى آن اگر اينكه براى است؛ وحى از خاصى نوع كه شود مى

 هـم  عسـل  زنبـور  كـه  وحيى حتى يا گرفتند، هم حواريون گرفته، هم موسى
 نـوعى  از شـود  مى معلوم! باشد نبوت مشخصه عالمت تواند نمى اينكه گرفته،

 لمانها،مس ما كه معنى اين. انبياست كننده ممتاز عالمت كه شد مى ياد وحى از
 شـايد  يعنى. است معنى همين فهميم مى وحى از امروز عجم، و عرب از اعم
 معلـوم  خـوب،  گفتـيم  مى چه، يعنى وحى گفتند ما به اگر بحث اين از قبل تا

 پيغمبـرانش  براى خداوند كه غيبى سروش آن يعنى وحى چه؛ يعنى كه است
 معمـولى  ذهـن  در چـه،  و چـه  و چه و اشاره مثل ديگر، معانى آن. فرستد مى
 بحـث  با هم اين از قبل بسا چه يا امشب از قبل يا حاال آقايان، خود. آيد نمى
 يـك  اينكـه  از قبـل  حـال  هـر  به شده، بحث برايتان و بوديد ارتباط در وحى
 وحـى  كلمـه  عمـومى،  معلومات آن با شما بشود، وحى روى تفسيرى بحث
 بينيـد  مـى  بود؟ اين از رغي. انبيا مخصوص االهى پيام داشت؟ معنى چه برايتان

 نـوع  از اينكه مثل هم قرآن يعنى. دارد قرآنى ريشه يك بيش و كم هم اين كه
 اصـالً  اينجـا  چـون . كنـد  مـى  ياد انبياست مخصوص كه االهى پيام از خاصى
 بـه  كـه  طـور  همـان  كـرديم،  وحـى  تو به ما محمد، اى كه است اين اش تكيه

 كنـد،  نمـى  سـهم  ايـن  داخـل  را پيـامبران  غيـر . كـرديم  وحـى  ديگر پيامبران
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 تو كه حاال بگويد خواهد مى اصالً. پيامبرى هم تو بگويد خواهد مى چون
 ــ  كننـد  مى تعجب اينكه و. پيامبرى هم تو پس برخوردارى، وحى اين از
 يـك  بـر  را پيـامش  چطـور  خدا كه ـ است نكته همين مهم آيات، اين در
 روى آيات اين تكيه. دندبو بشر هم آنها چون نيست، عجيب فرستاد بشر
 رسـل،  پيـام  باشـد؛  خـدا  ويژه پيام گيرنده تواند مى بشر يك كه است اين
 بـه  اينجـا  در وحـى  آيـد  مى نظر به. وحى راه از پيامبرسازى. رسوالن پيام
 اگـر . كـنم  تمـام  را وحى بحث امشب دارم بنا من. است مطرح شكل اين

 بحـث  اين و شود نمى تمام بحث بخوانم، مفصل اينطور را آيات بخواهم
 و بشـود  تمـام  جلسـه  هشـت  ـ هفت طى خواست مى دلمان كه شناخت
 دلـم  كـه  مانـده  مهمـش  شـاخه  دو يكـى  و شده جلسه ده حدود تاكنون

 مخصوصـاً  و بـود  روش بحـث  يكـى  ــ  شـود  طـرح  حتمـاً  خواست مى
 وحى رابطه مسأله هم يكى و بود وسيع معنى به ديالكتيك يك شناساندن

 خواهم مى اهللا شاء ان كه بود مهم پايه دو دو، اين. يابد نمى نپايا ـ عمل با
 دانـم  مى و است جالبى خيلى بحث طبعاً هم وحى بحث. شود گفته حتماً
 يـا  كـنم  تمام را بحث اين هم امشب اگر من. است احتياج و عالقه مورد
 بقيـه  بدهيـد  اجـازه  پـس . شـود  نمى كامل البته بحث اين ديگر، شب يك

 را مطلـب  بقيـه  بدهيد اجازه. كنم عرض ساعت يك همين طى را مطلب
 كننـد  لطـف  آقايـان . بشـود  تمـام  وحى بحث امشب كه كنم فشرده الاقل

 .نخوانم را آيات ديگر من تا كنند مراجعه آيات به خودشان
  

 انبيا به وحى چگونگى
 بـا  من دارد؟ خصوصياتى چه  انبياست مشخصه عالمت كه ويژه وحى اين

 بـا  كه ام كرده يادداشت خصوصيت چند وحى اين براى آنقر آيات بررسى
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 ؛»دارد خصوصـيتى  چه «گفتم كردم تعبير. كنم مى بيان را آنها آيات به استناد
 چگونـه  رسـد؟  مى انبيا به چگونه وحى اين. است چگونه بگويم است بهتر
 چـه  بـاره  اين در قرآن خود از ببينيم رسد؟ مى انبيا به االهى خاص پيام اين
 كـه  صـدايى  صـورت  بـه  يكى: است چنين وحى اين ويژگيهاى. فهميم مى

 پيغمبـر  كـه  گيرنده كه سخن صورت به است صدايى وحى. شود مى شنيده
 در مخصوصاً ـ السالم عليه ـ موسى مورد در اين. شنود مى را صدا آن است
 كـردم؛  انتخـاب  را تـو  مـن  ؛1»يوحى لِما فَاستَمِع اخترتك انا و «:آمده قرآن
 را 15 تـا  13 هـاى  آيـه  طه سوره در. شود مى وحى تو بر آنچه به بده شگو

 موسـى  اللّه كلَّم و «گويد مى و كند مى تأكيد هم قرآن در لذا. بفرماييد مطالعه
 داشـته،  ويژگـى  يك موسى به وحى يعنى. زد حرف موسى با خدا ؛»تكليماً

 او گـوش  بـه  بـوده  صـدا  صورت به كه كالمى و سخن كه است اين آن و
 سـخن : نـوع  يـك  و كيفيـت  يك اين. است بوده خدا پيام اين، و رسيده مى

 حـرف  پيـامبر  بـا  بيايد اى فرشته اينكه نه است، مستقيم كه صدايى مستقيم؛
 . شود مى فرستاده پپامبر براى خدا جانب از مستقيماً سخنى. بزند

 صـورت  بـه  يـا  حـاال  آورد؛ مى را االهى پيام فرشته كه است اين دوم نوع
 مختلـف  هـاى  سوره در ابراهيم حضرت داستان به مربوط آيات در كه (سخن
 بـا  فرشـته  آنجـا  كـه  بينيـد  مـى  ديگر؛ هاى سوره و ابراهيم سوره هست؛ قرآن

 پيـامبر  قلـب  بـر  صورت به يا) رساند مى را خدا پيام و گويد مى سخن ابراهيم
 دو قـرآن  ولنـز  و ـ كنيد دقت جمله اين روى ـ اسالم پيغمبر درباره. آوردن

 نَـزّلَ  «:آورد تـو  قلب بر را قرآن االمين روح كه كند مى تعبير قرآن آيات از جا
 هـاى  آيـه  و ).دوم سـوره  (بقـره  سـوره  از 97 آيه ؛»قلبك على االمين الروح به

 العـالَمين،  رب لتنزيلُ اِنَّه و «):ششم و بيست سوره (شعرا سوره از 195 تا 192
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 .»مبـين  عربـى  بلسـان  المنذِرين، من لتَكون قلبك على ناالمي الرّوح به نَزَّل
 فرشـته  كـه  اسـت  ايـن  آيات اين صريح حال، هر به. كنم نمى معنى ديگر
: دوم صـورت  هـم  ايـن . را قرآن يعنى آورد؛ پيغمبر قلب بر را پيام االهى
 قلـب  بـر  ايـن  ببينيد، اما. آورد مى قلب بر يا گويد مى سخن يا كه فرشته،
 مـتن  فرشـته . دارد فرق آسمان تا زمين معمولى الهامهاى اين با باز آوردن
 . كند مى نازل پيغمبر قلب بر را قرآن آساى معجزه

 حضـرت  داسـتان  در. اسـت  خـواب،  و رؤيـا  صـورت  به سوم شكل
 بـه  ابـراهيم  كـه  گويد مى) 37 سوره (صافات سوره از 102 آيه در ابراهيم
 كـه  بيـنم  مى خواب در من ؛»بحكاَذْ اَنّى المنام فى اَرى انى «:گفت پسرش

 تلقى االهى فرمان يك عنوان به را اين او. خدا فرمان به كنم مى ذبح را تو
 .بود گرفته خواب در وحيى صورت به را آن كه فرمانى كرد؛

 ولـى  آمـده،  قـرآن  در انبيـا  وحى براى كه است گوناگونى صورتهاى اينها
 يكـى  وحـى  ايـن  كـه  اسـت  ايـن  مهـم  باشـد،  خواهـد  مـى  چه هر صورتها

 يا جديد، و قديم متفكران و نويسندگان از اى عده اينكه. انبياست ازويژگيهاى
 هـم  عـارف  كه بدهند تعميم طورى را وحى اند خواسته عرفا، و صوفيه حتى
 وحـى  مـؤمنى  هـر  دارد، وحى هم سالك دارد، وحى هم صوفى دارد، وحى
 دارد، وحى اى نويسنده هر ،دارد وحى اى نابغه هر دارد، وحى انسانى هر دارد،
 تحقيـق  بـا  مـن  نظـر  بـه  و اسـت  لطفـى  كـم  اين ـ دارد وحى اومانيستى هر

 مشـترك . نـدارد  سازگارى چندان شود، مى قرآن وحى زمينه در كه اى گسترده
 بـين  و كـرد  مـى  اطرافيانش به زكريا كه اى اشاره بين قرآن در وحى واژه بودن
 كنند، مى مبادله خودشان ميان رمزى امهاىپي با حق دشمنان كه هايى اشاره اين
 بـراى  كه پيامى و اينها، امثال و عسل زنبور براى خدا رمزى غريزى پيام بين و

 اينكـه  نشـانه  ايـن  ناميدن، وحى را همه پيغمبران پيام و فرستد مى موسى مادر
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 فعـالً ! مگيـر  خـود  از قياس را پاكان كار. نيست هستند مقوله يك از همه
 خـواهم  مـى  بلكـه  كـنم،  بحـث  وحى موضوع روى خواهم ىنم چون من

 فقـط  كنم، بحث است عرضم دنباله كه شناخت با ارتباط در وحى درباره
. اسـت  مهـم  بسـيار  وحى بحث شناخت در نكته اين كه كنم مى يادآورى
 ايـن  درباره. كنيد دنبال را مسأله نكته اين به باتوجه بعداً رفقا كه اميدوارم

 .كنم مى عرض كه هست خصوصياتى وحى
  

 پيامبران وحى خصوصيات
 مـن  اينكـه  شـبيه  انبيا؛ براى روشن روشنِ روشنِ است دريافتى انبيا وحى ـ1

 را چيـزى  وحـى  راه از وقتـى  انبيـا . بيـنم  مـى  خـودم  مقابل را چراغ اين االن
 خيـال  كسـى . اسـت  روشنى اعالى حد در برايشان گيرند مى آنچه گيرند، مى
. چيسـت  داننـد  نمـى  هـم  خودشان كه است مرموزى چيز انبيا وحى كه نكند

 انـد،  فرموده انتخاب رساله يك در معاصر بزرگ اساتيد از يكى كه اصطالحى
 بـا  كردنـد  انتخاب را آن ايشان كه موقعى همان از من ،1مرموز شعور يا وحى

 ايـن  از كـه  گفتم هم ايشان خود به. نداشتم موافقى نظر اصطالح اين انتخاب
 شـعور  يـا  وحـى  گوييم مى تا چون. آيد نمى خوشم فرموديد نتخابا كه نامى

 بـراى  حتـى  اسـت،  مرموزى چيز يك وحى كه رود مى مردم ذهن در مرموز،
 از روشـنتر  مـا،  بـراى  مرمـوز  دريافـت  يـا  وحـى  «فرمودند مى اگر. انبيا خود

 كـه  بـودم  ايـن  نگـران  من. نداشت عيبى اسمى، چنين يا ،»انبيا براى خورشيد
 يـك  شـما  ذهن در آيا: پرسم مى شما خود از... مرموز شعور يا وحى ترتي اين

 است مرموز وحى است؟ مرموز چيز يك وحى كه آورد نمى وجود به ابهامى
 اهميـت  اصـالً . اسـت  روشـنتر  روز از چطـور؟  پيغمبـر  بـراى  امـا  من، براى
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 اهميت. نيست من براى بودنش مرموز در وحى اهميت. است اين در وحى
 پيغمبـر  و. اسـت  پيغمبـر  و وحـى  گيرنده براى قاطعش روشنايى در وحى
 كـه  ــ  كنيم بحث اهللا شاء ان وحى بحث در بايد ـ دارد روشن نشانه آنقدر
 روشنتر بديهى هر از و روشنتر، روشنى، هر از تر، يقينى يقينى، هر از برايش

 اش گيرنـده  براى وحى. است وحى ويژگيهاى از يكى اين. است واضحتر و
 .ندارد راه آن در بودنى مرموز و ابهام گونه هيچ و است روشن بسى
. انبيـا  غيـر  بـراى  و انبيا خود براى دارد محتوايى معموالً انبيا وحى ـ2
 ميـانجى  يـك  واسطه، يك رسول، يك پيامبر، يك اين از خواهد مى يعنى
 انبيـا  وحـى . انـد  مـردم  انبيـا  وحـى  از هـدف . مردم بين و خدا بين بسازد
 ايـن  گيرنـده  پس. برساند مردم به خدا از بايد نبى كه است پيامى معموالً
 ايـن  و سـمتش  ايـن  بايـد  انسانهاسـت،  بـه  آن رسـاندن  مـأمور  كه وحى

 بـراى  وحـى  كه باشد روشن طور همان مردم براى مقامش اين و منصبش
 و «بگويـد  قاطعيـت  با انسان كه برسد جايى به بايد. است روشن خودش
 روايـات  در! شـهادت ] حضـار  صـلوات [.»رسوله و هعبد محمداً انّ اشهد

 را خورشـيد  گرفـت،  را فردى دست پيغمبر گويند مى كه ايد ديده شهادت
: بـدهى  شـهادت  اى محكمـه  در بـروى  خواسـتى  اگر گفت و داد نشانش
 اسـت  روشـن  خورشـيد  ايـن  مثل برايت كه چيزى هر ؛1فاشهد هذا بمثل

 بايـد  فهميـد؟  مـى  چـه  د؛تشـه  جنب بگذاريد را روايت اين. بده شهادت
 بـراى  وحـى  كـه  باشـد  روشـن  چنان ديگر انسانهاى براى پيامبر پيامبرى
 چنين يك بدون ديگر انسانهاى براى را خودش نقش وحى وگرنه پيامبر؛
 .كرد نخواهد ايفا مردم براى او پيامبرى و پيغمبر سمت روشنى
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. باشـند  داشـته  ىپيـامبر  آيـات  و ها نشانه بايد پيامبران پس اينكه نتيجه ـ3
 ولـى  كنـد؛  مـى  فـرق  مختلف زمانهاى در چيست، ها نشانه و آيات اينكه حاال
 باشـد،  نداشـته  اى نشـانه  خـودش  با كه پيامبرى يعنى نشانه، بى و آيه بى پيامبر
 كـه  هم خدا پيامبر دارد؛ استوارنامه فرستند مى سفير وقتى االن ايد ديده. نيست
 اسـتوارنامه،  يـك  حكـم،  يك مردم اين اىبر بايد است مردم پيش خدا سفير
 وقتـى  نبوده، باب نوشتن و خواندن خيلى كه قديم در. باشد داشته نشانى يك
 مثالً و دادند، مى او به نشانى يك فرستادند مى ديگرى كس يك پيش را كسى
 كـه  نشـانى  آن بـا  طـرف  آن تا ـ مطلب؛ فالن نشانى، آن به بگو برو گفتند مى
 چنـين  بايـد  خلقـش  و خـدا  ميـان . اوسـت  پيامبر اين اقعاًو كه بداند دهد مى

 نيسـت،  فيلسـوف  پيـامبر  چـون . نـدارد  معنى نشانه بى پيامبر. باشد هايى نشانه
. نيسـت  معمـولى  عاليقـدر  رهبر نيست، توانا و بزرگ نويسنده نيست، حكيم
 اسـت،  آفـرين  نهضـت  اسـت،  رهبر تواناست، است، متفكر: هست اينها همه

 اينهـا  همـه  اسـت،  آفرين جنبش 1!)قالبى رستاخيز نه (است، آفرين رستاخيز
 ويـژه  فرسـتاده  كـه  اسـت  اين اش پيامبرى نيست؛ اش پيامبرى اينها اما هست،

 .2الرسل بعد حجةٌ اللّه على للنّاس يكون لئال : خدا خلق سوى به خداست
. دارد نشانه حتماً ما، براى وحى آورنده يعنى پيامبر، اينكه سوم بنابراين،

 معنـى  به وحى از قرآن در اوالً. شود مى معلوم شناخت با وحى ارتباط حاال
 عمـومى  طريـق  يـك  عنـوان  به گوييم، مى ما كه الهامهايى اين نوع از الهام،

 بـه  گويم مى كه معنى اين به الهام، معنى به وحى از. است نشده ياد شناخت
 يـاد  شـناخت  و معرفـت  عمـومى  راه و وسـيله  يك عنوان به شد، الهام دلم
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 .نيامد دستمان به چيزى چنين از اثرى قرآن در ما مطالعات حد در. نشده
 بود؟ چه موسى مادر به وحى پس :]حاضران از يكى[
 بـه  كـردم  عـرض  بنـده . دارد خـاص  محتواى يك آن :]بهشتى دكتر[
 ويژگيهـاى  بـا  پيغامى موسى مادر براى خداوند. عمومى طريق يك عنوان
 يكـى  گـوييم  مـى  ما كه الهامهايى اين با آيا ستاد،فر شد عرض كه خاصى
 ايـن  از غيـر  گفتـيم  امـا  باشـد،  داشـته  را الهام صورت است ممكن بود؟

 .شد الهام دلم به گوييم مى كه است معمولى الهامهاى
 .باشد خصوصى وحى كه شود مى پس :]شخص همان[
 كه قيدى آن با عمومى، كردم عرض من بله؛ خصوصى :]بهشتى دكتر[

 دنبـال  گرديم؟ مى چه دنبال شناخت و معرفت بحث در ما. كنم مى رضع
 خواهنـد  مـى  كه دوستانى بنابراين،. بخورد شما و بنده درد به كه راههايى

 فالهمهـا  «آيـه  اسـتناد  بـه  يا را الهام پاى قرآن ديدگاه از شناخت بحث در
 بگويند و بكشند ميان به» موسى ام الى اوحينا «آيه يا و» تقويها و فجورها

. كننـد  مـى  اشـتباه  است عمومى شناخت راههاى از يكى الهام قرآن نظر از
 الهـام  ايـن  با ارتباطى ديديم و كردم معنا را» تقويها و فجورها الهمها «آيه

 داسـتان  يـك » موسـى  ام الى اوحينا «اما و. ندارد گوييم مى ما كه معمولى
 تـا  مـا . اشتگذ قرآن حساب به شود نمى. خاص محتوايى با است خاص
 تـا . مشـاهده  از استنتاج مشاهده، داشته؟ چه ما براى قرآن آمديم كه اينجا
 كـه  بعـدها  اهللا شـاء  ان. اش گسترده معنى به مشاهده. داشتيم را اين اينجا

 ــ  دهـيم  مـى  توضـيح  را گسـتردگى  اين كرديم بيان را شناخت ميدانهاى
 ادارك از اسـتنتاج  و اسـت  حسـى  ادراك و اسـت  حـس  و است مشاهده
 .حسى
 الـذين  «كـه  هست قرآن در كه اى آيه خواهم؛ مى عذر :]حاضران از يكى[
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  معناست؟ چه به 1»سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا
 تـالش  مـا  راه در كـه  كسانى. معناست چه به ببينيم بايد :]بهشتى دكتر[
 را كيفيـتش  كيفيت؟ چه به اما. دهيم مى نشان آنها به را خود راههاى ما كنند
... باشـيم  داشـته  كـار  و سر قرآن با خواهيم مى وقتى ما آقا، ببينيد. گويد ىنم

 ايـن  در عمـده  هـدف  يـك  كـردم،  عرض رفقا به من. است اين من عرض
 كه ـ گويم مى را خودم سليقه بنده حاال ـ الاقل ببينيد رفقا كه بود اين بحث
 چيزهـايى . كنم مى واريز قرآن حساب به را چيزى چه قرآن با رابطه در من
 كـه  را آنچه. بشود فهميده قرآن خود از كه كنم مى واريز قرآن حساب به را
. نيسـت  قرآن حساب به ديگر بشود فهميده تا بگذارم بغلش خواهم مى من
 نشـان  آنهـا  به را راههايمان ما كنند تالش ما راه در كه كسانى فرمايد مى آيه
 دسـت  بـه  چيـزى  آيـه  از چيسـت؟  اش معنـى  اما دارد، معنى اين. دهيم مى
 از غير اين اما كرد، خواهم هم معنى و دارم معنى آن براى هم بنده. آيد نمى
 معنى عمل با رابطه در كردم، عرض. است ديگرى چيز. است معمولى الهام
 روم مى آيات اين سراغ كنم معنى را عمل با شناختِ خواستم وقتى. كنم مى
 نـه  هـم  آن! است جالب هم چقدر و دارد، شناخت در تأثيرى چه عمل كه

 پراكسـيس  از تر گسترده معنى آن به عمل معمولى، پراكسيس معنى به عمل
 االن امـا  اسـت،  عمـل  معنـى  بـه  اروپـايى  زبـان  در هم پراكسيس. معمولى
 خودمان هاى بچه و بر اين زبان در نشده؛ هم اصطالح البته ـ شده اصطالح

 .شده اصطالح معنى اين به
 ...اذبحك المنام فى اَرى انّى دكتر، آقاى :]حاضران از يكى[
 .اذبحك اَنّى :]بهشتى دكتر[
 وحى؟ از حالتى يا گيريد مى وحى معنى به را اين شما :]شخص همان[
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 بعد. كنم مى ذبح را تو كه بينم مى خواب در من گويد مى :]بهشتى دكتر[
 ــ  بـراهيم ا يعنـى . كرده وحى معامله اين با يعنى كند؛ مى عمل اين دنبال به

 وحـى  كلمـه  اطـالق  ايـن  بـه  گـوييم  نمى كرده؟ چه اينجا در ـ السالم عليه
 رؤيـا  ايـن  خـدا  جانـب  از پيغمبر دستور كسب راه يك گوييم مى. شود مى
 در هميشـه  سـؤال  كنيـد  سـعى ! آنجا؟ سراغ رفتيد چطور شما اصالً... بوده
 .بفرماييد بعد ايم كرده عبور كه هست سؤالى اگر. باشد ما بحث با رابطه

 شـد،  الهام دلم به كه ما، متعارف معناى به الهام كه كنيد مى مالحظه بنابراين،
 قـرآن  در حرفهـا  ايـن  از شـد،  الهـام  مـن  به نشستم اى گوشه شد، برات دلم به

 .نداريم شناخت عمومى راه يك صورت به الهام قرآن در يعنى. نداريم
 ســوره در كــه داشــتيد اشـاره  بحــث ابتــداى در :]حاضــران از يكـى [

 .است آمده وحى به الهام] تقواها و فجورها فالهمها در[والشمس
 از. وحـى  نگفتـيم  و الهام، به رسيديم كلمات در ما نه، :]بهشتى دكتر[
 فرماييد؟ مى را امشب بحث آغاز در ـ. وحى گفتيم و كرديم عبور الهام
 .بله :]شخص همان[
 كلمـه  آنهـا  در كه اتىآي گويند مى بعضيها كردم عرض :]بهشتى دكتر[
 آيـه  نـه  موسـى،  ام الـى  اوحينـا  آيـه  مثل است؛ الهام معنى به آمده، وحى

 در. تقواهـا  و فجورها الهمها: آمده الهام كلمه خود والشمس در. والشمس
 .نيامده وحى آيه اين

 نيست؟ وحى معناى به :]شخص همان[
 هفتـه  آن ارنـو . كردم معنى هفته آن را» الهمها «.خير نه :]بهشتى دكتر[
 . كنيد گوش را

 تـا  ــ  ايم كرده بررسى را قرآن آيات كه اينجا تا ما فرماييد، مى عنايت پس
 معمـولى  معنـى  ايـن  به الهام قرآن اينكه بر اى نشانه من ـ كنم مى عرض اينجا
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 آن بـراى  دليلـى  و ام نيافته كند مى معرفى شناخت وادى در راهها جزو را
 .يك اين ـ. بينم نمى

 اسـت؛  شـناخت  مبـادى  از خـاص  مبـدئى  نبـى  خود براى انبيا ىوح ـ4
 حسـى  ادراك از استنتاج و انديشه بر عالوه و حسى، ادراك و حس بر عالوه
 نـوعى . بالواسطه مبدئى. انبيا براى البته ـ است سوم مبدئى. است ديگرى چيز

 اسـت،  معمـولى  حس نه. دارد فرق ديگر مبادى با كه شناخت مبدأ از خاص
 حـس  بگوييـد  آن بـه  خواهيـد  مـى . آن مشـابه  نـه  اسـت،  حس از نتاجاست نه

 هفـتم؛  حـس  ششـم،  حـس  گـوييم  مـى  گاهى اينكه مثل بگوييد غيرمعمولى،
. اسـت  معمـول  ما زبان اصطالح در كه معنى اين به ششم حس نه اما. بگوييد
 .روشنتر حس از روشن؛ بس است شناختى انبيا براى حال هر به ولى

 مبـادى  از خـاص  مبدئى و خاص نوعى هم باز انبيا غير براى انبيا وحى ـ5
 كـه  كسـانى . باواسـطه  مـا  بـراى  و واسـطه،  بـى  نبـى  بـراى  امـا  است، شناخت

 حـد  چـه  تـا  بسـنجند  دوم و اول مبدأ معيارهاى با را سوم مبدأ اين خواهند مى
 قـدر  هـر  تـوانى  مـى  تو. است سوم مبدأ اين گويم مى من كنند؟ مى فكر درست

 عوضـى  پيـامبرى  دروغـين  مـدعيان  با را راستين پيامبر كه كنى تدق خواهى مى
 حـس  كنار را او حرف ديگر شناختى را راستين پيامبر اينكه از بعد ولى نگيرى؛

 اسـت  ممكـن  حـس  ونـچـ  نده، رارـق مساوى صورت هـب حس از استنتاج و
 دارد او كـه  آنچـه  ولـى . كنـد  خطـا  است ممكن هم حس از استنتاج. كند خطا
 بـه  خواهد مى دلت چه هر و حس از استنتاج و حس با بايد تو. دارد نمىبر خطا

 حـس  ديگـر  دىـرسي وتـنب شناخت به اينكه از بعد اما برسى؛ نبوت شناخت
 وحـى  هـاى  آورده بـر  اتكاى بنابراين،. نده قرار نبى مقابل را  حس از استنتاج و

 سـمت  ايـن  بـه  قاطعيت با و روشنى به را وحى آورندگان كه كسانى همه براى
 اســت، شــناخت قــوانين بــه عمــل قطعــى ناپــذير اجتنــاب الزمــه انــد شــناخته
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 . باشد شناخت قوانين از تخلفى آنكه نه
 از وقـت  هـيچ  شناخت با وحى رابطه مهم بخش اين اميدوارم خوب،

 و سرچشـمه  و مبدأ پيغمبر براى وحى. نشد محو عزيز دوستان شما ذهن
 و مبـدأ  هـم  مـا  براى انديشه؛ و ستنتاجا و حس از غير است شناختى راه
 و حـس  از اسـتنتاج  و حس از غير و استنتاج از غير است شناختى و مبنا

 را مبدأ اين نتوانست كسى اگر. صددرصد و قاطع ارزش داراى و انديشه؛
 محكم مبدأ يك بينا چشمدار آدم براى ديدن. است كور آدم مثل كند پيدا

 كـورى  بـا  ديـدن  ارزش آيا اما. ندارد ار مبدأ اين كور آدم. است شناخت
 و آگـاهى  دادن در ديـدن  قـاطع  و مؤثر نقش آيا رود؟ مى بين از نفر هزار

 يـك  آن كنـد؟  مـى  پيـدا  تزلزل نفر ميليون يك كورى با انسان به شناخت
 خـودش  قـوت  به وسيله اما اند، بهره بى شناخت وسيله اين از كور ميليون
 مثل بشناسند، را وحى نتوانند ميليون نصدپا يا ميليون صد اگر. است باقى
 را وحـى  كـه  كـس  آن بـراى . باشـند  كـور  ميليـون  پانصـد  كـه  است اين
 وحـى  شناسـد،  مى روشنى به را وحى آورنده كه كس آن براى شناسد، مى
 ميليارد، يك ميليون، پانصد. دارد عالوه مبدأ يك اين. است تازه مبدأ يك
 سـه  نظير درست باشند نكرده پيدا بدأم اين به دسترسى كه هم ميليارد سه

 آدم دو دنيـا  تمـام  در كنيـد  فكـر . بينـا  آدم يك برابر در است كور ميليارد
 بخشـى  آگـاهى  و دهى شناخت قدرت آيا. كور همه بقيه و باشند چشمدار

 !نه شود؟ مى متزلزل و بيند مى آسيبى بقيه كورى دليل به بينا دو آن ديده
 شـكى،  هـر  تأملى، هر درنگى، هر! وحى به دمعتق مسلمان خواهر و برادر

 بعـد  ديالكتيك، از قبل بحث هر متاديالكتيكى، بحث هر ديالكتيكى، بحث هر
 آورنـده  و وحـى  گيرنده و وحى آيا اينكه درباره داريم چه هر ـ ديالكتيك از

 ولـى  كـن؛  بحـث  نـدارد،  اشـكال  نـه،  يـا  است وحى آورنده راستى به وحى
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 در را او ارج ديگـر  اسـت  وحى آورنده كه يافتى و دىدي را او اينكه از بعد
 پـرواز  بـال  دو بـا  شـناخت  جـو  در حـاال  تا من بگو! نگهدار خودش جاى
 نـه . حـاكم  و نيرومنـد  خيلى است بالى سومى بال. بال سه با حاال كردم، مى
 كـه  بدهـد  اجازه خواهد مى نه و بيندازد كار از را بال آن خواهد مى بال اين
 وجـود  اى مقابله. بايستند آن مقابل در بخواهند بال دو آن شخود قلمرو در

 و اسـتنتاج ! معتبـر  و اسـتناد  قابـل  و مسـتند  و ارزنده تجربه، و حس. ندارد
 اهللا شـاء  ان ــ  گـوييم  مى منطق در كه معيارهايى همان با چه! معتبر انديشه،

 يـك  وحـى . نيسـت  وحـى  هماورد اما. رسيم مى شناخت معيارهاى به بعداً
 دارد قطعيتـى  وحى. است قطعى. است روشن روز مثل: دارد عالوه ژگىوي
 داشته هماوردى اگر وحى. هستند او رديف در كه هستند بديهيات فقط كه

 .باشند وحى هماورد توانند نمى نظريات ولى. اند بديهيات باشد
. فرموديـد  مالحظه هم شناخت در را آن نقش شناختيد، را وحى جاى

 نكتـه  ايـن  چـون  بفرماييـد،  سؤال داريد سؤالى اگر. ييدبفرما دقت هم باز
 بحـث  در وحـى  جـاى  شـناخت  بـدون  شناسـى  اسـالم . است مهم خيلى

 جـاى  بايـد . است سردرگم كالف است، سست  است؛ لغو اصالً شناخت
 به وقت هيچ شناسى اسالم در تا بفهميد خوب شناخت بحث در را وحى
 . نكنيد برخورد سردرگمى يك

 نـه  يعنى. دارد جدايى مبدأ وحى كه فرموديد شما :]انحاضر از يكى[
 كـه  ويژگيهـايى  آن در كه موقعى ولى. حس از استنتاجى نه و است حس
 و حـاالت  آن از يكـى  پيامبران، به پيام رساندن چگونگى به كرديد اشاره

 .نبودند حس مظاهر از حالتش چندين
 .بود ديدن بود، شنيدن چرا؛ :]بهشتى دكتر[
 صداسـت،  صورت به رسد مى پيغمبر به پيغامى كه موقعى ]:شخص همان[

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   440

 باشد؟ حس از استنتاجى يا حس مظهر تواند نمى وحى خود چطور ولى
 شـبيه  گفـتم ... گفـتم  كـه  اسـت  نظر اين از اين ببينيد؛ :]بهشتى دكتر[

 كـه  كردم عرض االن. است بديهيات شبيه يعنى صداست. است بديهيات
 حس. كنيد مقايسه بديهيات با را آن كنيد، سهمقاي را وحى خواهيد مى اگر
 ماسـت؛  حـس  منظـورم  حس گويم مى اينكه. دارد فرق ما حس با هم آن
 همـه  و شنوند، نمى را صدا آن همه لذا. دارد فرق ما حس با حس آن واالّ
 از غيـر  يعنى است آن از غير گفتم اينكه. بينند نمى ديد مى پيغمبر را آنچه
 گـوش  كلى طور به پيغمبر بگويم خواستم ينكها نه ماست؛ متعارف حس

 .كند نمى كار موقع آن در چشمش و
 حسـى  ايـن  جزو رسد مى پيغمبر به كه صدايى يعنى :]شخص همان[
 . نيست داريم ما كه

 شـنويد  مـى  شـما  را صدايى يك هم ما ميان در اصوالً. بله :]بهشتى دكتر[
 آنچـه . دارد فـرق  همـديگر  با هم ما حسى برد اصالً يعنى. شنوم نمى بنده كه

... مـن  بـراى  كـه  اسـت  ايـن  نيست آنها رديف گفتم من و است مهم ما براى
 بـه  راجـع  كردم من كه اى مقايسه. آورد مى» ما براى «پيغمبر كه را وحيى گفتم
 خـود  بـراى . انسـانها  ما براى كردم عرض. بود خودمان به راجع نبود؛ پيغمبر
. معمـولى  قيد با ـ است معمولى استنتاج از غير و معمولى حس از غير پيغمبر
 ايـن  جـاى  كردم عرض. است استنتاج همه و حس همه از غير اصالً ما براى
 آينـده  جلسـه  در كـنم  مى خواهش شما از من هم باز. بفرماييد دقت خوب را
 . است اصول از اين... بشود روشن اين تا داشتيد چيزى، هر سؤالى، هر

 تحقيـق  روش دربـاره  كنيـد  مى فرصت آيا هك فرمودند مى دوستان از يكى
 آرام آرام بحـث  ايـن  مـتن  خـود  در كـردم  عـرض . كنيد بحثى هم اسالم در

 طـور  همان ـ رسيم مى آن به بخود خود هم پايان در و شود مى گفته چيزهايى
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 مهـم  هـاى  پايـه  آن از يكـى  ببينيـد،  امـا . بـودم  گفتـه  هـم  قبـل  هفته چند كه
 صـحيح  روش كـه  شـود،  مـى  گذاشته جا مينه تحقيق روش و شناسى اسالم
 ايـن  ــ  وحـى  بـه  متكـى  مكتـب  هر در بلكه اسالم، در نه ـ اسالم در تحقيق
 شـوخى  كنيم شناسايى را وحى هاى آورده و وحى خواهيم مى وقتى كه است
 كـه  را ايـن . شـناخت  خـودش  راه از بايـد  را وحـى  هـاى  آورده ببينيم. نكنيم
 و حسـى  ادراكـات  بـا  را آن امـا . كرد هيمخوا بيان اهللا شاء ان چيست راهش
 1...خودش سرجاى آن خودش، سرجاى اين. نكنيم قاطى انديشه و استنتاج

  
 بشر با خدا تكلّم
 در هسـت  اى كريمه آيه گويد مى سخن چگونه انسانها با خداوند اينكه درباره
 مـن  او وحيـاً  اال اللّه يكَلِّمه ان لبشر كان ما «):دوم و چهل سوره (شورا سوره
 ).شـورا  سوره از 51 آيه (.»يشاء ما باذنه فَيوحى رسوالً يرسل او حجاب وراء
 وحـى  صـورت  بـه  آنكـه  مگر بكند صحبت او با خدا كه نيست انسانى هيچ
 يـا  ــ  ببينـد  تواند نمى ـ را خدا نبيند او كه طورى به حجاب، پشت از يا باشد

 را آنچـه  خـدا  فرمان و خدا اذن به فرشته آن و فرستد مى را اى فرشته خداوند
 آيـه  اين بنابراين،. شود مى پيغمبر بر كه وحيى مثل كند؛ مى وحى بخواهد خدا

 راجـع  كه آن مثل گفتن، سخن مسأله) 1: از كند مى ياد كه است اين ظاهرش
) 2. ببينـد  را خدا بتواند موسى اينكه بدون ،»حجاب وراء من «:بوده موسى به

 بـه  وحـى ) 3. خواب در ابراهيم بر وحى فتيم،گ كه همان مثل مستقيم، وحى
 .پيغمبر بر قرآن وحى گفتيم اينكه مثل فرشته، وسيله
 بگيرنـد،  قرار نابيناها بينا يك برابر در فرموديد اينكه :]حاضران از يكى[
 بكند؟ مسدود را راه يا بكند ايجاد تواند نمى هم تزلزلى حتى شما نظر به

                                                           
 .دارد جاافتادگى جمله چند نوار تعويض دليل به بخش اينـ 1
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 ييد؟فرما مى را كدام :]بهشتى دكتر[
 .هستند بينا يك جلوى كه نابيناهايى :]شخص همان[
 .كند نمى ايجاد تزلزل بينا براى :]بهشتى دكتر[
 كند؟ ايجاد مانعى تواند نمى هم تكامل مسير در يعنى :]شخص همان[
 .تكاملى حركت در نه شناختى، ارزش در گفتم :]بهشتى دكتر[

 سـؤال  به بعد كنم، طرحم را اى مسأله بشوند متفرق دوستان اينكه از قبل
 كـار  فـردا  بسـا  چـه  رفقـا  و شود مى دير شبها اين چون. دهم مى جواب آقا

 كـه  مـدرنى  سـوپر  ساعت اين با كه كردند مى پيشنهاد دوستان باشند، داشته
 و هشـت  تـا  نـيم  و شش يا شش ساعت به را بحث و بياييم) !(داريم حاال
 االن مـا . اسـت  وقـت  سـاعت  دو و شـود  مى نماز وقت كه كنيم منتقل نيم

. داريم وقت ساعت دو موقع آن ولى كرديم، بحث نيم و ساعت يك حدود
 هـم  نـيم  و هشت تا كه بياورند تشريف نيم و شش ساعت بتوانند رفقا اگر

 نمـاز  هـم  بعد باشيم، داده پاسخ سؤاالت به هم و باشيم كرده تمام را بحث
 بـراى  البتـه . است وبخ بسيار حتى هم بنده براى شويد، متفرق و بخوانيم
 .است اولى هم من براى بدانيد اولى را اين اگر. است خوب طرفين

 خـدمت  مـن . باشـند  آزاد ببرند تشريف خواهند مى كه دوستانى حاال
 1.سؤال به گويى پاسخ براى هستم سركار

 

                                                           
 .است نشده ضبط قسمت اين ادامهـ 1



قرآن ديدگاه از شناخت  
سيزدهم جلسه  

  
  





 شناخت روش

 و شـناخت  روش. رسيديم اختشن معيارهاى و روش به شناخت بحث در
. ماسـت  امشـب  بحث موضوع شناخت سقم و صحت تشخيص معيارهاى

 باشد داشته روشى بايد شناخت و است الزم روشى شناخت براى اينكه در
 هـر . داد انجـام  شـود  نمـى  را كـارى  هيچ روش بدون. نيست ترديدى هيچ
 بهتـرى  بـازده  بگيـرد  انجام خودش با مناسب و درست رويه با وقتى كارى
 يـا  نگيـرد،  انجـام  مناسـب  روش با اگر و دهد، مى را مطلوب نتيجه و دارد
 باشـد  داشته بازدهى اگر يا و ندارد بازده اصالً يا دهد، نمى را مطلوب نتيجه
 حتـى . بايـد  روشـى  را كارى هر كه نيست ترديدى اين در. است كم خيلى
 :گويد مى لذا ود،بر درست راه از بايد برود جايى به خواهد مى وقتى انسان

  

 اعرابـى  اى كعبه به نرسى ترسم
 

  
است تركستان به روى مى تو كه ره كاين  

 

 

 جـاى  بـه  بـرود  جلـوتر  قدر هر طبعاً باشد منحرفى روش انسان روش وقتى
 ضـرورتِ  بـه  توجـه . شـود  مـى  دورتـر  هدف از شود نزديكتر هدف به اينكه
 پـنج  و بيسـت  حـدود  در .شد آغاز زمان دير از شناخت براى صحيح روشى
 ايـن  در و بود شده آغاز عقايد و افكار شديد جنگ باستان يونان در پيش قرن
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 بخواهد اگر انسان كه شدند متوجه گروههايى عقايد، و آرا شديد برخورد
 شـناخت  و انديشـيدن  بـراى  بايـد  برسـد،  درستى مطلب به و حقيقت به

 انديشـه،  صحيح روش به دستيابى براى تالش. باشد داشته صحيح روشى
 اسـامى  بينيـد  مـى  لـذا . است شده آغاز موقع همان از استنتاج و شناخت،
 غالبـاً  شـوند  مـى  جدا يكديگر از شناخت بحث در كه گوناگونى مكتبهاى
 كمتر شايد. است پيش قرن پنج و بيست همان به مربوط و قديمى اسامى
 اسـم  كـه  هـم  مكاتب از بعضى. باشد داشته جديدى اسم كه است مكتبى

 . قديمى اسم سه يا دو از است تركيبى اسمشان دارند، جديدى
  
 منطق پيدايش تاريخچه و سقراطى روش
 و انديشه براى مناسبى روش تنظيم فكر به دوره اين در باستان يونان متفكران
 و كردنـد  تنظيم شناخت براى روشى گروهى افالطون از قبل. افتادند شناخت

 دوره در وقتـى . گذاشـتند  منطـق  يعنى ،1لوجيكا را نآ نام يونانى اصطالح در
 لوجيكـا  لفظ براى شد، شروع عربى زبان به باستان يونان آثار ترجمه اسالمى
 شود مى گرفته 2»لوگوس «كلمه از لوجيكا خود. كردند انتخاب را منطق معادل

. كلمه معنى به هم و است عقل و خرد معنى به هم يونانى زبان در لوگوس و
 سـقراط . گذاشتند لوجيكا را آن اسم بود، خرد بردن راه آيين روش ينا چون
 سقراطى روش به كه كرد انتخاب را روشى انديشه درست بردن راه براى آمد

 اسـتدالل  و كنـيم  مطـرح  را مطلبـى  اينكـه  جاى به ما گفت او. است معروف
 مه با نفرى دو آرام آرام پاسخ، و پرسش ضمن و گفتگو ضمن آييم مى كنيم،

ــى صــحبت ــيم؛ م ــن كن ــى ســؤالى م ــنم م ــو و ك ــى جــوابى ت ــى، م ــه ده  ب
 

                                                           
1. Logica (λογικη) ) التيني( logic يا  ) انگليسي(  
2. Logos (λογοξ)) 
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 آرام اينكـه  تـا  دهى، مى اى تازه جواب تو باز و كنم مى ديگرى سؤال آن دنبال
 مـن  اينكـه  جـاى  بـه  ــ  رسد، مى نتيجه اين به خودت جوابهاى كه ببينى آرام

ـ  بـه . كـنم  اسـتدالل  آن درستى بر و كنم مطرح را مطلبى پيش از بخواهم  ناي
 اگــر كــه بــود ايــن ســقراطى روش. شــود مــى گفتــه ســقراطى روش روش
 اگـر  مـثالً . كرديم مى صحبت هم با نشستيم مى بفهميم، را مطلبى خواستيم مى
 خورشـيد،  دور زمين يا گردد مى زمين دور خورشيد آيا كه ببينيم خواستيم مى
 گـردش  عالمت عكس، به يا زمين، دور خورشيد گردش به مربوط عالئم او

 درسـت  عالمـت  ايـن  آيـا  پرسـيد  مى و كرد مى مطرح را خورشيد دور زمين
 خـوب،  گفـت  مـى  بعد. است درست عالمت اين بله، گفت مى طرف است؟
 وقتـى . نيسـت  درست نه، گفت مى چطور؟ ديگر عالمت اين دنبالش به حاال
 ديگـرى  عالمـت  سـراغ  بـه  و گذاشتند مى كنار را آن نيست درست گفت مى
 تـا  كـرد  مـى  تنظيم را مقدمات كم كم شخص آن خود ترتيب ينا به. رفتند مى

 روشـنى  نتيجـه  يـا  مطلـوب  نتيجـه  بـه  هـم  گـاهى . برسـند  اى نتيجه به اينكه
. گرفـت  مـى  انجـام  ديالكتيـك  شـكل  بـه  سـقراطى  روش ايـن . رسـيدند  نمى

 بپردازنـد،  گفتگـو  به يكديگر با نفر دو وقتى. مباحثه و گفتگو يعنى ديالكتيك
 گفتگـو  بـه  كـه  وقتـى  بـزنم؛  مـن  حـرف  يـك  و بزنـد  او حـرف  يك يعنى
 گرفتـه  1ديالكـت  كلمه از ديالكتيك. بودند ديالكتيك يك مشغول نشستند مى

 مـا  كـه  اى مباحثه همين ـ مباحثه يعنى ديالكتيك. لهجه يعنى ديالكت و شده،
 روش يـك  سـقراطى  روش بنـابراين، . كنـيم  مـى  كـه  بحثى همين داريم؛ االن

 پيـدا  افالطـون  آثـار  در را نـام  ايـن  البتـه . سـقراط  يالكتيـك د: بود ديالكتيكى
 و كتابهــا. نيســت دســت در مســتقلى اثــر هــيچ ســقراط از چــون كنــيم، مــى

 يـا  و سقراط استادش زبان از كه آنهايى از اعم عموماً، هم افالطون هاى نوشته
 

                                                           

1. dialect, از dialectus التين (διαλεκτοξ) 
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. گفتگوسـت  روش بـا  اوسـت،  خـود  زبـان  از كـه  آنهـا  يا است، ديگران
. اسـت  حـوار  شـيوه  بـه  عربى اصطالح به افالطون هاى شتهنو كه ايد ديده
 گفـت،  آنطـور  2زنـون  گفـت،  اينطور 1آناكسيماندرس گويد مى مثالً يعنى

 و جعلـى  اسامى صورت به گاهى را اسامى اين البته. گفت اينطور سقراط
 ممكـن  احيانـاً  هـم  گاهى چه گر اند؛ كرده مى انتخاب قراردادى و انتخابى
 گفتگو روش حوار، روش محاوره، روش پس. باشند داشته واقعيت است

 يـا  نتـايج،  به رسيدن براى مقدمات تنظيم براى روشى عنوان به مباحثه، و
 يـا  (لوجيكا اول گروه. بود ديالكتيك همان كه شد انتخاب استنتاج، روش

 ايـن  بعـداً  و كردنـد،  انتخاب منطق براى را) لوجيك انگليسى اصطالح به
 كـار  نوعى شناخت روش براى ارسطو. برگزيدند را ديالكتيك واژه گروه
 را كـار  3آنـاليز  و تحليلـى  روش با و داد انجام شده حساب گسترده منظمِ
 قياسـى  روش آن بـه  كـه  اسـت  چيـزى  همـان  ارسـطو  روش. كرد دنبال
 بـه  ارسطويى روش كه است اين. كرد تكيه قياس روى ارسطو. گوييم مى
 منطـق  نـام  بـراى  تحليـل  و نـاليز آ واژه و شـد  انتخـاب  قياسى روش نام

 اى واژه سـه ) آنـالوز  يا (آناليز و ديالكتيك لوجيك، واژه سه. شد برگزيده
 منطق نام عنوان به اروپايى زبانهاى در متمادى قرنهاى طول در كه هستند

 اينكـه  نتيجـه . اسـت  مختلـف  نامهاى اينها حال هر به ولى. اند رفته كار به
 گرفتـه،  قرار توجه مورد ديرين بسيار نهاىزما از شناخت، روش يا منطق،
 پـيش  سال صد و ديروز و امروز كه نيست اى مسأله و شده، كار آن روى
 .باشد گرفته قرار توجه مورد

                                                           
 .يونانى فيلسوف) م.ق 546ـAnaximander) 610ـ 1
 .يونانى رياضيدان و فيلسوف) م.ق 495ـ430 حدود (الئايى زنون، Zeno of Eleaـ 2

3. analyse 
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 مباحثه معناى و آن تحول سير و ديالكتيك
 ديـدم  الزم گرفتـه،  قـرار  بحـث  مـورد  خيلـى  مـا  زمـان  در ديالكتيـك  چون

 تـا  كنم بيان را مطالبى آن تطور كوتاه خچهتاري و ديالكتيك پيرامون مختصرى
 و مباحثـه  معنـى  بـه  ديالكتيـك  شـد،  عـرض  كه طور همان. شويد آشنا آن با

 آهنــگ اينكــه جــاى بــه خودشــان مباحثــات در سوفســطائيان. گفتگوســت
 و مقـدمات  پسـند  فطـرت  و پسـند  انديشـه  و دلنشين قبول آهنگ گفتگويشان

 باشـد،  مقـدمات  ايـن  از پسـند  فطـرت  و دلپسند و روشن و سالم گيرى نتيجه
 طـرف  كـردن  سـاكت  حداقل يا و طرف، به مطلبى قبوالندن روش روششان

 و كردنـد  مى استفاده» ماليدن شيره طرف سر «فن و هنر از كار اين در آنها. بود
 و جـدال  بـه  او بـا  كه بود اين از عبارت ماليدن شيره طرف سر فن و هنر اين
 آنهـا  بـراى  حقيقـت  در مباحثه. گرفتند مى كشتى طرف با يعنى. برخيزند ستير

 جـاى  بـه  آنهـا،  بـراى  مباحثـه  از هـدف . فكـرى  گرفتن كشتى از بود عبارت
 چنـد  در مـا  از درصـد  چنـد  كنيـد  مى فكر ـ بود پيروزى حقيقت، به رسيدن
 هـم  با وقتى ما از درصد چند هستيم؟ روحيه اين گرفتار بحثهايمان از درصد

 در جـالبى  بسـيار  كلمـه  اتفاقـاً  مباحثـه  گيريم؟ مى تىكش نشينيم مى گفتگو به
 نتـوان  ديالكتيك صحيح ترجمه براى جالبتر اين از اى كلمه شايد. است عربى
 يعنـى  بحـث . آيـد  مـى » بحث «ريشه از عربى زبان در مباحثه چون كرد؛ پيدا

 پنهـان  و مخفـى  مـا  بـر  مطلبـى  يعنى. بكاويم هم با يعنى مباحثه پس. كاوش
 كشـف  را چيـزى  خـواهيم  مـى  ما گرفته، هايى اليه را مطلب ينا روى است؛
 اصـطالح  بسـيار . كنـيم  كـاوش  و بكاويم هم با بياييم برسيم، چيزى به كنيم،
 عبـارت  مباحثـه . مشـترك  جستجوگرى. كاوش راه در همكارى. است جالبى
 اسـت  جالبى معادل بسيار معادل اين. يكديگر كمك به جستجوگرى از است

 كـاوش  و مباحثـه  ولـى . اسـت  ديالكتيـك  صحيح معنى نندهك بيان درست و
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 احتياج صحيح تربيت يك به حقيقت جستجوى راه در همكارى و مشترك
 چـون . بگيـرد  قـرار  ما همه همت وجهه بايد واقعاً صحيح تربيت اين. دارد
 گـرفتن  كشـتى  ما هاى بچه هاى مباحثه حتى كه بينم مى هم حاال همين بنده
 هـا  مباحثه كه بينم مى اسالمى علوم هاى حوزه در حتى بنده. مجادله و است
 بحـث  به هم با وقتى طلبه دو كه است معروف مثل اين. دارد مجادله آهنگ
 كـاوش  بخواهـد  آدم اگـر  خـوب، ! كننـد  مى بلند هم براى كتاب نشينند، مى

 بـه  مـن  اينكه يعنى مشترك كاوش چه؟ يعنى كردن بلند كتاب كند مشترك
 كنـى  مـى  كمـك  من به هم تو برسى؛ حقيقت به خودت تا كنم مى كمك تو
 هـم  سـر  و زدن هم سر بر كتاب با و كفش لنگه با. برسم حقيقت به من تا
 سـر  كـه  است اين اش مؤدبانه خيلى. رسد نمى حقيقت به انسان كشيدن داد
 مشـترك  كـاوش  راه در تـالش  كشـيدن  داد هـم  سـر  آيا. كشيم مى داد هم

 گرفـت،  خودش به كشيدن هم سر داد رنگِ ها مباحثه كه قدر همين! است؟
 بـه  شـناخت  بحـث  ايـن  در پس. نيست مباحثه ديگر كه است اين معنايش

 اسـت  اين قراردادى عالمت. رسيم مى عملى نتيجه و قراردارى عالمت يك
 ايـن  معنـايش  كشيد داد ديگرى سر طرفين از يكى گفتگو، در وقت هر كه

 افتـاده  مجادله انحرافى مسير به و هشد خارج سالم مباحثه مسير از كه است
 رفقـا  شـما  از ديگـر  بـار . رسـاند  نمـى  جـايى  بـه  را ما هم مجادله و است؛

 و چـپ  گروههـاى  از اعم ـ بدهيد جواب سؤال اين به كه كنم مى خواهش
 در شـما  : ــ  سـالمند  و سـال  نيمـه  و جوان و غيرمذهبى و مذهبى و راست
 هـم  سـرِ  داد و جـدال  بـه  كـه  كنيـد  شـركت  توانستيد بحثها از درصد چند

 منظـور  ايـن  به كه هايى جلسه و ديدارها مورد صد از نشود؟ منتهى كشيدن
 است؟ بوده نقص و عيب اين از خالى مورد چند بوده،
 .درصد دو :]حاضران از يكى[
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 كـه  تفاوتهـا  بى. كاوشگرند ما از درصد دو كه بينيد مى پس :]بهشتى دكتر[
 درصـد  دو آقـا  آمـار  برحسـب  نيسـتند  اوتتفـ  بـى  كـه  هـم  اى عده آن! هيچ

 خـواهيم  مـى  يعنـى . گـريم  سـتيزه  و مجادل درصد هشت و نود و كاوشگرند
 و كنـيم  لطـف  او بـه  خواهيم مى. كنيم تحميل ديگرى به داد با را خود عقيده

 روى مـى  تـو  كـه  ره اين: كه حالى در برسانيم؛ حقيقت به را او فرياد و داد با
 بايـد  رفقا. است همين بحث اين در عملى توصيه نخستين! است تركستان به

 جوانمـان  نسـل  تربيـت  بـراى  دوسـتانتان،  تربيت براى خودتان، تربيت براى
 بـه  شـما  ارزنـده  جمـع  در بزرگ ضعف نقطه يك عنوان به اين. باشيد كوشا
 عقيـده  تحميـل  و جويى ستيزه و جدل آهنگ گفتگوهايتان كه خورد مى چشم

 مضـر  هـم  كـار  اين درصد يك ولى صد، در صد ويمگ نمى البته. دارد رأى و
 در مجادلـه  بـا  مـؤثر  مبـارزه . مجادلـه  جـاى  بـه  مباحثه، به كنيم عادت. است

 جـدى  گامهـاى  نخسـتين  از بايـد  افكـار  و آرا تبـادل  و نظـر  تبادل محيطهاى
 بـه  بايد افراد قلب اجتماعى كار هر در باالخره چون باشد؛ اجتماعى مبارزات
 كـه  نفـر  ده شد قرار اگر. كنند دنبال ايمان با را هدف آن تا بشود مؤمن هدفى
 نتواننـد  يكـديگر  با نظر تبادل براى بدهند، انجام اجتماعى كار يك خواهند مى
 قـرار  هـم  مقابـل  نقطـه  آرائشان اينكه محض به و بنشينند هم دور ساعت دو
 كـراه ي همرزمـان  هـم  با توانند مى آيا برسد، ستيز و جنگ به كارشان گيرد مى

 ايـن . نيستند قلبى همرزم اند؛ صورى همرزم باشند همرزم هم اگر اينها باشند؟
 روايـات . اسـت  شـده  نهـى  جـدل  از سـخت  ما اخالقى روايات در كه است

 .دارد وجود ما روايات ميان در جدل از نهى مورد در مفصلى
 بـه  را ديالكتيـك  و مباحثـه  كه بودند گروههايى جزو سوفسطائيان خوب،

. جـدل  و جـدال : كـرد  پيـدا  اى تـازه  معنى ديالكتيك لذا. كردند تبديل مجادله
 ديالكتيـك  االن. است شده تبديل درگيرى معنى به ديالكتيك ديگر االن حتى
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 ايـن  كـه  فرماييد مى مالحظه ولى. فكرى مبارزه و جدال و درگيرى يعنى
 ديالكتيـك  صـحيح  معنـى . است انحرافى معنى يك ديالكتيك براى معنى
 اگر. است حقيقت و حق شناخت براى تعاون و همكارى و مباحثه همان

ــيم، داخــل را مبــارزه مســأله ديالكتيــك تعريــف در بخــواهيم  تعبيــر كن
 به كه است متقابلى گفتگوى ديالكتيك شود گفته كه است اين صحيحش

 كـه  تناقضـى  بر غلبه براى فلسفى و فكرى تالش. بينجامد حقيقت كشف
 اصـلى  مايه خورد مى چشم به واقعيت و ما ذهنى برداشت و انديشه ميان

 بيـنم  مـى  رسد؛ مى من ذهن به چيزى يك كه معنا اين به. است ديالكتيك
 بـراى  لـذا  خواند، نمى واقعيتها با خيلى رسد مى من ذهن به كه چيزى اين
 با رسد مى من ذهن به آنچه اينكه براى. شود مى مجهول يك به تبديل من

 مـؤمن  بتوانم من و شود برداشته ميان از مجهول و شود هماهنگ واقعيت
 واقـع  نمايشـگر  و دهنـده  نشـان  راستى به من ذهنى برداشت اين كه شوم
 اين و است جستجو و كاوش صورت به تالش اين كنم؛ مى تالشى است،

ــتجو ــكل در جس ــك ش ــو ي ــى صــورت گفتگ ــرد م ــن. گي ــوى اي  گفتگ
 و تنـاقض  واژه كـه  هسـت  اصرارى اگر. ديالكتيك شود مى جستجوگرانه

 الاقـل  كـه  اسـت  بهتـر  بشـود  وارد ديالكتيك كلمه معنى در تناقض روح
 مغـز  و سـر  بر و باشد آقا و بنده ميان تناقض اينكه اما. بشود وارد اينطور

 .نيست درست كنيم، وارد ديالكتيك معنى در را اين و بزنيم هم
  
 سنتز تز، آنتى تز،
 صـادقانه  گفتگـوى  بـه  مهـ  بـا  نفـر  دو كـه  وقتـى ! كنيـد  دقـت  خـوب  حال

. اسـت  چگونـه  ببينـيم  و كنيم مجسم را كارشان طرز نشيند، مى جستجوگرانه
 ايـن  مطلـب  من نظر به گويد مى و كند مى عنوان را مطلبى نفر دو اين از يكى
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 در مشـرق  از خورشيد صبح: كن نگاه گردد؛ مى زمين دور خورشيد كه است
 نفـر  يـك  پـس . كند مى غروب جاآن بعد و كند؛ مى حركت آسمان در آيد؛ مى
 قبـول  را ايـن  ديگـر  طرف اگر. كند مى مطرح را مثبتى رأى و مسأله يعنى تز،
 آن كـه  گيـرد  مـى  صورت وقتى مباحثه. گيرد نمى صورت اى مباحثه اصالً كند

 مـن  طـرف  يعنـى . كنـد  مـى  نفـى  را طرف اين مطلب قرائنى استناد به طرف
 مطلـب  دل از را عيبى يعنى. دارد بعي اش گوشه فالن تو مطلب اين گويد مى
 بيـرون  مـن  مطلـب  از كـه  نقصـى  و عيـب  آن استناد به و كشد مى بيرون من

 كـه  دهـد  مـى  من نظر مقابل نظرى و كند مى نفى را من مطلب شود مى كشيده
 از شـود  مـى  عبـارت  كنـد  مـى  طـرح  او آنچه. است من نظر كننده نفى او نظر
 چـون  بخـود  خود و من، تز مقابل تزى يعنى تز آنتى. مقابل يعنى» آنتى «.تز آنتى
 نفـى  معنـى  تـز  آنتى واژه در اينكه. هست نيز من تز كننده نفى است من تز مقابل
 تـز  وقـت  چـه  مقابـل  تـز  امـا . مقابل تز يعنى تز آنتى. است اعتبار همين به آمده
 طـرف  آن داشـتم،  تـزى  مـن  پس. باشد من تز كننده نفى كه وقتى است؟ مقابل
 و مباحثـه  در پـس  ).تز آنتى (بود من تز مقابل او تز و داشت تزى هم من مقابل
 مسـأله  اگـر  كـرد،  نفـى  را من تز طرف آن وقتى. تزى آنتى و داريم تزى گفتگو
 بـا  آيـم  مى من معموالً. نيست اينطور معموالً ولى يابد؛ مى پايان بحث شود تمام
 و بنـدى  جمـع  نـوع  يـك  خـودم،  مقابـل  طرف تز روى و خودم تز روى دقت
 حاصـل  آن و اين از كه گيرى نتيجه آن بندى جمع در. كنم مى جديد گيرى نتيجه
 حـرف  مترقى جنبه هم و هست من حرف مترقى جنبه هم حقيقت در شود مى
 هـم  بـا  را تـز  آنتـى  و تـز  مطلوبتر و بهتر جنبه كه رسيم مى اى نتيجه به يعنى. او

 1»سـان  «.هـم  بـا  تزهـاى  عنـى ي سـنتز . سـنتز  گـوييم  مى بندى جمع اين به. دارد
 

                                                           
 معنـاى  بـه  يونـانى  و التين فرانسه، انگليسى، زبانهاى در است پيشوندى sym يا synـ  1
 ).together(» هم با «،)with(» با«
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» سـام  «و» سـان  «.درد يعنـى  2»پـاتى  «.همـدردى  يعنى 1سيمپاتى. هم با يعنى
 بنـدى  جمـع  هـم  بـا  كـه  تزهايى يعنى سنتز .»هم «معنى به است پيشوندهايى

 انتخـاب  خـوب  بسـيار  معادل سه واژه سه اين براى امروز فارسى در. اند شده
 تـز . كنـد  پيـدا  رواج بايد كه است قيقىد و عالى بسيار هاى ترجمه از كه شده
. اسـت  دقيقـى  بسـيار  ترجمـه . برابرنهـاد  يعنـى  تـز  آنتـى . برنهاد يا نهاد، يعنى

 هـايى  ترجمـه  اينهـا . همنهاد يعنى سانتز. مقابل نهاد يا برابر نهاد يعنى برابرنهاد
 گمـان . اسـت  خوب و دقيق بسيار و شده انتخاب واژه سه اين براى كه است
 انحـراف  و اشتباه زيادى مقدار جلوى بتواند ها ترجمه اين صحيح فهم كنم مى
 در و طلبگـى  مباحثـات  در. بگيرد را سانتز و تز آنتى و تز و ديالكتيك فهم در

 را آن كـه  هست روشى شد مى نوشته ما تحقيق روش با كه ما قديمى كتابهاى
 و اسـت  جالـب  چقـدر  روش اين كه ديد خواهيد. دهم مى توضيح شما براى
 سـوغات  ديالكتيـك  كنـيم  مـى  خيـال  حاال و ايم بوده ديالكتيسين قرنهاست ما

 كفايـه،  قوانين، معالم، مثل] اصول دانش در[كتابهايى در ما روش. است جديد
 درسـت  مخصوصـاً  مـا  فقـه  اصـول ... مكاسـب  فقه، كتب در حتى و رسائل،
 ايـن  بـه . است شده نوشته ديالكتيكى روش با يعنى است؛ ديالكتيكى كتابهاى

 عبـارت  اين با را مطلب يعنى ،»مسألةٌ «نوشتيم مى كه بود اين ما روش كه معنا
 آمـد  مـى  مؤلـف  و نويسنده ،»مسألةٌ «اين با. تز يعنى» مسألةٌ «.كرديم مى شروع
 وقتـى . اسـت  اينطـور  مطلـب  مـن  نظر به گفت مى و كرد مى مطرح را مطلبى
 پـنج  سطر، چهار ر،سط سه (سطر چند ضمن معموالً گفت مى را خود مطلب
 مطـرح  را تـز  يـك  يعنى (كرد مى اثبات و كرد مى تقرير را آن) سطر ده سطر،
 چنـين  تـو  اگـر  يعنى» قُلت ان «.»قيل اِن «يا» قُلت ان «:گفت مى بعد ،)كرد مى

 :كــرد مــى مطــرح خــودش حــرف مقابــل در را تــزى يعنــى. بزنــى حرفــى
 

                                                           
1. symapathy    2. pathy 
 



 455 )   13(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 قبـول  را» مسـألةٌ  «حـرف  كـه  شـد  مى گفته كسى حرف» قلت ان «در. تز آنتى
 ان «پـس . كـرد  مـى  بيان را» مسألةٌ «درون در نهفته ضعف هاى نقطه و نداشت
 آن ضـعف  هـاى  نقطـه  بيـان  و تز آنتى تقريركننده حقيقت در ما كتابهاى» قلت
» قلـت  اِن «آن بـه  شـد،  مـى  تمـام  و گفت مى را ضعفها نقطه خوب وقتى. بود

 نوبـت  حـاال  يعنـى . داد مـى  انجـام » قلت «ضمن در را كار اين و داد مى پاسخ
 بـه  توجـه  بـا  ـ را تز آن يعنى ـ را» مسألةٌ «مطلب آمد مى» قلت «.بود خودش
» قلـت  «و پرورانـد  مـى  مجـدداً » قلـت  اِن «گيريهاى خرده و نقدها و اشكاالت
 بنـدى  جمـع  نـوع  يـك » قلت ان «حرف با» مسألةُ «حرف اينكه از بود عبارت
 يـا  يافته، تكامل مرحله در تز همان از بود عبارت» تقل «پس. بود شده كاملتر
 را همـين  درسـت  بخوانيد را كتابها اين از يكى از صفحه چند شما اگر. سنتز
. شـد  مـى  تبـديل  جديـد  تـز  يـك  بـه  سـنتز  اين خود بعد مرحله در. بينيد مى

) شـده  تبديل تز به اينك كه (را جديد سنتز تزِ آنتى آمد، مى» قلت ان «دومرتبه
 تـز  شـد  مى دومى» قلت «مطلب باز و بود، دومى سنتز دومى» قلت «.گفت مى

 و» قلـت  ان «بار چهار بار، سه ها نوشته اين از بعضى در بينيد مى گاهى. جديد
 جزمـى  و دگماتيسـت  كه كند مى متهم را ما آنچه عكس به اتفاقاً. دارد» قلت«

 چيزى اين گويد مى ارك آخر كه بينيد مى كتابها اين از بسيارى در شما هستيم،
 ايـن  يعنـى  داند؛ مى بهتر خدا :»اعلم اهللا و «ولى رسيد ما نظر به فعالً كه است
 روش ايـن  كـه  فرماييـد  مـى  مالحظـه  بنـابراين، . نـدارد  دگما حالت من براى

 معمـول  روش همـين  ــ  سالم تقريباً يا سالم معنا تمام به يا ـ سالم ديالكتيك
 .فقه در چه اصول، در چه فلسفه، در چه است؛ اسالمى علوم كتابهاى

 ؟»نتيجه «و» ضدموضوع «،»موضوع «گفت توان مى :]حاضران از يكى[
 و» ضدموضـوع  «و» موضـوع  «شـود  گفتـه  كه ندارد عيبى :]بهشتى دكتر[

 همـان  فارسـى  در ترجمه گوياترين. نيست گويايى خيلى ترجمه اما ،»نتيجه«
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 نهـاد  معنـى  بـه  درست زت يعنى است؛ دقيق خيلى. كردم عرض كه است
 آنتـى  گفـتم،  چـون  (اسـت  نهـاد  برابر معنى به درست هم تز آنتى و است
 .است همنهاد معنى به درست هم سنتر و) برابر يعنى

 كـنم  تطبيـق  خودمـان  علمـى  كتابهـاى  بـا  بخـواهم  اگـر  من بنابراين،
 و. هاسـت «مسألةٌ «است تز نمايشگر ما كتابهاى در كه چيزى آن گويم مى
 در يا ها«قُلت ان «در كه است مطالبى است تز آنتى نمايشگر كه چيزى آن
 اسـت  سـنتز  نمايشگر كه چيزى آن و. است آمده» قيل اِن «در يا» اليقال«

 و. اسـت  آمـده » قلـت  «يـا » يقال «يا» نقول النّا «جواب در كه است همان
 اسـت  جديـد  آنچـه . نيست جديدى سوغات هيچ ديالكتيك روش مسأله
ت  هم ما كنند، مى گرم كلمات اين با را ما سر مدتها. است كلمه فقط همـ 
 ايـن  معنـى  ببينـيم  كنـيم  مراجعـه  و بشناسيم درست را كلمه كه كنيم نمى
 و ازوم و عنـب  تعبير همان آيا. چيست آمده ما فرهنگ به كه بيگانه كلمه
 ازوم را خودمـان  انگـور  همان و زنند مى گول آن با را ما كه 1است انگور
 كنـيم  مـى  دقـت  كـه  وقتـى  اسـت؟  جديـدى  چيز واقعاً اينكه يا د،نامن مى
 .دهند مى تحويل خودمان به را خودمان مطلب همان بينيم مى

 را مطلبـى  بعـد  و مطلـب  يـك  طرح يعنى ديالكتيك مسأله اصل بنابراين،
 بنـدى  جمع اين بعد و كردن بندى جمع را دو اين بعد و كردن، طرح آن مقابل

 و آوردن تـازه  حـرف  مقـابلش  و كردن تلقى مرحله يك عنوان به دومرتبه را
 

                                                           
 مثنـوى  در مـاجرا  ايـن . انگورنـد  براى تركى و عربى هاى ژهوا ترتيب به ازوم و عنبـ  1

 : است آمده مولوى
ــار درم يـــك مـــدى داد را كـــس چـ

 

...دهـم  انگـورى  بـه  ايـن  گفت يكى آن 
 

 فهم ديگر نام به يكى هر كه انگور، جهت كس چهار منازعت «مثنوى، دوم دفتر به بنگريد
 .»را آن بود كرده
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 جلـو  بـه  طـور  همـين ... هكـذا  و كردن بندى جمع را دو اين دومرتبه بعد
 مسـأله  همـان  اين. شناخت و انديشه تكامل آهنگ شود مى اين و. رود مى

 ايـن  در. دارد وجود ما ديالكتيك در هم تكامل حتى يعنى. است خودمان
 شـرقى  ديالكتيك اصوالً و. دارد وجود هم كاملت حتى خودمان ديالكتيك

 در اسـت  انديشـه  طبيعـى  روش يك نيست؛ آن و اين سوغات و غربى و
 گفتگـو  طريـق  ايـن  بـه  انديشـمند  سـالم  انسـانهاى . انديشـمند  انسانهاى

 .روشگرانه جستجوى و گفتگو كنند؛ مى
 چيست؟ آن لغوى معنى :]حاضران از يكى[
 مباحثـه،  يعنـى  ديالكتيـك  گفتيم. داشتيدن تشريف قبالً :]بهشتى دكتر[
 است گفتگويى ديالكتيك گفتيم و خوانديم را عباراتى حتى. گفتگو يعنى
 معنـى  حتـى  كه گفتيم. گيرد مى انجام حقيقت به صادقانه رسيدن براى كه

 . است آن براى جديد معنى يك جدل
 هـم  مقابـل  در كه اينها و ديالكتيك و روشنفكر كلمه :]شخص همان[
  چطور؟ تاس

 ايـن  شما دانم نمى. بگيرند قرار هم مقابل در تواند نمى :]بهشتى دكتر[
 يونـانى  اصـل  در ديالكتيـك  كلمه دقيق معنى! كرديد پيدا كجا از را مقابله
 كلمـه  ايـن  دقيـق  معنـى . مباحثـه  گفتگـو،  يعنى شد؛ عرض كه بود همان
 .مجادله شده و شده منحرف بعد كه است، مباحثه

 عالى جناب حتماً و بودم، شنيده بحثى ضمن در قبالً :]شخص همان[
 است، ديالكتيك آدم يك گويند مى نويسنده يك به صرفاً كه داريد، اطالع
 . كند مى فرق روشنفكر ولى
 !فرماييد مى را انتلكتوئل شما شايد... دانم نمى من :]بهشتى دكتر[
 .ديالكتيك با انتلكتوئل همان خير؛ نه :]شخص همان[
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 اند؟ گذاشته هم مقابل را آنها :]بهشتى دكتر[
 .بله :]شخص همان[
 چنـين  اگـر . كـرده  را كـار  ايـن  كسى چه دانم نمى من :]بهشتى دكتر[
 اعـالم  هـم  حاال همين از 1.چيست دانم نمى و ام نخوانده من هست بحثى
 و واژه ايـن  تكامـل  بـا  و كلمـه  ريشه با من، ديد به بحث، اين كه كنم مى

 بعـد  هسـت  اگر. ندارد سنخيتى و ارتباط گونه هيچ هافرهنگ در اصطالح
 .چيست ببينم كنيد لطف

 كسانى: اند ديالكتيكى دنيا متفكران عموم كه بينيد مى ترتيب اين به خوب،
 كننـد،  مـى  مطـرح  مطلب آن بر انتقادى آن از بعد كنند، مى مطرح را مطلبى كه

 و گردنـد،  مـى  بـاز  اصـلى  مطلـب  بـه  كاملتر صورت به انتقاد آن روى سپس
 ديالكتيـك  گفـت  بايـد  منتها. اند ديالكتيكى همه اينها. روند مى جلو طور همين

 يـك  عنـوان  بـه  را ديـالكتيكى  روش بخـواهيم  ما اگر. دارد مختلف روشهاى
. ايـم  كـرده  محـدود  را ديالكتيـك  معنـى  ايم دهـآم ريم،ـبب امـن مشخص روش

. هسـتيم  مختلـف  ديالكتيكهاى داراى ما و اند مختلف ديالكتيكها بگوييم ايدـب
 كتـابى  اسـت  معاصـر  هـاى  الكتيسينـدي از يكى كه گورويچ جهت، همين به

 مقدمـه  كتـاب  ايـن  چهـارم  سـه  2.شناسـى  جامعـه  سـير  دادن نشان براى دارد
 

                                                           
 بهشتى دكتر كه است همان مطلب ظاهراً ندارد؛ وجود بحثى چنين اصالً كه است ـ روشن1
 كـرده  خلـط  ديالكتيك با را انتلكتوئل واژه وى: اند كرده طرح فرد اين از خود پرسش در

 دكتر مرحوم آثار از يكى خواندن ضمن كننده سؤال كه است اين احتمال نزديكترين. است
 انتلكتوئـل  جاى به را ديالكتيك هواژ پرداخته، روشنفكر و انتلكتوئل تمايز به كه شريعتى

 سـالهاى  (زمـان  آن در كـه  است جهت اين از شريعتى مرحوم از اثرى ذكر. برد مى كار به
 گفتـه  سـخن  روشـنفكر  و انتلكتوئل تمايز از كه بود او تنها) شناخت درس جلسات انعقاد
 .است

    و جـدالى  سـير  يـا  ديالكتيـك : اسـت  چنـين  اثـر  ايـن  كتابشـناختى  مشخصـات ـ  2
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 بيـان  شـده  پيـدا  ديالكتيـك  خود در كه را تطورى چهارم سه اين در او. است
 ممكـن  گرچـه  شـده،  ترجمـه  ىدشـوار  نثر با متأسفانه كتاب اين. است كرده
 متنهـاى  و است فلسفى نيمه كتاب اين اصوالً چون باشد، دشوار هم متن است

 و اسـت  فرانسه زبان به كتاب اين اصل. شوند مى نوشته دشوار عموماً فلسفى
 اظهـارنظر  تـوانم  نمـى  كنم استفاده فرانسه زبان از توانم نمى مستقيماً چون من
 كـه  بينيم مى كنم مى استفاده مستقيماً كه آلمانى و انگليسى متنهاى در ولى كنم،

 گـاهى  هـم  انگليسـى  در و اسـت  دشوار العاده فوق آلمانى در فلسفى متنهاى
 ايـن  حـال  هر به ولى. باشد دشوار هم فرانسه متن واقعاً بسا چه. است دشوار
 خـوبِ  فاضـلِ  دوسـتانِ  از يكـى  وسـيله  بـه  ايكه با هست االن كه اى ترجمه
 جـدالى  سـير  نـام  بـه  كتاب اين. دارد دشوارى نثر شده ترجمه نىداشت دوست
 رفقـايى . اسـت  شـده  چاپ تجديد هم تازگى به و شده ترجمه شناسى جامعه

 و مـا  فرهنـگ  وارداتـى  اعجوبـه  ايـن  بـا  بخواهند و باشند داشته حوصله كه
 حـدود  شـايد  كـه  را كتـاب  اين مقدمه توانند مى شوند آشنا آن تطور و تحول

 ايـن  در كـه  هايى نوشته ميان در. بفرمايند مطالعه است صفحه چند و دويست
 اوالً، كـه  باشد فردى به منحصر نوشته كتاب اين شايد درآمده فارسى به زمينه

 و پرمطالعـه  نسـبتاً  كـه  است فردى آن مؤلف ثانياً، دارد؛ را مسائل جديدترين
 ديگـر،  بانهـاى ز بـه  ولى. است شده نوشته جامع تقريباً ثالثاً، است؛ سرشناس

 و مفصـلتر  كتابهاى باشد، نشده ترجمه فارسى به كه خارجى زبانهاى به يعنى
 كـه  اسـت  شـده  نوشـته  ديالكتيك تاريخ در حتى و منطق تاريخ در جامعترى

 هسـتم  آشنا آنها با من كه آثارى البته. كنند مراجعه آنها به توانند مى احياناً رفقا
 .است زبان انگليسى حياناًا و زبان آلمانى مؤلفهاى از بيشتر

                                                                                                                  

 تهـران،  انتشـار،  سـهامى  شـركت  حبيبـى،  حسن ترجمه گورويچ، ژرژ شناسى، جامعه 
1351. 
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 ديالكتيـك  نـوع  يـك  از توانيم نمى ما. دارد انواعى ديالكتيك بنابراين،
 بپرسـيم  بايـد  كنـد،  فكر ديالكتيكى بايد انسان بگويند اگر. بگوييم سخن
 ديالكتيـك  پيـرو  را خودش ماركس كه دانيد مى شما ديالكتيكى؟ نوع چه
 بـزرگ  ديالكتيسين يك عنوان هب اوست استاد استادِ كه هگل از و داند مى

 پـس . نيسـت  ماركس قبول مورد هگل ديالكتيك يعنى. كند مى ياد مردود
 را هگـل  ديالكتيـك  مختصـرى . دارد انـواعى  ديالكتيـك  شـود  مـى  معلوم
 .شويد آشنا آن با تا دهم مى توضيح

  
  هگل يالكتيك
 مقـوالت  و مفـاهيم  در آيـد  مـى  هگـل  كه است سبك اين به هگل ديالكتيك

 تحليـل  را هستى مفهوم خواهيم مى: هستى مفهوم گويد مى مثالً. كند مى حثب
 رود مـى  جلـو  تحليل اين با و كند مى تحليل را هستى مفهوم. بشناسيم تا كنيم
 كنـد،  مـى  تحليـل  را هسـتى  مفهوم رفتن، جلو اين در. جديد نتايج به برسد تا

 جلـو  و يمكنـ  مـى  تحليـل  خـوب  را هسـتى  مفهـوم  وقتى ما گويد مى آنوقت
 و هسـتى  وقتـى  بعـد . است خودش ضد است؛ نيستى انگار بينيم مى رويم مى

 آن انگـار  بينـيم  مـى  و سـوم  مفهـوم  يـك  به رسيم مى كنيم مى دنبال را نيستى
» شـدن  «مفهـوم  بپردازيم آن به بيشتر بايد نيستى و هستى جاى به كه مفهومى
 درآمـدن  اين از يعنى» شدن «.نيستى هم و هست هستى هم» شدن «در. است

. نبـودن  هـم  و اسـت  بودن هم» شدن «بنابراين،. اين به درآمدن آن از و آن به
 امـور  نـه  البته ذهنى امور روى كند؛ مى كار مفاهيم روى بيشتر هگل ديالكتيك

 در ذهنـى  مفـاهيم  روى هگـل  گـويم  مى كنيد سؤال من از اگر. محض ذهنى
 هگـل  حـرف  فهـم  چـون  ولـى  ،كند مى كار شان عينى مطابق و مقابل با رابطه
 نداشـته  عميـق  آشـنايى  وجـودى  فلسـفه  بـا  كه كسانى و است دشوار بسيار
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 اسـت  ايـن  كننـد،  مى تلقى پرت و چرت را هگل حرفهاى اول از اصالً باشند
 هگـل  گويـد  مـى  اسـت  هگل معاصر تقريباً كه 1شوپنهاور مثل فردى يك كه

 كانـت  كـه  ديـده  گـل ه گويـد  مـى . زده سـلمبه  قلمبـه  حرفهاى است؛ ديوانه
 او از مـن  گفـت  ايـن  كـرد،  جلـوه  بـزرگ  خيلى دنيا در و زد قلمبه حرفهاى

 شـوپنهاور  كـه  اسـت  تعبيـرى  اين! كنم جلوه بزرگتر تا زنم مى حرف تر قلمبه
 همـان  از ناشـى  مقـدارى  امـر  ايـن  كه است اين واقع ولى. دارد هگل درباره

 هگـل،  افكار بودن همبر و درهم از ناشى مقدارى و است هگل كار دشوارى
 اسـت  دشوار واقعاً وجودى فلسفه فهم كه است اين از ناشى بيشترى مقدار و
 آمـاده  فلسفه اين فهم براى منظمتر صورتى به قبل از را خود كه كسى براى و

 بـه . اند كرده گويى قلمبه اينها كه آيد مى پيش توهم اين بخود خود باشد نكرده
 . است ذهنى امور به مربوط و ايدآليستى هگل ديالكتيك كه اند گفته حال، هر

  
  هگل از پس ديالكتيك

 ديالكتيـك  يعنـى  رآليسـتى،  ديالكتيك براى شد شروع حركتى هگل دنبال به
 و كنـد  مى تمركز واقعيات روى كه ديالكتيكى يعنى. ذهنگرا جاى به واقعگرا،

 اسـتاد  و هگل شاگرد كه 2فويرباخ. كند مى استنتاج را ديگر واقعيت واقعيتى از
 بايـد  گفـت  و آمـد  سـمت  ايـن  بـه  است، آلمانى متفكر يك و است ماركس

 بـه  ذهنـى  و ايدآليسـتى  ديالكتيك از گرايش اين در. باشد رآليستى ديالكتيك
 كـه  بود اين مطلب آن. آمد پيش مسأله مطلب يك عينى و رآليستى ديالكتيك
 يعنـى  اسـت؛  ادىمـ  واقعيـت  همـان  عينـى  واقعيت گفتند او امثال و فويرباخ

 

                                                           
 .آلمانى بدبين فيلسوف) 1788 ـ1860 (شوپنهاور آرتورـ 1
ـ  1804 (فويرباخ آندراس لودويگـ 2  ايدآليسـم  بـه  ابتدا در كه آلمانى فيلسوف) 1872 

 .داشت گرايش
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 واقعيـت . ندارد وجود ديگرى عينى واقعيت بينيم مى ملموس ما آنچه جز
 ديگر مادى واقعيت از غير و است مادى واقعيت و ماده همان صرفاً عينى

 .ندارد وجود واقعيتى
 است؟ رآليستى اين :]حاضران از يكى[
 اهيـد بخو اگـر  بنـابراين، . واقعگرايى يعنى رآليسم بله؛ :]بهشتى دكتر[
 بنويسـيد،  بايـد  بگذاريد مصطلحى فارسى معادل رآليستى ديالكتيك براى

 شـد؛  تبـديل  مـاديگرا  ديالكتيـك  به واقعگرا ديالكتيك. واقعگرا ديالكتيك
 بـه  رآليسـتى  ديالكتيـك  لـذا . مـاده  بـا  شد شناخته مساوى واقعيت چون

 ديالكتيــك بــا رآليســتى ديالكتيــك. شــد تبــديل ماترياليســتى ديالكتيــك
 از مخصوصـاً  بينيـد  مـى  كـه  است اين. است شناخته مساوى رياليستىمات

 بلكـه  شود، نمى گفته تنهايى به ديالكتيك ديگر طرف اين به ماركس زمان
 روش بـا  مـاده  اصالت به اعتقاد يعنى ديالكتيك، ماترياليسم شود مى گفته

 ديالكتيشـر  يعنـى  ديامـات  1.ديامـات  شـود  مـى  آن مخفف كه ديالكتيكى،
 ماترياليسـم  يعنى. شود مى گفته صفت صورت به چون ـ 2يسموسماتريال

 از را) Mat (مـات  و انـد  گرفتـه  ديالكتيشـر  از را) Dia(» ديا «.ديالكتيكى
 شـده  آيـد  مـى  موصـوف  از قبـل  آلمانى در صفت چون و ماترياليسموس

 .ماترياليسموس ديالكتيشر مخفف ديامات، است
 مـاركس  فرموديـد ! اهمخـو  مـى  عـذر  دكتر، آقاى :]حاضران از يكى[
 بود؟ كرده مطرح را ايدآليستى نظريه
  

 ديالكتيك ماترياليسم نقد 
 مـتهم  را هگـل  ماركس، استاد فويرباخ گفتيم. بود كرده رد :]بهشتى دكتر[

 

                                                           
1. DiaMat   2. Dialektescher Materialismus 
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 ديالكتيـك  بايـد  گويـد  مى و است ايدآليستى ديالكتيك ديالكتيكش كه كند مى
 گويد مى بعد و باشيم داشته وسرآليسم ديالكتيشر يعنى باشيم، داشته رآليستى
ــر واقعيــت چــون ــاده از غي  ديالكتيشــر گــوييم مــى پــس نيســت چيــزى م

. كـنم  مـى  يـادآورى  را آن من كه رفته كار به شگرد يك اينجا. ماترياليسموس
 آن. نكـرد  عبور آسانى به آن از هرگز و كرد دنبال كارها در بايد را شگرد اين

 ايدآليستى اينها امثال و كانت و هگل كه گفتيد آمديد شما كه است اين شگرد
 نيسـت،  درست مطلب اين اوالً. كردند فكر ذهنى امور در صرفاً و كردند فكر
 تـا  چه گر نيست، درست دربست مطلب اين. گذاريم مى كنار را آن فعالً ولى

 را هگـل  مطالـب  از بخشـى  كـه  گويم مى صراحت با. است درست حدودى
 كـه  نبوده حدى در اصالً و بفهمد توانسته نمى و است، نفهميده ماركس آقاى
 علـت . نيسـت  آشـنا  وجودى فلسفه الفباى با اصالً ماركس اينكه براى. بفهمد
 ولـى  اسـت،  فلسـفه  ماركس رشته كه است درست: است روشن هم امر اين

 هـم  كـارى  خوب. رود مى اجتماعى مسائل سمت به كه است نوجوان خيلى
 خـوب  كـار  اين ولى كرده، خوبى كار. رفته ىاجتماع مسائل سراغ به كه كرده
 بلكـه  نيستم، فيلسوف ديگر من بگويد كه بود اين شرطش. داشت شرط يك
 داعيـه  همچنـان  امـا . كـنم  مـى  كـار  انقالبى و اقتصادى و اجتماعى مسائل در

 هـم  شـما . نيسـت  خوبى كار گذاشتن، سر پشت را فلسفه و داشتن فيلسوفى
 دقيقـى  وسـيع  مطالعـات  اسـت؛  اى گسـترده  انميـد  فلسـفه ! نكنيد را كار اين
 قـرار  مـا  اگـر . خواهد مى تمركز خواهد، مى نيرو خواهد، مى وقت خواهد؛ مى

. ايـم  نكـرده  خوبى كار است، باطل بگوييم فهميم نمى كه را هرچه كه بگذاريم
 قبـول  من از كسى خواهم نمى هم هيچ زدم؛ من كه است حرفى يك البته اين
 فـرض . كـنم  عبـور  مسأله اين از و بگويم را خودم اشتبرد خواستم من. كند
 ايدآليسـتى  اينهـا  كه بجاست اينها و هگل و كانت به ضربه اين اصالً كه كنيم
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 ايـن  ــ  داشـت  رآليسـتى  ديالكتيـك  بايد گفتيم كه كنيد فرض و. كردند فكر
 حـرف  بسـيار . داشـت  واقعگرا ديالكتيك بايد يعنى ـ است جالبى شعار اتفاقاً
 امـا . نيسـت  درسـت  بـرود  ور خودش ذهنيات در فقط اگر آدم. ستا خوبى
 واقعيـت  بـه  است منحصر واقعيت گفتيد. كرديد معين نرخ دعوا ميان در شما

 اى مسـأله  آمدى خوب شعار اين با همراه شما يعنى. مادى و متطور و متحول
 بررسـى  و بحـث  مورد حاال تا بشرى انديشه تاريخ اول از كه كردى مطرح را
. نـه  يـا  اسـت  متطـور  و مـادى  واقعيـت  به منحصر عينى واقعيت آيا كه ه،بود

 حس با را آن بشود كه است واقعيتى گفتى و كردى معنا هم را مادى واقعيت
 زمـان  بعـد . بگيـرد  قـرار  زمان و مكان بعد در يا باشد؛ داشته تطور و بشناسى

 شـما . ريمگيـ  مـى  تطـور  و حركت از را زمان گفتى چون تطور؛ بعد يعنى هم
 ماترياليسـم  لـذا  و باشـد،  داشته حركت كه است واقعيتى مادى واقعيت گفتيد

 از را ديالكتيـك  اينكـه  بـراى  چرا؟. تحولى و تطورى ماديگرى شد ديالكتيك
 مـاديگرى  انـد  آمـده  آقايـان  از بعضـى  اينكه. گرفتى حركت و تطور و تحول
 چـه  گـر  انـد،  آورده ديالكتيـك  ماترياليسـم  فارسى معادل عنوان به را تحولى
 كلمه معنى. هست جديد اصطالح در كلمه معنى الزمه اما نيست، كلمه معنى
 و شـود  مى عينى كاوش آن در كه ماديگريى. است ديالكتيكى ماديگرى همان

 مـاديگرى  معـادل  حـال  هـر  بـه  ولـى . شـود  مى استنتاج ديگر چيز زىـچي از
 معـادل  فكـر،  طـرز  ايـن  نتيجـه  اسـاس  بر ديالكتيك، ماترياليسم براى تحولى
 بـر  جـدالى؛  ماديگرى يا جدلى، ماديگرى اند گفته هم ها بعضى. است درستى
 حـال،  هـر  بـه . اند كرده منتقل ماده عالم خود به را جدل و جدال اينكه اساس
 بيــان در و مــادى واقعيــت بــه اســت منحصــر عينــى واقعيــت گفتيــد شــما

 معرض در كه است ىواقعيت گفتيد هم مادى واقعيت ويژگيهاى و مشخصات
 و زمـان  بعـد  در يعنـى  باشـد؛  داشـته  تحـول  باشد؛ غيرثابت باشد؛ دگرگونى
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 شـما . نكرديـد  اثبـات  را اين شما. است مطلب اول اين ولى. گيرد قرار مكان
 اثبـات  را مسـأله  ايـن  اينكـه  بدون. كرديد قبول كنيد اثبات اينكه بدون را اين
 كـه  اسـت  درسـت  ايـن . كرديـد  لقبو روشن مطلب يك عنوان به را آن كنيد
 امـا  ــ  دانسـتند  نمـى  واقعيت را ماده كه كسانى مقابل در ـ است واقعيت ماده
 ايـن . اسـت  گـرد  گـردى  هر آمد؟ كجا از است ماده به منحصر واقعيت اينكه

 زمـين  كـره  گردوسـت؛  هم گنبد پس گردوست؟ گردى هر اما. است درست
 سـراغ  به «.قبول اين ؛»هستند عينى واقعيت مادى امور و ماده «!گردوست هم

 .نيسـت  بحثـى  اينجـا  تـا . قبـول  اينجـا  تـا . قبـول  هم اين ؛»برويم ماده تحليل
 و قبـول  هـم  ايـن  ؛»است متطور و متحول واقعيت طبيعت عالم اين واقعيت«

 بـرويم  آن سـراغ  بـه  مـا  كـه  واقعيتى ديگر اين، جز آيا اما. نيست بحث جاى
 بلكـه  نشـده،  اثبـات  تنهـا  نـه . اسـت  نشـده  اثبـات  هنـوز  مسأله اين نيست؟

 و انـد  كـرده  اعتـراف  ناخودآگـاه  ديالكتيـك  ماترياليسم هاى چهره معروفترين
 هـاى  چهـره  معروفتـرين . داريم متطور غير واقعيت ما كه اند پذيرفته و اند گفته

 و امـر  كـه  اسـت  اين فكرشان، اساس اصالً و ها، گفته و ها نوشته در ديامات،
 ايـن  شـما . قـوانين  چيسـت؟  آن. انـد  كـرده  قبول را حولغيرمت عينى واقعيت
 ديامـات  براسـاس  كـه  شـناختى  كتابهـاى  همين در. ببينيد را شناخت كتابهاى
 كننـد،  مـى  منتشـر  كـه  هـم  كـوچكى  فارسـى  هـاى  جزوه همين شده، نوشته
 اين» .است عينى واقعيت داراى جهان «)1: دارد مقدمه چند ديامات گويند مى

 امـر  يـك  و دارد عينـى  واقعيت جهان گويند مى. شناخت ىمبان از اول مقدمه
 واقعيـت  داراى را جهان يعنى ايدآليست؛ نه هستيم رآليست لذا نيست؛ ذهنى
 هـم  ايـن » .اسـت  شناخت قابل ما براى عينى واقعيت اين «)2. دانيم مى عينى
 ايـن  «)3. شـويم  آگـاه  عينـى  واقعيـت  ايـن  از تـوانيم  مى ما يعنى. دوم مبناى
 كـه  هسـتند  منظمـى  قـوانين  قلمـرو  يعنـى  ؛»انـد  نظـام  داراى عينى هاىواقعيت
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 و نظـم  بى جهان اين دگرگونى و تحول و تطور. است تطور اين بر حاكم
 رونـد  اگر لذا. دارد روند و قانون نيست؛ قانون بى و كتاب بى و حساب بى
 چيـز  آيا است؟ علمى شناسايى قابل ما براى ديگر آيا باشد نداشته نظام و

 مـنظم  غير چيز كه داريم قبول همه است؟ علمى شناسايى قابل منظم غير
 مـاده،  و طبيعـت  جهـان  همـين  در بنـابراين، . نيست علمى شناسايى قابل

: اسـت  مـاده  بـر  حـاكم  قانون آن و نيست، متطور كه داريم عينى واقعيتى
 ديامـاتى  آقاى اين از ما حاال خوب،. طبيعت بر حاكم طبيعى قانونى نظام
 ذهنى؟ پندارى امر يك يا است عينى واقعيت قانون اين آيا: كنيم مى لسؤا

 است؟ واقعيت از منتزع خودش قانون آيا :]حاضران از يكى[
 است؟ ذهنى امر يك يعنى چه؟ يعنى است منتزع :]بهشتى دكتر[
 .است مفهوم :]فرد همان[
. نـدارد  خارجى واقعيت يعنى چه؟ يعنى» است مفهوم «:]بهشتى دكتر[

 !است نظام تابع كنم مى خيال من نيست؛ نظام تابع جهان اين واقعاً عنىي
 ...باشد ساخته را آن من ذهن اينكه نه! نه :]شخص همان[
 را آن مـن  ذهـن  كـه  هرچيـز . است عينى واقعيت پس :]بهشتى دكتر[

 قـانون  به راجع عالى جناب االن كه حرفى اين. است واقعى باشد نساخته
 شـما  مـن  منظور البته ـ هستيد رآليست گوييد مى الح عين در و زنيد مى

 ايـن ! گوييـد  مـى  سـخن  ماترياليستها طرف از شما كنيم مى فرض! نيستيد
 قانون گويم مى اما هستم رآليست من گويد مى و زند مى آقا اين كه حرفى
 هـم  من بودن رآليست با سخن اين حال عين در و است انتزاعى امر يك

 عينى؟ امر يك يا است انتزاعى امر يك قانون آيا مپرس مى ندارد؛ منافاتى
 مثالً. كند مى انتزاع عينى واقعيت از را قانون من ذهن :]شخص همان[
 ...حركت قانون
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 وجـود  ذهنـى  دنيـا  در اصـالً  اگـر  حال هر به. دانم مى :]بهشتى دكتر[
  نه؟ يا داشت وجود قانون اين آيا نداشت،

 .بله :]شخص همان[
 از يكـى  گويـد  مـى  ديامـات . اسـت  ذهن از مستقل پس :]بهشتى دكتر[
 وجـود  دنيـا  در هـم  ذهنـى  اگـر  يعنـى . است ذهن بر ماده تقدم من اصول
. دارم را سـؤال  همـين  قـانون  بـه  راجـع  هم من. داشت وجود ماده نداشت

 نه؟ يا داشت خواهد وجود قانون اين آيا نداشت وجود ذهنى اگر گويم مى
 . باشد متحول تواند مى ذاته دح فى قانون :]حاضران از يكى[
 !باشد؟ متحول قانون :]بهشتى دكتر[
 قـانون  اين. كند مى صحبت حركت از كه قانونى مثالً :]شخص همان[
 .كند مى حكايت متحول جسم از است، ساكن ذهن در كه حال عين در

 چطور؟ :]بهشتى دكتر[
 نيست؟ ثابت حركت مگر :]شخص همان[
 سؤال. نيست متحول كه قانونش اما است متحول حركت :]بهشتى دكتر[
» قـانون  «گـويم  مـى  حركـت؛  خـود  گويم نمى. است حركت» قانون «از من

 بـه  آب و شوند مى تركيب ئيدروژن و اكسيژن اينكه قانون گويم مى. حركت
 ثابـت  قـانون  ايـن  آيـا  پرسيم مى حال. قانون گوييم مى اين به. آيد مى وجود
 متغيرنـد؛  اكسـيژن  و ئيـدروژن  اسـت؛  يـر متغ آب بله، است؟ متغير يا است
 اسـت،  مـايع  گـاهى  شـوند،  مـى  تجزيه گاهى شوند، مى تركيب هم با گاهى
 ...متغيرند اينها است؛ درست. است جامد است، يخ گاهى است، بخار گاهى
 خارجى واقعيت يك عنوان به را قانون اين خود شما :]شخص همان[
 !دهيد نشان ما به خارج در

 كـه  را چيزى آن فقط گوييد مى كه است همين شما اشتباه :]بهشتى دكتر[
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 حرفـى  مـن  اسـت  ايـن  حرفتـان  اگـر . دارد عينى واقعيت داد نشان بتوان
 .كنيد تعريف من براى را عينى واقعيت كه كنم مى درخواست فقط. ندارم
 آن از مـا  كه نيست نامرئى چيز يك كه عينى واقعيت :]شخص همان[

 .كنيم صحبت
 !چه؟ يعنى نامرئى :]بهشتى دكتر[
 عينـى  پديـده  و مفهـوم  دو اكسـيژن  و ئيدروژن يعنى :]شخص همان[

 دو ايـن  بـا  ارتبـاط  در آورد مى وجود به را آب كه هم قانونى آن. هستند
 .است عينى موجود

 خـودش  بـدانم  خواهم مى اما اوست؛ با ارتباط در! درست :]بهشتى دكتر[
 .كنيد تعريف من براى را» عينى «گويم مى من! آقا ببينيد نه؟ يا است عينى هم

 آب. دارد واقعيـت  گـوييم  مـى  كـه  است همان عينى :]شخص همان[
 .است مورد دو آن از مستقل واقعيتِ

 مسـتقل  هم ئيدروژن. آنهاست با ارتباط در نيست؛ مستقل :]بهشتى دكتر[
 .است مرتبط خارج عالم در كربن با بلكه ندارد، وجود دنيا در كربن از

 خـارج  از را آن مـا  ذهن بگوييم كه دارد اشكالى چه :]شخص نهما[
 است؟ كرده انتزاع
 قـانون  ايـن  كـه  است اين انتزاع معنى آيا. خوب بسيار :]بهشتى دكتر[
 كرد؟ نمى عمل من ذهن منهاى
 . است خارجى واقعيت نيست؛ قانون ديگر آنها :]شخص همان[
 بحـث  كـه  من. گويم مى را خارجى واقعيت همان هم من :]بهشتى دكتر[
 دارد عينـى  واقعيت يك خودش قانون. نباشد قانون آن اسم اصالً. ندارم لفظى

 كـه  اسـت  آن عينى واقعيت گوييم مى. كنيم مى معنا را عينى واقعيت ندارد؟ يا
 جـاى  سـر  او نداشت وجود ذهنى هم اگر يعنى. دارد حقيقت ذهن از مستقل
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 !بفرماييد داريد اين از غير تعريفى عينى واقعيت براى اگر. بود خودش
 .است همين خير؛ نه :]شخص همان[
 اصـالً  اگر كه چيزى از است عبارت عينى واقعيت اگر :]بهشتى دكتر[
 از قبل و انسان از قبل حتى ـ نبود هم ذهنى صاحب و نبود دنيا در ذهنى
 تركيب از باالخره بيايد وجود به ذهنى و جاندار اصالً اينكه از قبل. حيوان
 معلـوم  پـس . آمد مى آمد؟ نمى يا آمد مى وجود به آب ئيدروژن و اكسيژن

 كه است عينى واقعيت يك منتها. دارد اصالت ذهن بدون امر اين شود مى
 ايـن  حاال. تطور نه و زمانى بعد نه دارد، مكانى بعد نه آيد، مى چشم به نه
 و كنـد  مـى  گيـر  اش قافيـه  در بعـد  گفتـه،  اول آن را شعرى يك چون آقا

 هم خودش ـ است ايدآليست او گويد مى هم بعد و كند مى بحث بيخودى
 امـور  كه است كسى ايدآليست معانى از يكى اينكه براى است؛ ايدآليست

 كار همين قانون به راجع آقا اين نيست؟ اين مگر. كند تلقى ذهنى را عينى
 خـودش  حـرف  بـا  ديامـات  آقـاى  ايـن . اسـت  كرده خودش حرف با را

 عينـى  واقعيـت  خـودش  تعريف مطابق كه را قانون يعنى. شده ايدآليست
 گفـت  اگـر  چـون . نيست عينى واقعيت گويد مى ذهن، از مستقل و است

 زمـانى  بعد و مكانى بعد داراى كه واقعيتى به است منحصر عينى واقعيت
 خودش نه و دارد مكانى بعد نه قانون گوييم مى باشد، تطور داراى و باشد
 .است ثابت قانون كه است اين فرض چون. دارد تطور
 اسـت؛  صـادق  ذوات مـورد  در بيشـتر  مسـأله  اين :]حاضران از يكى[
 .باشد ذات روى كه قانونى نه. عرَض نه هستند ذات كه چيزهايى يعنى
 چه؟ يعنى ذات :]بهشتى دكتر[
 .بيايد در اينها و مكان و زمان تحت كه چيزهايى يعنى :]شخص همان[
 ؟!دربيايد مكان و زمان تحت كه آن يعنى ذات :]بهشتى دكتر[
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 عينيـت . باشـد  خـارج  در كـه  نيست ذات يك قانون :]شخص همان[
 .است عرَض نوع يك قانون ندارد؛ ذات يك عنوان به خارجى

 ؟!است عرَض :]بهشتى دكتر[
 .شود مى محقق ذوات براى كه است اى عارضه يعنى بله؛ :]شخص همان[
 ذات! كنـيم  مـى  بحـث  هـم  با ديالكتيكى صورت به ما :]بهشتى دكتر[
 .كنيد معنا را ذات چه؟ يعنى
 و دارند خارجى عينيت كه چيزهايى همان يعنى ذات :]شخص همان[

 .بيايند در آن امثال و مكان و زمان تحت يعنى هستند؛ ملموس
 چيـزى  گفتيـد  و كرديـد  تعريف اينطور را ذات شما اگر :]بهشتى دكتر[
 آن گيـرد،  مـى  قـرار  زمـان  و مكـان  بعد در و ددار خارجى عينيت كه است
. است عينى واقعيت اما نيست، جسم قانون. جسم شود مى ذات معنى وقت
 .نداريم حرفى اين در ما. نيست جسم اما است، عينى واقعيت قانون
 مـورد  در نـدارد،  وجـود  ثابـت  گوينـد  مى كه كسانى :]شخص همان[
 .زنند مى را حرف اين ذوات
 بگوييـد . شـود  مـى  غلطانـداز  ذات كلمـه . ذات نگوييد! نشد :]بهشتى دكتر[
 بـارى  ذات گـوييم  مى ما. دارد وسيعترى معنى ما اصطالح در ذات كلمه. جسم

 آقايــان آن قـول  از. جسـم  بگوييـد  ذات جــاى بـه  شـما . روح ذات يـا  تعـالى، 
 و اسـت  مكـانى  بعـد  داراى كـه  موجـودى  از است عبارت جسم كه گوييم مى

 و انـد  زده همـه  كه است حرفى اين. است زمانى بعد داراى ددار هم تطور چون
 ارسـطو  مگـر . گويـد  مـى  را همين هم ارسطو. است نگفته اين از غير كس هيچ
 مـا  محسـوس  اجسـام  و طبيعـى  اجسـام  گويد مى ارسطو گويد؟ مى اين از غير

 حـال  در دائمـاً  يعنـى . فعـل  و قوه داراى و مكانى بعد داراى هستند موجوداتى
 ايـن  در منحصـر  را واقعيـت  چـرا  شـما . نيسـت  جديـدى  حرف پس. تطورند
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 چـون  بگذاريـد؛  كنار است غلطانداز چون گفتم هم را ذات كلمه كرديد؟
 ايـده  مقابـل  در ذات گـاهى . كنيـد  معنـى  را آن يا ـ است مبهم كلمه يك
رَض،  مقابل در گاهى و شود مى گفته همـان  اخيـر  صـورت  در كـه  ــ  عـ 

 كـه  اسـت،  پديده مقابل در گاهى. دارد معنى چند ذات پس. است جوهر
 2فنـومن  مقابـل  در 1)نـومن  (ذات گويـد  مـى . است همين كانت اصطالح

 اى كلمـه  معتقـدم  من داريد؟ نظر در را معانى اين از يك كدام شما. است
 منحصـر  عينى واقعيت گوييم مى ما. بگذاريم كنار كند مى ايجاد ابهام كه را
 شما. نيست جسم صفت قانون چون. نيست جسم صفات در و جسم در
 حـاكم  توانـد  نمى كه صفت خوب، است؛ جسم بر حاكم قانون گوييد مى

 طبيعـت  قـوانين  حكومـت  قلمـرو  اجسام جهان اين گوييد مى شما. باشد
 واقعيتـى  يك بنابراين،. است آن محكوم اين دگرگونيهاى گوييد مى. است
 عـادت  چـون  ما نتهام. تر كلفت گردن و است برتر جسم خود از كه است
 البتـه ... بـدانيم  كنى پر مشت اين و توپرى اين به را كلفتى گردن ايم كرده
 كـن  پـر  مشـت  موجـودات  برخى طور همين. نيست كن پر مشت قانون
 است؟ كن پر مشت خدا باشد گفته كه داريد سراغ را احدى شما. نيستند
 نظـر  به ،است حاكم قانون فرموديد اينكه! ببخشيد :]حاضران از يكى[
 جسـمى  وقت هر كه است اين مسأله. نيست محكومى و حاكم مسأله من

 .اوست همراه هم قانونش باشد داشته وجود
 كنـد؟  مـى  اثـر  چيز چه در چيز چه ولى است، درست :]بهشتى دكتر[
 كند؟ مى اثر قانون در جسم يا كند مى اثر جسم در قانون
 .كرد جدا هم از را دو اين نبايد :]شخص همان[
 جسـم  بـا  البته است، مستقلى چيز خودش براى قانون :]بهشتى دكتر[

 

                                                           
1. noumenon   2. phenomenon 
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 .است مرتبط
 كند؟ مى پيدا وجود جسم بى مگر قانون :]شخص همان[
 وجـود  قـانون  پس ولى. جسم با نيست؛ الزم جسم بى :]بهشتى دكتر[
 وجود طبيعت بى خدا گفتيم ما مگر. جسم بى نگفتيم كه ما آقا، ببينيد. دارد
 فعـالً  مـا  بحث جسم؟ بى روح گفتيم ما مگر. نيست مطرح با و بى دارد؟
 بـه  است منحصر واقعيت آيا كه است اين سر ما بحث. نيست با و بى سر
 ديـد  از حتـى  واقعيـت  يا گيرد مى قرار مكان و زمان بعد در كه چيزى آن
 نيست؟ اين در منحصر ديامات پيرو يا ديامات يك

. باشـد  داشـته  وجـود  ذاتـه ب كـه  نيست چيزى قانون :]شخص همان[
 بغيـره  كه هستند چيزهايى و دارند وجود بذاته كه هستند چيزهايى اصوالً
 .باشد داشته وجود بذاته كه نيست چيزى يك قانون. دارند وجود
 قـانون  بـا  هم جسم چون ندارد، وجود بذاته هم جسم :]بهشتى دكتر[
 و گيريـد  مـى  صـل ا را اينهـا  از يكى شما اينكه معيار اصالً و. دارد وجود
 چيست؟ فرع را ديگرى

 هـر  به كه است اين مسأله. نيست فرع و اصل مسأله :]شخص همان[
 ...و عرَض حال
 .نيست عرض قانون است؟ عرض قانون :]بهشتى دكتر[
 ...كه است كيفيتى :]شخص همان[
 .نيست هم كيفيت :]بهشتى دكتر[
ــان[ ــخص هم ــانون :]ش ــوطى ق ــت مخل ــت از اس ــت و كيفي  و كمي
. نـدارد  ذاتـى  يك كه قانون خود. ذوات بر و جسم بر حاكم صوصياتخ

 .نيست پركن مشت چيز يعنى
 .كن پر مشت يعنى ذات پس :]بهشتى دكتر[
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 .باشد داشته وجود تنها تواند نمى قانون :]شخص همان[
 اينكه براى. باشد داشته وجود تنها تواند نمى هم جسم :]بهشتى دكتر[
 .ستا قانون با هميشه هم جسم
 .باشد داشته وجود قانون بدون است ممكن جسم :]شخص همان[
 !نيست ممكن خير؛ :]بهشتى دكتر[
 گـويم  مـى . نيسـت  خـارج  در االن همـين  من منظور :]شخص همان[
 و نباشـد  حـاكم  آن بـر  قـانون  كه باشد داشته وجود جسمى است ممكن
 .باشد مرج و هرج
 قانون. كند پيدا وجود جسم بى است ممكن هم قانون پس :]بهشتى دكتر[
 گوييـد  مـى  اگـر . نباشـد  جسـم  قلمروش است ممكن. خواهد مى قلمرو يك

 . نباشد جسم قلمروش كه باشد قانونى است ممكن خوب ،»دارد امكان«
 بـدانيم  هـا  پديـده  روابـط  مجموعه را قانون ما اگر :]حاضران از يكى[
 بـه . ديگـر  هـاى  پديـده  با شان روابط جز نيستند هيچ ها پديده كه بينيم مى
 يعنـى  هـم  ذاتـى . مـاده  ذاتـى  هـا؛  پديـده  ذاتـى  شود مى قانون ترتيب اين

 .هايش رابطه مجموعه جز نيست هيچ ماده پس. خودش
 .قوانين مجموعه جز نيست هيچ هم رابطه و :]بهشتى دكتر[
 ذاتى. كرد مطالعه ما از مستقل را رابطه شود نمى پس :]شخص همان[
 . است دهما خودِ يعنى. است ماده
 است؟ ماده با يا است ماده خودِ :]بهشتى دكتر[
 .است ماده خود :]شخص همان[
 شـما  چيسـت؟  قـانون  ايـن  قلمـرو  پس است ماده خود اگر :]بهشتى دكتر[
 محـدوده  ايـن  در ولو دائمى امر يك يعنى اصل، يك يعنى قانون، يك گوييد مى
 فشـار  بـا  ئيـدروژن  و اكسيژن مقدارى شرايط اين در وقت هر كه است اين. ما

 بـه  آب و شـوند  مـى  تركيـب  رسـيدند  هـم  بـه  فـالن  گرمـاى  درجه با و فالن
 



 شناخت از ديدگاه قرآن   474

 است؟ درست. آيد مى وجود
 .شود مى ايجاد رابطه يك :]شخص همان[
 ايـن  آيـا  امـا . رابطه يك گويم مى هم من خوب، بسيار :]بهشتى دكتر[
 دارد؟ عمل ميدان يا است ماده خود رابطه
 .است روابط مجموعه :]شخص همان[
 .گويم مى را مورد يك همين فعالً من :]بهشتى دكتر[
 .كرد منفك آب از را آن شود نمى :]شخص همان[
 فعالً را مورد يك همين گويم مى بنده! بفرماييد عنايت :]بهشتى دكتر[

 همـان  از اسـت  عبارت يا است ماده خودِ مورد يك اين آيا. كنيد حساب
 يك؟ كدام ماده؟ روابط ثابت قانون
 بيـان  را ماده ثابت روابط از يكى كه است قانونى اين :]شخص همان[
 .كند مى

 ثابـت  رابطـه  ايـن  كـه  گوييد مى شما اگر خوب، بسيار :]بهشتى دكتر[
 ثابـت  روابـط  مـاده  عـالم  در گـوييم  مى داريم، برمى را قانون كلمه است،
 اند؟ متحول هم روابط آن خود يا ـ داريم
 داشـته  اى مـاده  بخـواهيم  اگـر  كه داريم تىثاب روابط :]شخص همان[
 .باشد برقرار بينشان ثابت روابط اين بايد باشيم
 رابطـه  ايـن  آيـا . داريـم  ثـابتى  رابطه پس خوب، بسيار :]بهشتى دكتر[
 است؟ موهوم يا است واقعيت ثابت
 .ماده خود از مستقل نه ولى است، واقعيت :]شخص همان[
 .اند هم با دو اين. نيست او از مستقل هم ماده :]بهشتى دكتر[
 .هست هم ذاتى و :]شخص همان[
 .اند هم با :]بهشتى دكتر[



 475 )   13(شناخت از ديدگاه قرآن 

 

 پس است؟ ماده چيز چه است ملموس و عينى آنچه :]شخص همان[
 .دارد واقعيت

  .]حضار خنده[!چى؟ :]بهشتى دكتر[
 

مبـادا  كـه  ره رفيـق  اى مـرو  تند
 

باشـد  قافلـه  قفاى در دلى خسته 
 

 

 !گذاشتيد عقب را ما شد چطور م؛رفتي مى هم با ما
 [حضار خنده.]كرديم عمل ديالكتيكى :]شخص همان[
 ايـن  كـه  فرموديـد . بـرويم  هم با كه بود اين بهتر ولى :]بهشتى دكتر[
 رابطـه  گـوييم  مـى  و داريم برمى هم را قانون كلمه. است ماده رابطه قانون
 يـك  رابطـه  يـن ا فرماييـد  مـى  نيـز . است ثابت رابطه اين فرماييد مى. ماده

 است؟ ماده رابطه يا است ماده خود اين. است واقعيت
 .است ماده رابطه :]شخص همان[
 .نيست ماده خود است؛ ماده با منتها است، ماده رابطه :]بهشتى دكتر[
 .است ماده روابط از يكى اين حال عين در :]شخص همان[
 اينهـا  همجموع باالخره. گويم مى را يكى همين هم من :]بهشتى دكتر[
 .است همين مثل هم

 اى رابطـه  بايـد  باشيم داشته آب بخواهيم ما اگر يعنى :]شخص همان[
 .كنيم برقرار اكسيژن و ئيدروژن بين

 كنيم؟ برقرار رابطه چه يعنى :]بهشتى دكتر[
 .كنيد مى صحبت مستقل شكل به اش رابطه از شما :]شخص همان[
. اسـت  ديگرى چيز آقا، ببينيد .گويم نمى مستقل آقاجان؛ نه :]بهشتى دكتر[
 دائمـاً  كـه  حـال  عـين  در ئيـدروژن  و اكسيژن كه است اين قانون بودن ثابت
 ذاتـى  امـر  يك بگوييد. دارد وجود اينها ميان ثابت پيوند يك اما كنند مى تغيير
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 جهـات  تمـام  در متغيـر  دائمـاً  را آنها شما كه ئيدروژن و اكسيژن يعنى ثابت؛
 تغييـر  جهـات  برخـى  در كننـد؛  نمـى  تغييـر  جهـات  امتم در كرديد، مى خيال
 اتفاقـاً  هـم  بنـده . هسـت  او بـا  همـواره  ئيـدروژن  و اكسيژن ويژگى. كنند مى
 و كنيـد  مـى  تعريـف  كـه  را ماده بگويم خواهم مى. برسم همين به خواهم مى
 ثابـت  بعـد  كه كنيد توجه بايد دارد، تغيير بعد حتماً كه است چيزى گوييد مى
 عبـارت  صرفاً عينى واقعيت گفتيد عينى واقعيت عالم مورد در نكهاي. دارد هم

 و ويژگـى  ايـن  بگيـرد،  قرار زمان بعد در يا مكان بعد در كه واقعيتى از است
 بعـد  در نـه  و اسـت  زمـان  بعد در نه كه است واقعيت يك ماده خاصيت اين

 بگيريد؟ اندازه متر با و كنيد متراژ را ماده خاصيت اين توانيد مى آيا. مكان
 .بله :]شخص همان[
 ؟!گيريد مى اندازه متر با هم را آن خاصيت :]بهشتى دكتر[
 . است گيرى اندازه قابل ولى متر، با نه :]شخص همان[
 بـا  متـراژ  قابـل  آن خاصـيت . گـويم  مـى  را همـين  هم من :]بهشتى دكتر[
. نيسـت  زمـان  قلمـرو  خاصيتش طور همين و. نيست مكانى بعد گيرى اندازه
 زمان قلمرو در است ثابت كه چيز هر و است، ثابت خاصيت گوييد مى چون
 اكسـيژن  اتم يك يا ئيدروژن، مولكول يك و اكسيژن مولكول يك اگر. نيست

 اينهـا  اگـر  دارند، مكانى بعد اينها اگر شوند، مى تركيب هم با ئيدروژن اتم يك و
 خاصـيت  امـا ... و شـوند  مـى  جدا هم از فردا شوند مى آب حاال و كنند مى تغيير
 امـر  يـك  اينهـا  درون و ذات در يعنى. دارند همراه به خود با همواره را خود
 و تحـول  پايـه  بـر  صـرفاً  كه بينى جهان اين اساس بنابراين،. دارد وجود ثابت
 داراى كـه  اى جنبه يا و متحول جنبه آن در است واقعيت كردن منحصر و تطور
 آن گـويم  مـى  نيسـت؛  مـا  نظـر  مـورد  قـانون  خود. شد متزلزل باشد، مكان بعد

 را ثابــت قــانون كــه چيــزى آن. گيريــد مــى او از را قــانون شــما كــه چيــزى
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 ثابـت  قـانون  توان نمى متحول ماده از. نيست متحول ماده گيريد مى آن از
 از نـه  بگيريد، ثابت قانون توانيد مى كه است ماده ثابت جنبه آن از. گرفت
 كـن  پـر  مشـت  كـه  واقعيتى به نحصرم عينى واقعيت پس. متحولش جنبه
. نيسـت  باشـد  تطـور  مشمول حتماً يا باشد، داشته مكانى بعد يعنى باشد،
 دارد هـايى  جنبـه  و بخشـها : اسـت  آميختـه  ما عينى واقعيت. است آميخته
 و زمـانى  بعد در واقع متحول، مكانى، بعد داراى كن، پر مشت و ملموس

 نه دارد، قرار زمان بعد در نه ،است كن پر مشت نه كه دارد نيز هايى جنبه
 اتـم  ثابـت  خاصـيت  ايـن  شـما  حاال. ديد شود مى نه و كند مى پيدا تحول

 كنيد؟ مى استنتاج يا بينيد مى را ئيدروژن اتم و اكسيژن
 .كنيم مى استنتاج :]حضار[
 عينـى  واقعيتـى  بـه  خودتان فيزيك همين در شما پس :]بهشتى دكتر[

 حـس  به نه. ندارد گفتيد كه را صفاتى ينا از يك هيچ كه كرديد برخورد
 بگيـرد  قـرار  زمان بعد در اگر چون (گيرد مى قرار زمان بعد در نه آيد، مى

 بعـد » در «كه است اين از غير است زمان بعد» با «اينكه كند، مى پيدا تطور
» در «نـه  است مكان بعد» با «هم اينجا (دارد، مكانى بعد نه و) است زمان
 .داشت را دقتها اين بايد ).مكان بعد

 بين كردن برقرار رابطه استنتاج خودِ مگر ببخشيد، :]حاضران از يكى[
 نيست؟ مفاهيم

 عـرض  مـن  كـه  بـود  همين... عين با رابطه در خير، نه :]بهشتى دكتر[
 ايـن  از. نامند مى ايدآليست را ديگران و كانت و هگل جهت بى اينها كردم
 نـه  دادنـد  قـرار  بررسى مورد عين با بطهرا در را مفاهيم آنها كه گفتم نظر

 .مستقالً طور همين
 ...خـارجى  واقعيـت  از مستقل حسى ديالكتيك مورد در :]حاضران از يكى[
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 ].نامفهوم
 دست در نبايد واقعاً. است ظريف واقعاً بحث اين بله، :]بهشتى دكتر[

 نـوع  يـك  گفتم،. ببرم باال را آن خيلى خواهم نمى بنده. بيفتد عموم بال و
 از اسـالمى  وجـودى  فالسـفه  تعبيرات يعنى. هست هگل كار در آشفتگى
 بـه  نسبت آن فهم لذا و است منظمتر خيلى هگل وجودى فلسفه تعبيرات

 تعقيـد  هسـت؛  آشفتگى هگل تعبيرات در. است تر راحت گل فلسفه فهم
 روشـن  درسـت  هـم  خـودش  براى مطلبى يك گاهى كه پيداست. هست
 او از لذا. است آورده كاغذ روى را آن گذشته ذهنش از همينكه اما نبوده،
. فهميـدم  نمـى  دوم بـار  از بعد را خودم حرف گاهى گفته كه كنند مى نقل
 روى را آن ولـى  نبـوده  روشـن  كـامالً  بوده ذهنش در را آنچه اينكه براى
 ايـن  اما. هست اينها. بگيرد را آن نتوانسته دومرتبه ذهنش اما آورده، كاغذ
 وارد خـواهم  نمـى  فعالً. است بافتنى اينها كل بگوييم كه است اين از غير
 باشـد،  فلسـفه  مخصـوص  كـالس  يك بايد بخواهيد اگر. شوم بحث اين
 ببينـيم  آنجا وقت آن هگل، به برسند تا باشند كرده طى را مدارج هم رفقا
 .كنيم مى بيان قرآن با رابطه در را مقدماتى فعالً ما. گويد مى چه هگل كه

 ...مفاهيم ميان رابطه پس :]حاضران از يكى[
 .عين با رابطه در :]بهشتى دكتر[
 .آيند مى وجود به عين با رابطه در مفاهيم :]شخص همان[
 كننده كشف اند، عين با رابطه در اگر پس خوب، بسيار :]بهشتى دكتر[
. عـين  با رابطه در است مفاهيم بين رابطه استنتاج هستند؟ اى رابطه چه از

 هستند؟ اى رابطه چه نمايشگر ها ابطهر اين پس
 .عينى رابطه :]شخص همان[
 ايـم؟  رسـيده  چيز چه به رسيديم ثابت رابطه يك به اگر پس :]بهشتى دكتر[
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  ثابت؟ عينى يا ثابت ذهنى رابطه به
 عينى؟ يا دانيم مى ذهنى چيز يك را مفهوم ذات خود ما :]شخص همان[
 .ذهنى :]بهشتى دكتر[
 رابطـه  ثابتهـا  بـين  مـا . ايـم  رسيده ثابت رابطه به پس :]شخص همان[
 .ندارد متحرك عنيت به رابطى اين. كنيم مى برقرار
 ...كنيم مى استنتاج ما كه علمى قوانين تمام پس :]بهشتى دكتر[
 .است ذهن در مفهوم. خارجى واقعيت يك عنوان به :]شخص همان[
 خواهيـد  مـى  كـردم؛  ورعبـ  آن از و گفـتم  را اين من. دانم مى :]بهشتى دكتر[

 را مـن  سـؤال  لطفـاً  حـاال . اسـت  متغيـر  بگوييد خواهيد مى است، ثابت بگوييد
 قـانون  عنـوان  بـه  كه اى رابطه اين باالخره كه است اين من سؤال. دهيد جواب
 دارد؟ عينى برابر يك يا است ذهنى و موهوم رابطه يك كرديد، كشف علمى
 .دارد عينى برابر :]شخص همان[
 در فقـط  قـانون  يـا  اسـت،  ثابت هم اش عينى برابر اين :]هشتىب دكتر[
 نيست؟ ثابت خارج در ولى است ثابت من ذهن
 كـه  حـاال  ولـى . اسـت  ثابت نباشد مكان و زمان اگر :]شخص همان[
 .دارد تحرك و نيست ثابت هست مكان و زمان
 چه؟ يعنى تحرك اين كند؟ مى تغيير قانون پس :]بهشتى دكتر[
 .كند نمى تغيير انونق :]شخص همان[
 .است ثابت خارج در پس :]بهشتى دكتر[
 .كند مى پيدا خارجى مصداق خارج در قانون :]شخص همان[
 مسـأله  ظرافـت . اسـت  مسـأله  ظرافـت  كـه  جاست همين :]بهشتى دكتر[
 قـانون  بـودن  ثابـت  و ثبات از خواهيد مى راحت خيلى شما كه جاست همين
 كـه  حالى در كنيد؛ حفظ بود كامل تحول و ملكا تطور كه را مبنا تا كنيد عبور

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   480

 دقـت  بيشـتر  حاال. كنيد مى اشتباه يعنى. بكنيد را كار اين توانيد نمى واقعاً
 شـما،  كشـفهاى  شـما،  كار پيشرفت اصالً. نه يا هست اشتباه ببينيد بكنيد،

 .هاست رابطه اين بودن پايدار و بودن ثابت گرو در همه مطالعاتتان،
 .كنيد مى حذف را مكان و زمان اشم :]شخص همان[
 نيست؟ پايدار واقعاً يعنى كنم؟ مى حذف من :]بهشتى دكتر[
 ...و گيرد مى صورت سريع خيلى استنتاج :]شخص همان[
. كـنم  مى حذف را مكان و زمان بنده بفرماييد. ام متوجه :]بهشتى دكتر[
 ايـن  يـا  كنـد،  مى را خطا اين و اشتباه اين من ذهن گويم مى. كنم مى قبول
 اين فرماييد مى آيا. بدهيد جواب من سؤال به باالخره ولى دارد، را عادت
 است؟ ذهن كار قانون ثبات
 قانون؟ ثبات :]شخص همان[
 .بله :]بهشتى دكتر[
 اصطالح به جز نيست چيزى روبروييم آن با ما آنچه :]شخص همان[

 .قانون آن خارجى مصداقهاى
 عـوض  يـا  اسـت  ثابت قانون صداقم آيا. خوب بسيار :]بهشتى دكتر[
 .بودن قانون نظر از ـشود؟ مى

 .كرد توان نمى اصالً را قضاوتى چنين :]شخص همان[
 .بدهيد پاسخى بايد باالخره :]بهشتى دكتر[
 .نداريم مكان و زمان :]شخص همان[
 ندارد؟ مكان و زمان قانون :]بهشتى دكتر[
 .ندارد مكان و زمان خودش قانون :]شخص همان[
 واقعيتـى  قـانون  كه كنيد مى مالحظه پس. خوب بسيار :]بهشتى دكتر[
 .ندارد مكان و زمان كه است عينى
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 .نيست عينى واقعيت قانون :]شخص همان[
 است؟ موهوم يعنى :]بهشتى دكتر[
 .دهد مى انجام ما ذهن كه است كارى اين! نه :]شخص همان[
 است؟ موهوم :]بهشتى دكتر[
 .است ذهنى مفهومى هر. نيست موهوم هك ذهنى امر :]شخص همان[
 مصـداق  قـانون  يعنى. خوب بسيار. نيست موهوم پس :]بهشتى دكتر[
 ندارد؟ يا دارد عينى
 .دارد حتماً :]شخص همان[
 يـا  اسـت  ثابـت  قـانون  عينى مصداق آيا. خوب بسيار :]بهشتى دكتر[

 متحول؟
ـ  كنـيم  مـى  ثبوت قضاوت ماده خود مورد در ما آيا :]شخص همان[  اي

 تحرك؟
. كنـيم  مـى  اطالق چيز چه به را ماده ببينيم بايد! من عزيز :]بهشتى دكتر[
 تعريفشـان  در كـه  ابهامهـايى  متأسفانه كه است كلماتى همه اينها گفتم، قبالً

 عبـور  كنـارش  از راحتى به هم بعد و انداخته سايه هم مطالب روى هست
 وارد اگـر  شـما . باشـيم  عيـب  ايـن  دچـار  نبايد ما. است عيب اين. شود مى

 خواهيـد  مى و شويد نمى تحليل وارد هم اگر بياييد؛ آخر تا شويد مى تحليل
 در اگـر . كنيـد  رسيدگى خوب كنيد، رسيدگى مطلب به جمع ميان در فقط
 طرفـداران  گـويم  مى من برويم، جلو خواهيد نمى و كنيد مى رسيدگى جمع

 ذهنى هم را قوانين ينا. هستند ثابت قوانين و متحول ماده به معتقد ديامات
 در اينكـه  بـدون  يعنـى  اجمـاالً،  حـاال  پـس . داننـد  مى عينى بلكه دانند، نمى

 بگوييـد  شـما . شـدند  معتقد ثابت عينى واقعيت به شويم، وارد ظريفكاريها
 متغيـر  مـاده  كـه  است اين معنايش. نيست حرفى است، ماده خواص از اين

 



 شناخت از ديدگاه قرآن   482

 اسـت؛  مـاده » با «بگوييد. رمندا باره اين در بحثى من. دارد ثابت خاصيت
 چـه  هـر . دارد ثابـت  همسـفر  و همـراه  و رفيـق  يـك  متحـول  ماده يعنى
 هـم  اگـر . نشـوند  وارد ظرافتهـا  بـه  خواهيد مى چون ـبگوييد؛ خواهيد مى
 چطور دانم نمى بگوييد نبايد ديگر شويد بحث ظرافتهاى وارد خواهيد مى

 روشـن  پاسـخ  يـك  طفـاً ل رسيم مى كه آنجا به. شود نمى اينطور... و است
 عينى؟ يا است ذهنى امر يك قانون آيا كه است اين من سؤال. بدهيد
 .است مفهوم يك. است ذهنى امر يك :]شخص همان[
 است؟ ثابت مفهوم اين و ذهنى امر اين آيا :]بهشتى دكتر[
 .است ثابت خودش :]شخص همان[
 يـا  دارد عينـى  مصداق و عينى مطابق ذهنى امر اين آيا :]بهشتى دكتر[

 است؟ متغير يا است ثابت اش عينى مصداق آيا و ندارد؟
 [حضار خنده[.دارد تحليل يك اين :]شخص همان[
 توانيـد  مى باالخره. خودتان پيش بگذاريد را تحليل آن :]بهشتى دكتر[
 ثابت بگوييد يا را قانون اين عينى مصداق. بدهيد جوابى من سؤال اين به

 .است متغير يا است
 بـه  راجـع  مـن  و اسـت  ماده قانون اين عينى مصداق :]شخص همان[
 .بكنم توانم نمى نظرى اظهار هيچ ماده
 وادى بـه  مـا . بريـد  مى برهوت وادى به را ما شما پس :]بهشتى دكتر[

 !آييم نمى برهوت
 و وجود انواع به راجع مختصرى توضيح شما اگر :]حاضران از يكى[
 .ودش مى حل موضوع بدهيد آن امثال و جوهر
 .كنم نمى توصيه را روش آن اصالً من. شود نمى حل نه، :]بهشتى دكتر[
 ...جوهر با را قانون ما كه است همين سر اصالً اشكال :]شخص همان[
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 متأسـفانه  شـما . اسـت  مـاده  از بدتر خودش كه جوهر :]بهشتى دكتر[
 جلـو  كمى اگر كه حالى در كنيد، مى تلقى روشن حاال از را هايى واژه يك
 در جـوهر  تعريـف  در بدانيـد  كه نيست بد. اند مبهم شود مى معلوم ويمبر

 جسـم  غيـر  شـامل  مـثالً،  آيـا،  كه است شده فراوانى بحثهاى اسفار كتاب
 وجـود  شـامل  آيـا  شـود  مـى  جسـم  غيـر  شـامل  اگر شود؛ نمى يا شود مى

 گـويم  مـى  اصـالً  مـن . دارد زيادى بحثهاى. شود نمى يا شود مى نامحدود
 ام، كرده توصيه آقايان به هم هميشه و معتقدم، من. نرويم هابحث اين سراغ
 توجـه  آن محكمـات  بـه  بايـد  برويم را قرآن راه واقعاً خواهيم مى اگر كه

 اسـت  اين. انديشه محكمات همچنين بلكه قرآن، محكمات فقط نه. كنيم
 همـان  هـم  بـاز  كنيد مى فكر اگر. ببريد محكمات به را ما خواستيم ما كه

 توانيـد  مـى  كـه  كنيـد  مى فكر اگر اما. نكنم تكرار ديگر دهيد مى را جواب
  يك؟ كدام. كنم تكرار دومرتبه كنيد جور و جمع را تان انديشه

 .ام نكرده فكر موضوع اين روى :]شخص همان[
 كليـد  يـك  ايـن  كـه  فرماييـد  مـى  مالحظه. ندارد عيبى :]بهشتى دكتر[
 بـه  و كنيم شروع وشن،ر مطلب يعنى محكم، از كه است اين كليد. است
 بايـد  بـود  تـاريكى  جـا  هـر . بـرويم  جلو روشنايى با روشن مطلب سوى
. نبريـد  پهلـو  چنـد  امور و چندوجهيها يعنى متشابهات، به را ما و. ايستاد
 . است ضاللت وادى نيست؛ هدايت وادى آنجا چون
 .كنيد تعريف را واقعيت اين است ممكن اگر :]حاضران از يكى[
 منهـاى  يعنى. است مستقل ذهن از آنچه يعنى واقعيت ]:بهشتى دكتر[
 جـزو  چـون  كـرد  تعريـف  تـوان  نمـى  را واقعيـت  البته. دارد وجود ذهن

 باالخره كنيد مى تعريف كه را مفهومى هر شما. است مفهومات روشنترين
 .خواهد نمى تعريف ديگر كه برسيد مفهومى يك به بايد
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 چيست؟ حقيقت با فرقش :]شخص همان[
 يعنى. بگذاريد كنار هم را اين. است اصطالح يك اين :]بهشتى دكتر[

 .است ذهن از مستقل آنچه يعنى واقعيت. است روشن واقعيت
 .دانيم نمى را چيزها بعضى ولى :]شخص همان[
. گـويم  مـى  دانيـد  مـى  كه را مورد يك همان من! ندانيد :]بهشتى دكتر[
 نيست؟ يا تهس شما و بنده ذهن منهاى مبل اين گويم مى بنده
 .هست :]شخص همان[
 ايـن  از كـه  را چه هر. واقعيت گوييم مى اين به! همين :]بهشتى دكتر[
. دارد واقعيـت  شـما  و بنـده  ذهن منهاى يعنى. ناميم مى واقعيت بود قبيل
 ندارد؟ يا دارد واقعيت شما و من ذهن منهاى ماده آيا كنم، مى سؤال حاال
 .دارد :]حاضران[
 ندارد؟ يا دارد واقعيت شما و من ذهن منهاى ماده ابطرو :]بهشتى دكتر[
 .دارد :]حاضران[
 فـارغ  روابط، اين بودن يكنواخت و روابط اين بودن ثابت :]بهشتى دكتر[
 دارد واقعيـت  شـما  و مـن  ذهن منهاى ها رابطه اين ثبات مكان، و زمان غم از
 شـد  معلـوم . دش تمام همين؛! نه است؟ ثابت كنيم مى خيال فقط آيا ندارد؟ يا
. دارد واقعيـت  هـم  روابـط  اين ثبات گفتيم چون. داريم ثابت واقعيت يك كه
 امـر  هـر  چـون . است خارج زمان بعد از ديگر كه ثابت، واقعيت يك شود مى

 شـناخت  در ثابـت  غيـر  به ثابت آميختگى اين. است خارج زمان بعد از ثابتى
 بـه  كـه  چيـزى  آن كه طور همان. است مهم بسيار انسان حتى و جهان صحيح

 عرفـاى  و اسـالم  دوره فالسـفه  حتـى  و ديگر وجودى فالسفه و 1پارمنيدس
 

                                                           
. الئائى نحله بزرگ فالسفه از و يونانى فيلسوف). م.ق 450 تا 540 حدود (پارمنيدسـ  1

 ).فارسى المعارف دايرة (است مشهود افالطون آثار برخى در افكارش نفوذ
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 تلقـى  ثابـت  امر را هستى، يعنى وجود، آنها كه شود مى داده نسبت اسالمى
 تلقـى  حقيقـى  را وحـدت  اصـالً  و كننـد  مـى  انكـار  را ثابت غير و كنند مى
 حـرف  اگر نيست؛ آنها حرف اين البته ـ دانند مى موهوم را كثرت و كنند مى
 دارد خطـر  شود مى داده نسبت آنها با كه حرفى اين كه طور همين باشد آنها
 را كثـرت  مـا  اگـر  ترتيـب  همـين  بـه  اسـت،  يكسـونگرى  و است چرند و

 كـه  را جملـه  آن و دانستيم، واقعيت را تطور و رنگارنگى دانستيم، واقعيت
 بـار  دو گـاه  هـيچ  رودخانـه  يـك  در كـه  شـود  مى داده نسبت 1هراكليت به

 ثـابتى  واقعيـت  هـيچ  كلـى  طـور  بـه  يعنى داديم، تعميم شد وارد توان نمى
 تطـور،  خـود  گـوييم  مـى  حداقل اينكه براى. است نادرست هم اين نداريم،
 همين كنيد، مى مالحظه پس. است ثابت تطور قانون خود. است ثابت ديگر
 چـه  دانيـد  مـى  كـه  زنـون ... حركـت  و غيرثابت پنداشتن موهوم كه طورى

. گـويم  مى را اليائى زنون البته ـ است موهوم حركت گفت مى زنون كرد؛ مى
 زنـون  سـخن  كه طور همين. ندارد واقعيت و است موهوم حركت گفت مى

 چيز همه گويد مى كه هم هراكليت نيست، قبول قابل ما براى و است چرند
 طـور؟ چ قـانون  پس پرسيم مى چون. است گفته غلطى سخن كند، مى تغيير
 بودن هم با يعنى ـ آميختگى بنابراين،. كند نمى تغيير ديگر كه ها رابطه ثبات

 بـا  ايـن  اتفاقـاً . صـحيح  فكر است اين. است درست متغير امر و ثابت امر ـ
 زنـدگى  شـناخت  در انسـان،  شـناخت  در طبيعـت،  شـناخت  در بودن، هم

 آقايان شما كنيد، دقت خوب. است مهم بسيار انسان رابطه تنظيم در انسان،
 آمديد؟ چه سراغ هفته اين آورديد، تشريف درس جلسه اين به هفته آن كه
 خانه؟ اين ثابت جنبه آن سراغ يا آمديد متغير خانه سراغ آيا

                                                           
 تصـورى  ثبـات  بـود  معتقـد . يونـانى  فيلسوف) م.ق 480 تا 540 حدود (هراكليتوسـ  1

 .دانست مى آتش را چيز همه اصل. است دگرگونى هست هرچه و است موهوم
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 .ثباتش جنبه :]حاضران از يكى[
 در و شـود،  بلند بعد بنشيند، صندلى روى شما از يكى اگر :]بهشتى دكتر[
 است؟ يكى حالت دو اين آيا بردارم، او پاى رزي از را صندلى من هنگام اين

 .صندلى هم و ام كرده تغيير من هم اينجا در :]حاضران از يكى[
 بعـد  در صـندلى  و شـما  بـين  رابطـه  ولـى  كنيـد؛  تغيير :]بهشتى دكتر[

 داخلـى  مكانيكى حركتهاى دليل به صندلى روى شما يعنى. نيست تغييرش
. دهـد  جـا  را شـما  كه رويد مى ندلىص آن سراغ شما. ايد ننشسته آن اتمهاى

 آن مولكولى داخلى حركتهاى اعتبار به ايد داده تكيه مبل اين به شما كه االن
 است؟ ثابت خود جاى سر مبل اينكه اعتبار به يا ايد داده تكيه مبل بر

 .دهم نمى تشخيص من را اعتبارش :]شخص همان[
 چيسـت؟  واقعيـت  نـى يع ايد؟ كرده چه واقعاً. اعتبار نه :]بهشتى دكتر[
 كـه  بدانيد تا باشد ذهنها به اى ضربه يك كه گويم مى جهت اين از را اينها

 تحـول  ايـن  بـا  كـه  ثباتهـايى  از و نگريستن تحول جنبه به صرفاً و اصوالً
 خانه به االن كه شما. آورد مى وجود به غوغايى ماندن، غافل هست همراه

 كنيـد،  مـى  مطالعـه  و داريد برمى را ديروز درسى كتاب و بريد مى تشريف
 نمانده؟ آنچه يا مانده، كه چيزى آن سراغ: رويد مى چيز چه سراغ
 هسـتيم  دنيـا  از جزئى كه من و كتاب و دنيا اينجا در :]شخص همان[
 .كند مى تغيير
 عالى جناب باالخره ببينم خواهم مى ولى است، درست :]بهشتى دكتر[
 ... از كنيد مى تغيير كه

 .كنيم مى تغيير كه است بعد آنِ در .ثابتيم ما همه آن يك رد :]شخص همان[
 گـويم  مى كه است اين من سؤال. گويم مى را بعد آنِ هم من :]بهشتى دكتر[
 كتـاب  صـفات  همـان  كه رويد مى كتابى سراغ است، بعد آنِ كه امشب، شما آيا
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 دارد؟ را ديروز
 .است كرده تغيير هم كتاب آن :]شخص همان[
 ايد؟ رفته تغييرش سراغ يعنى :]بهشتى دكتر[
 .ام كرده تغيير هم من خود :]شخص همان[
 شـماى  «گـويم،  مى. كرديد تغيير شما دانم مى! جان آقا :]بهشتى دكتر[
 كـرده  تغييـر  كـه  جهت آن از» كرده تغيير كتاب «سراغ امشب» كرده تغيير
 رفتيد؟ نكرده تغيير كه بعدش آن از كتاب سراغ يا رفتيد است
 چيست؟ تغيير از شما منظور :]شخص همان[
 هـر  و مـاركس  كـه  ام گفته بحثها در مكرر بنده ـ. تغييرى هر :]بهشتى دكتر[
 كـه  اسـت  بودن ايدآليست به محكوم اندازه همان به ماركس، مثل ديگرى كس
 در چـه  و اش بينـى  جهـان  در چه كند؛ مى بودن ايدآليست به محكوم را هگل او

 بـه  تـا  بشـريت  تاريخ كه رود مى ايدآلى انسان سراغ به چون. اش اجتماعى نظام
 چـه  هـر  كـه  انسـانى . دهـد  نشـان  نتوانسـته  استثنائاً، جز را، موردش يك حال
 همـه  براى زندگى امكانات. نكند يا بكند كار خواهد مى بدهند؛ او به خواهد مى
 عيـب  باشد تك تك موضوع اين اگر. نكنند كار خواه كنند كار خواه نياز؛ قدر به

 آيـا  ديـد  بايد. ساختن اينگونه را انسانها يعنى اينچنين؛ اى جامعه گويد مى ندارد؛
 نـوعى  بـا  بينـى  جهـان . اسـت  نقشـه  و پـروژه  و طرح يك يا رؤياست يك اين

. شـود  مـى  ختم ايدآليسم نوعى به هم سياسى بينى پيش و شود مى آغاز ايدآليسم
 اينهـا  البتـه . نيسـت  ىگرگـ  هـيچ  اصالً... خواهد نمى هم حكومت كه اى جامعه
 تـا  باشـد  اى اشـاره  خواسـتم  فقط. كرد كار آن روى دقيق بايد كه است مباحثى

 .كنيد قبول من از بگويم خواهم نمى كنند؛ كار رفقا
 معتقدنـد  كـه  مـاديون  ايـن ! ببخشيد بهشتى، آقاى :]حاضران از يكى[
 نه؟ يا دانند مى ثابت را خودشان حرف اين آيا است، مادى واقعيت تمام
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 يـك  و ثابـت  فكر يك يعنى... است ايشان انديشه منظورتان :]بهشتى دكتر[
 سـراغ  آنـان  انديشه جاى به خواستم. بگويم باالتر اين از خواستم من. ثابت امر
 .ثابت قانون يعنى كند؛ مى حكايت آن از انديشه اين كه برويم چيزى آن

 غيـر  مگـر  يم،ا نشسته آن روى كه مبلى اين درباره :]حاضران از يكى[
 كند؟ مى درك ذهن را مبل اين كه است اين از

 اگـر  يعنـى  ذهـن،  منهـاى  ولى كنيد، مى درك ذهن وسيله به :]بهشتى دكتر[
 ببينـيم  خواهيم مى كرد؟ درك را آن چگونه ما ذهن نبوديم، شمايى و بنده اصالً
 اشـم  و مـن  اگر كه كند مى درك آنطور: كند مى درك را مبل اين چگونه ما ذهن

 بود؟ اين نبوديم ما اگر كه كند مى درك آنطور يا نبود، هم اين نبوديم
 اگـر  كه است اين از غير كند مى درك ما ذهن كه نوعى :]شخص همان[
 .است اين ماديون سؤال. نداشت يا داشت وجود مبل اين آيا نبود ما ذهن
 صـورت  در مبـل  ايـن  آيـا  بـاالخره  يعنى. است همان :]بهشتى دكتر[
 .ندارد يا دارد وجود ما ذهن نبودن
 موجوديـت  كه است اين منظور. ندارد ذهن به ربطى :]شخص همان[
 .است آن از مستقل يا ماست ذهن به متكى آيا. است چگونه مبل اين

 .كنم مى عرض را همين :]بهشتى دكتر[
 غير مگر دارد وجود ما ذهن از مستقل مبل اين اينكه :]شخص همان[
 شده؟ درك ما نذه با كه است اين از

 در االن شـما  ببينيـد، ... شـده،  درك ما ذهن با است؛ درست :]بهشتى دكتر[
 در جـز  ايـن  آيـا  ولى كنيد، رسم را طبقه ده آپارتمان يك نقشه توانيد مى ذهنتان
 هسـت  شما ذهن در كه است امرى يك اين پس. ندارد دارد؟ وجود شما ذهن
 شـما  ذهـن . كند مى درك شما ذهن هم را اين. نيست شما ذهن از مستقل ولى
 عينـى  واقعيـت  اكنـون  كه چيزى عنوان به داريد ذهن در االن كه را طرحى اين
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 عينى واقعيت مبل اين كه كند مى درك هم را اين ولى. كند مى درك ندارد
 .دارد شما ذهن از مستقل

 ]نامفهوم: حاضران از يكى[
 فـرق  شـما  ذهـن  هوسيل هر با باالخره. اى وسيله هر با :]بهشتى دكتر[
 سـاختمان  آن دارد، تصـويرى  شـما  ذهن در االن مبل اين... مبل اين ميان

 تصـوير  دو ايـن  ميـان  شـما  ذهن دارد، تصويرى شما ذهن در هم فرضى
 يابد؟ نمى يا يابد مى فرقى
 .بله :]شخص همان[
 در كـه  اسـت  ايـن  فـرقش . گـوييم  مى را همين هم ما :]بهشتى دكتر[

 امـا  نيسـت،  چيز هيچ ديگر برود من ذهن اگر يدگوي مى ساختمان تصوير
 ام؛ رفتـه  بـروم،  مـن  اگـر  اسـت،  مـن  ذهن در تصويرش كه مبل مورد در

 لـذا . اسـت  باقى خود جاى سر مبل خود ولى رفته؛ هم مبل ذهنى تصوير
 واقعيتـى  مبل اين گوييم مى. ماست ذهن از مستقل واقعيتى مبل گوييم مى

 .نيست ما ذهن نبود و ودب گرو در داشتنش واقعيت كه است
 نـورى  سـال  ميليـارد  دو در ئيـدروژن  بـين  من! ببخشيد :]حاضران از يكى[

 دارند؟ فرقى چه اينها. كنم مشاهده اختالفى توانم نمى فعلى ئيدروژن با گذشته
 !كردم عرض را همين هم بنده :]بهشتى دكتر[
 نيست؟ مگر ـ. است ماده ئيدروژن :]شخص همان[
 فرقـى  «گوييد مى كه اين. كردم عرض را همين هم نم :]بهشتى دكتر[
 چه؟ يعنى» بينيد نمى
 گـوييم  مـى  هم اين به ئيدروژن گوييم مى آن به يعنى :]شخص همان[

 .ئيدروژن
 كـه  حـال  عـين  در يعنـى . است يكى خواصشان يعنى :]بهشتى دكتر[
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 .است نكرده خواصش كرده تغيير خودش
 تغييـر  گوييـد  مـى  چرا. ردهنك تغيير هم خودش اصالً :]شخص همان[
 كرده؟ تغيير آن چيز چه كرده؟
... آيد مى اسيد درون به شود؛ مى آب به تبديل ئيدروژن :]بهشتى دكتر[

. دارد متغيـر  ويژگيهـاى  نـوع  يـك  پس. كند مى كسب جديدى ويژگيهاى
 مقـدار  يـك  پس. سوزد نمى آب در ئيدروژن ولى سوزد، مى تنها ئيدروژنِ

 سلسله يك حال عين در. دارد تغييرات اين اثناى در تغييرپذير خاصيتهاى
 .دارد هم ذاتى ويژگيهاى

 كه تركيبى هر در ئيدروژن دارم، اطالع من كه آنجا تا :]شخص همان[
 .كند مى حفظ را خودش بودن ئيدروژن كند شركت

 .است درست :]بهشتى دكتر[
 .اكسيژن هم هست ئيدروژن هم آب فرمول در يعنى :]شخص همان[
 ! ام متوجه :]بهشتى كترد[
 .است ئيدروژن همان حال عين در ولى :]شخص همان[
 يعنـى  اسـت؟  ئيدروژن ئيدروژن كه چه يعنى ولى. درست :]بهشتى دكتر[

 .دارد نيز متطورى خاصيتهايى اما است، كرده حفظ را خودش ذاتى خواص
 .كند ايجاد هم تركيباتى تواند مى :]شخص همان[
 يعنى. دهد مى دست از را خود خاصيت حال ينا در و :]بهشتى دكتر[
 ديگـر  جديـد  تركيب در ولى بسوزانيم را آن توانستيم مى ما موقع آن مثالً
 .بسوزانيم را آن توانيم نمى
 دو اگر مثالً يعنى شود؛ مى ديگرى چيز وقت آن البته :]شخص همان[
 مـاده  يعنـى  شـود؛  مـى  ديگـرى  چيـز  كنيـد  تركيب هم با را ئيدروژن اتم
 .شود مى ديدىج
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 ثابـت  ئيدروژن گوييد مى حال عين در و. است درست :]بهشتى دكتر[
 ديگـر  چيـزى  بين و ماندن ثابت بين: كنيد جمع دو اين بين بايد. ماند مى

 هـم  بـه  تطـور  و ثبـات . گـوييم  مـى  ما كه است همين معنايش اين. شدن
 .است آميخته
 از كـه  باشـيم  راقبم همواره بايد ما كه ظريفى نكته كنيد؛ عنايت رفقا

 هـاى  وجهـه  از نبايـد  ماده عالم همين در ما كه است اين نشود غفلت آن
 از اعـم  بيـاوريم؛  حساب به و كنيم محاسبه را آنها بايد كنيم؛ غفلت ثباتى

 چيزهـايى  يـا  اند، ثابت و اند بيرون مكان و زمان قيد از اصالً كه چيزهايى
. دارنـد  ثبـات  حـال  عين در و دان مكان و زمان داخل در آيد مى نظر به كه

 واقعيـت  شـده،  پذيرفتـه  روشن اصل يك عنوان به اول همان از بنابراين،
. بـود  غلـط  كـردن  منحصـر  زمـان  و مكان بعد داراى واقعيت در را عينى
 و زمان بعد در داريم سراغ ما كه اجسامى همه. جسم بگوييد توانستيد مى

 .نبود خيليها با هم فىاختال ديگر بود اينطور اگر البته. اند مكان
  

  قرآن نظر از تطور و تحول
. بفهمـيم  چگونـه  را آن بايـد  و چيسـت  ديالكتيـك  كـه  رسيديم اينجا به فعالً
. اسـت  كـرده  پيـدا  مختلف انواع و معانى مختلف ادوار در واژه اين كه گفتيم
 رسـيم  مى. كنند مى فرق هم با ديالكتيكها. نيست افراد نظر مورد ديالكتيكى هر
 ديالكتيـك  حتـى  يـا  ديالكتيـك  ماترياليسـم  خـود . ديالكتيـك  ماترياليسـم  به

 ديالكتيـك  و جزمـى  رآليسـتى  ديالكتيـك  مثـل  دارد، مختلفى اقسام رآليستى
 در هسـتم  كننـده  دعـوت  و منادى من گويد مى گورويچ. جزمى غير رآليستى

 ارچهـ . تجربـى  جزمى غير رآليستى ديالكتيك به ديگران، و ماركس عليه دنيا،
 همـان  جزمـى  غيـر  ايـن  البته. جزمى غير تجربى رآليستى ديالكتيك: دارد قيد
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 و تطور قبول به مربوط كه آنجا تا كه كنم عرض اجماالً. است تجربى معنى
 تكيه شدن و تطور اين روى همواره قرآن است، ملموس واقع عالم در شدن

 1».شـأن  فـى  هو ومٍي كلَّ االرض، و السموات فِى من يسأَله «.دارد تصريح و
 خـدا  چـون  خواهند، مى چيز خدا از هستند زمين و آسمانها در كه آنها همه
 خـدا  از تـازه  چيزهـاى  شـود  مى نيست؛ ثابت يعنى. است شأنى در روز هر

 بخواهنـد  تـازه  چيـز  خـدا  از توانند مى همه اينكه بيان براى اصالً. خواست
 هـر  يعنـى  اسـت؛  شأنى يك در روزى هر ؛»شأن فى هو يوم كلَّ «گويد مى
 آيه دهها. است فراوان زمينه اين در ديگر آيات. آفريند مى تازه چيز يك روز
 حتـى  و موجـودات  حيـات  و مرگ از كند؛ مى ياد موجودات تطور از قرآن

 يعنـى  حيات و مرگ. زمين حيات و مرگ حتى و حيوانات غير و حيوانات
 بـه  ما توجه جلب و هانج اين متغير جانب روى تكيه از قرآن آيات. تطور
 در را تطـورات  ايـن  گويـد  مـى  مخصوصـاً . است نكرده فروگذار تطور اين

 و سـؤالها  در طلبهـا،  در كـه  حـدى  تـا  بياوريـد؛  حسـاب  بـه  خود زندگى
 همـين  امـا . نباشـيد  قـانع  داشتيد حاال تا كه چيزهايى اين به درخواستهايتان

 ولن «:خدا سنتهاى وىر جمله از كند؛ مى تكيه هم ثابت چيزهاى روى قرآن
 . خداست سنت اين. 2»تحويال اهللا لسنة تجد لن و تبديالً اهللا لسنة تجد

 طـوالنى  بحـث  ولـى  بخـوانم،  را سـنت  آيات امشب كه بودم مايل خيلى
 بسـيار  آيـات . بفرماييد مطالعه گويم، مى را آيات شماره. نبود هم اى چاره شد؛

 62 تـا  60 هـاى  آيـه  ؛3)48 ورهسـ  (فتح سوره 23 تا 18 هاى آيه: است جالبى
 

                                                           
 .23 آيه) 48 (فتح سورهـ 2  .29 آيه ،)55 (رحمان سورهـ 1

 آيةً لِتَكونَ و عنكم النّاس اَيدى كف و هذه لكم فَعجل تأخذونها كثيرةً مغانِم اللّه وعدكُمـ  3 
 اللّـه  كانَ و بها اللّه اَحاطَ قد عليها تقدروا لَم رىاُخ و. مستقيماً صراطاً يهديكم و للمؤمنين

اً  اليجـدونَ  ثَـم  االَدبـار  لَولَّوا كفروا الذين قاتَلَكُم لو و. قديراً ءٍ شيى كلِّ على ال و وليـ  
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 و 2)17 سـوره  (اِسـراء  سوره 77و 76 هاى آيه ؛1)33 سوره (احزاب سوره
 .3)35 سوره (فاطر سوره 45 تا 42 هاى آيه

 در آيـات  ايـن  در كـه  را ظرافتى بود فرصت اگر شدم مى خوشحال خيلى
 يـك  بـه  نـاظر  سنت اين. دادم مى توضيح هست تطورناپذير سنت آن با رابطه

 يـاد  رابطـه  نوع اين از يعنى. خداست ـ طبيعت ـ انسان رابطه به مربوط نتس
 تغييـر  كـه  سـنتى  عنـوان  به هم اين از. يكديگر با انسانها بين رابطه يا. كند مى

 روابـط  بـر  حـاكم  قوانين حتى كه كنيد مى مالحظه. كند مى ياد يافت نخواهد
 صـورت  بـه  نـه  الجملـه،  فى البته ـ است شده بيان الجمله فى انسانها اجتماعى
 تكيـه  كـه  طور همان قرآن در كه فرماييد مى مالحظه بنابراين،. كامل و دربست
 و ثابـت  بنـدى  جمـع . هسـت  هم ثابت جانب روى هست متغير جانب روى
 موجـد  به و جهان آفريدگار به را ما روشن، استنتاجهاى آن در كه است متغير
 مسـأله  اجمـال  اين. است آفريده را متطور طبيعت كه آن به و رساند مى جهان
 جـاى  در بايـد  بلكـه  نيسـت،  شـناخت  بحـث  در اصـالً  هم تفصيلش است،

 جهـان  ايـن  در تطور به توجه يعنى مسأله، اصل. كرد بحث آن روى خودش
 و ضد اصطالح روى ما. هست قرآن در همه حيات، و مرگ به توجه هستى،
 بحـث  ت،اسـ  لغـوى  بحـث  يـك  نقيض و ضد بحث. كنيم نمى بحث نقيض

 

                                                                                                                  

 ًنَّة. طنصيرالَن قبل، من خَلَت قد التّى اللّه سو نَّة تَجِد23 تـا  18 آيـات . (تبديالً اللّه لِس 
 ).فتح رهسو
 سوره 62 تا 60 آيه. (تبديالً اللّه لِسنَّةِ تَجِد لَن و قبل، مِن خَلَوا الذين فى اللّهِ سنَّة …ـ  1

 ).احزاب
 سـوره  77 و 76 آيـات . (تحويالً لِسنَّتِنا تَجِد لَن و رسلِنا، مِن قبلك ارسلنا قَد من سنَّةَـ  2

 ).اسراء
نَّتِ  تَجِد فَلَن االَولين، سنَّت االّ ينظرونَ فهل باهله، االّ ئىالسي المكرُ يحيقُ ال و …ـ  3 لِسـ 

 ).فاطر سوره 45 تا 42 آيات. (تحويالً اللّه لِسنّتِ تَجِد لَن و تبديالً اللّه
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 اينهـا  را آنچـه  اينكـه  يـا . است تحليلى بحث و انديشه بحث است، اصطالحى
 اينهـا  كـه  ضـدينى  اجتمـاع  آيا اينكه يا. نه يا هست نقيض اصالً نامند مى نقيض
 كـه  اسـت  بحثهـايى  اينهـا . ندارد يا دارد فرق ارسطو ضدين اجتماع با گويند مى
 چيـز  هـر  گوينـد  مـى  اينكه كه ستا اين گويم مى آنچه. ندارم آن به كارى فعالً
 باشـد،  طبيعـت  عـالم  در منظورشان اگر پروراند، مى خود درون در را خود ضد
 ارسـطو . گفتـه  هـم  ارسطو كه است همان و گويد، مى هم قرآن كه است همان
 يعنـى . اسـت  بعـدى  فعليت قوه حامل فعليتى هر طبيعت عالم در گويد مى هم
 .بشود ديگر چيز يك كه دارد را استعداد اين درونش در چيزى هر

 آيات به ماديون براى بتوان بايد ترتيب اين به پس :]حاضران از يكى[
 اصـطالحات  از بايـد  آنهـا  بـا  بحث در كه دانيم مى ولى. كرد استناد قرآن

 !كرد استفاده ديالكتيك ماترياليسم در موجود
 فلسـفه  هـم،  ارسطويى فلسفه فكر هم، قرآن هم، ما ببينيد؛ :]بهشتى دكتر[

 تكيه آن روى ديالكتيك كه معنى همين با را طبيعت جهان تطور هم، اسالمى
 اسـت  ايـن  نكـرده  قبول كه را آنچه. است كرده قبول آنها از پيش خيلى دارد
 دارد را قـوه  اين خودش درون در چيز اين اينكه گويد مى ديالكتيكى تفكر كه
 و علـت  يعنـى  ؛اسـت  تطـور  منشأ درونى تضاد همين بشود، خودش ضد كه

 گويـد  مى را تطور. گويد مى ديامات را اين. است درونى تضاد اين تطور عامل
 اينطـور  گوييم مى ما. كند نفى و سلب را او از خارج تطور عامل خواهد مى و

 يـك  ارسـطو  قـول  به. است قوه و استعداد فقط هست ء شى در آنچه. نيست
 ايـن  و برسد فعليت به قوه از ء شى اينكه براى اما. است امكان يك است؛ قوه

 بشـود،  تبديل خودش ضد يا خودش ديگر به و برسد بروز مرحله به استعداد
 اينكـه  بـراى  فقط من. دارد احتياج محرك به حركت. دارد نياز محرك يك به

 اسـتعداد  گنـدم  دانـه  يـك : كنم مى ذكر را مثال اين بدهم دست به نمونه يك
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 بـا  را گنـدم  دانـه  اين اگر. اوست درون در هم استعداد اين. دارد شدن جوانه
 همـه  و رطوبـت  و نور تأثير از يعنى بگذاريم، خأل در اش درونى استعداد اين

 جوانـه  گنـدم  آيـا  كنـيم،  جلـوگيرى  دارد نيـاز  آن به گندم كه ديگرى عوامل
. نيسـت  كافى شدن براى شدن، ديگر استعداد داشتن صرف يعنى! نه شود؟ مى
) طبيعـت  از بيـرون  نه گندم، از بيرون (بيرونى عوامل بايد گندم، با مقايسه در

 دارد، نهفتـه  را خـود  ضـد  درونش در گندم اينكه صرف. كند دخالت و بيايد
 ضـد  خودش درون در اگر هم طبيعت مجموع. نيست كافى شدن تبيينِ براى
 مـا  طبيعـت  كـل  مورد در. است گندم مثل بعد اين نظر از باشد داشته را خود
 كـل  ولى است طبيعت از جزئى به راجع گندم مثال گويند مى. كنند ىم گيج را

 عـرض  كنيـد؟  مى نگاه ديدى چه با را طبيعت كل آخر. نيست اينطور طبيعت
 فكـر  نقطه خواستم فقط من. بشوم بحث اين وارد خواهم نمى فعالً من كردم،

 مسـأله  بـه  هـم  مـا  طبيعت، شناخت بحث در كه شود معلوم تا بيايد دست به
 هـر  طبيعت عالم در گويد مى ديالكتيك ماترياليسم حتى كه بعدى آن به دنش

... فسـاد  و يـاكون  ـ را خويش شدن تباه و خويش شدن ديگر استعداد چيزى
 يعنـى  كـون . است اسالمى فلسفه در فلسفه قديمى خيلى اصطالحات از اينها

 بالًقـ  مسـائل  ايـن . شود نمى تباهى بدون شدن چون تباهى؛ يعنى فساد شدن،
 جـوهرى  حركت كه اى فلسفه. جوهرى حركت براساس مخصوصاً بوده، هم
 حركـت  يـك  مظهـر  را طبيعـت  و مـاده  عـالم  اين تمام و دهد مى قرار مبنا را
 حركـت  دنبـال  بـه  هـا  فنـومن  اين تمام كه جهانى وسيع حركت يك داند؛ مى

 تدرسـ  ايـن  كه ندارم كارى بنده. است كرده پيدا تغيير و كرده حركت نومن
 چيـز  حـدش  ايـن  در بيـنش  ايـن  كنم عرض خواهم مى. است غلط يا است
 االهـى  فلسـفه  نـه  ما، االهى تفكر نه. انگيزد برنمى را مخالفتى و نيست اى تازه
 تفكـر  و قرآنـى  تفكـر . نيسـت  ايـن  ضـد  يـك  هـيچ  مـا،  قرآنـى  تفكر نه ما،
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 ايـن  در كـه  نيسـت  ايـن  ضـد  نيست؛ شدن احكام ضد و شدن ضد ما االهى
 كـل  «جهان اين خداى اينكه و شود مى تازه فردا چيزى هر شدن جهانى مسير
 ايـن  كـه  اسـت  اين ضد نيست؛ انديشه آن ضد تفكر اين. است» شأن فى يوم
 پس. دارد گرداننده گرديدن اين و شدن اين گويد مى. باشد ء شى باخود شدن
 و شـدن  لـوازم  و شدن احكام و شدن به ما شناخت سيستم در كه شد معلوم
 چـرا  پس. است شده كامل كامل توجه دارد، شناخت در شدن اين كه تأثيرى

 آمـديم  شـناختيم،  مى را شدن از بخشى ما چون بوديم؟ فكرى تحجر دچار ما
 جاى به را معلوم كه ناپسنديده خصلت همان يعنى. كرديم قياس او با را همه

 با رويچگو حرف. داديم سرايت مجهول به را معلوم حكم يا نشانديم مجهول
 كـردى  مـى  حساب تطورى را خودت كه توهم گويد مى. است همين ماركس
 بـه  ديگـرى  كسـى  تـا  ــ  اى شـده  جزميـت  نـوع  يك و دگماتيسم يك دچار

 روى شـناخت  بحـث  در قرآن كه است حرفى همان اين. بگويد چه گورويچ
 تـابع  ندهيـد؛  سرايت ها نشناخته به را ها شناخته احكام گويد مى دارد؛ تكيه آن
 كـه  را مطالبى قرآن وقتى .»شيئاً الحق مِن يغنى ال الظَنَّ انّ «.نباشيد گمان و ظن
 ان علـم،  مـن  به لهم ما و «:گويـد  مى كند، مى نقل شود مى بيان ظنى هاى پايه بر

 شـدن  نفـىِ  اسـاس،  پـس . 1»شـيئاً  الحـق  من اليغنى الظنَّ انّ و الظن االّ يتّبعون
 است اين اساس. نيست شدن ويژگيهاى نفى نيست؛ شدن احكام نفى نيست؛

 تعمـيم  جـا  همـه  بـه  را آن آمدى تو بود، عالم از بخشى يك در شدن اين كه
 .نداريم اصالً نباشد آن در شدن كه واقعيتى گفتى تو. دادى
 بـا  همـراه  بايـد  را پديـده  يـك  گوينـد  مـى  ماترياليستها :]حاضران از يكى[
 و اسـت  عامـل  داخلـى  نيـروى  نـد گوي مى بعد. گرفت نظر در ديگر هاى پديده
 عامـل  آيا اينكه و است بودن كننده تعيين سر بحث. است شرط خارجى نيروى
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 هـر  كـه  مسأله اين در نه گر و. داخلى عامل يا است كننده تعيين خارجى
 ارزش ــ  خـارجى  نيـروى  يا و داخلى نيروى يا ـ عامل يك وجود به دو
 .نيست اختالفى گذارند مى

 شـده،  مطـرح  شكل همين با مطلب اين. است صحيح له؛ب :]بهشتى دكتر[
 را خـارجى  نيـروى  آيـا  خـارجى،  نيروى با داخلى نيروى يك مقايسه در كه

 بحثـى  ايـن . نـدانيم  محرك و بدانيم شرط را خارجى نيروى يا بدانيم محرك
 بـر  هـم  آن بود؛ محيطش و چيز يك بين مقايسه اين. خودش جاى در است
 محـيط  بـا  بـود  جهـان  از بخشـى  بـين  او مقايسـه  .اش اجتمـاعى  تفكر مبناى

 قائـل  شـرطى  بـه  نه جهان كل در چيست؟ به قائل جهان كل در اما. خودش
 و جهـان  كـل  در او گفـتم . كـردم  عرض را اين من. شرطى غير به نه و است
 كـه  حـالى  در. اصـلى  عامـل  نـه  و است قائل شرطى نه طبيعت كل از خارج
 يـك  اشتمال اصل حال هر به كه دهد مى ننشا ما بررسى كه بود اين ما بحث

 علـت  نگفتـيم  مـا . نيسـت  كـافى  شـدن  براى شدن، ديگر استعداد بر موجود
. نيسـت  كـافى  گـوييم  مى ما ولى هست، كافى گويد مى او گفتيم. است اصلى
 ايـن  داراى همـه  كـه  نيسـت  ايـن  از بـيش  گفتـيم  و آورديم مثال نمونه يك

 شـرط  آنوقـت  پـس  اسـت،  خصلت ينا داراى ماده گويى مى تو. اند خصلت
 اسـت  ايـن  معنـايش  كردى اذعان خارجى شرط به اگر چيست؟ اش خارجى

: اسـت  ايـن  سـر  بيشـتر  مـا  فـرق . اى شده قائل شدن از خارج واقعيت به كه
 بـه  خـواه  شـرط،  صـورت  به خواه ـ خارجى عامل هر از شدن اين استغناى
 دلـيلش  هسـتيم؛  ستغناا عدم به معتقد ما استغنا؟ عدم يا ـ اصلى علت صورت

 بعـد  تفـاوت  خـواهيم  مـى  شـناخت  بحـث  در فعـالً  ما. خودش سرجاى هم
 كـدام  اينكـه  امـا . بكنـيم  مشـخص  آنهـا  شـناختى  بعد با را خودمان شناختى
 .نيست مطرح فعالً است باطل كدام و است صحيح





 اعالم فهرست
 137 آتن،

ــاى ــاقرى، آقـ ، 330، 329، 328 بـ
331، 332 
 369 زاهدى، آقاى

 448 آناكسيماندرس،
 264 آيتى،

، 308، 241، 174 ،)ع (ابـــــراهيم
357  ،422  ،424 ،425 ،429 ،430 ،
436 ،441 
 83 سينا، ابن

 268 ،]غفارى[ابوذر
 143 ،135 ابوسفيان،
 143 ،142، 136 ابوطالب،
،ـــد 249، 239، 135، 88، 70 اَحـ، 

287، 313 ،339 ،380 ،426، 471 
 359 ،240 اردن،

ــطو،  ،470، 448، 298، 274 ارســ
494 

 154 ارغنون،
 391 اسپينوزا،
 425 ،424، 422 اسحاق،
 483، 253، 63 اربعه، اسفار

 389 اشاعره،
 484، 448، 447، 446 افالطون،

 383 ،)ع (حسين امام
 135 اميه،

 260 انتظارى،
 316 مالك، ابن انس

 ،145، 144 ،)فــردريش (انگلــس
146 

 154 اورگانون،
 367 ،327، 307، 193 ايران،
 425، 424 ،)ع (ايوب
 313 ،)جنگ (بدر

 266 ،)اهللا آيت (بروجردى
 122 اسرائيل، بنى
 135 اميه، بنى
 135 هاشم، بنى
 388 بودا،
 398 پاپ،

 484 پارمنيدس،
 392 ،)بلز (پاسكال
 347 ،345 ،)ايوان (پاولف
 363 قرآن، تاريخ



 شناخت از ديدگاه قرآن   500

 368 359 تبريز،
 240 تبوك،
 168 ،63 تورات،
 179 ،)قوم (ثمود

 381 ،251 جبريل،
 423 حواريان،

 ،143، 142، 127 ،)ع (خديجـــــه
145 

 327 ،)امام (خمينى
 332 ،)چارلز (داروين

، 133، 119، 91، 83، 63 داســـتان،
159، 238 
 377 ،132 ،)ع (داوود
 458، 329، 148 شريعتى، دكتر
 353 ،)برتراند (راسل

 454 رسائل،
 231 راغب،

 433 ،65 رستاخيز،
 430 ،411 ،410 ،)ع (زكريا
 485 ،448 ،)اليائى (زنون
 384 حارثه، بن زيد

 416 ،)مترلينگ (عسل زنبور
 390 ،)پل ژان (سارتر

 116 ،)مالهادى حكيم (سبزوارى
ــرمايه ــاركس (سـ  ،331، 330 ،)مـ

342 
 448 ،447، 446 سقراط،

 425 ،424، 132 ،)ع (سليمان
 240 سوريه،

 451 ،449 سوفسطائيان،
ــير ــدالى سـ ــه جـ ــى جامعـ  شناسـ

 459 ،)گورويچ(
 255 هشام، ابن سيره

 329 شريعتى،
  142 ،131 شُعيب،

 461 ،)آرتور (شوپنهاور
 255 بخارى، صحيح
 145 طائف،
 312 طالوت،
 431 ،)عالمه (طباطبايى
  307، 305 طبرسى،

 ،314،  240،  179،  159،)قـوم  (عاد
315 

 414، 385، 383، 327 عاشورا،
 142 عباس،

 135 عبدالشمس،
 136 عبداهللا،

  142، 136 عبدالمطلب،
 135 عبدمناف،
ــز، ، 149، 113، 90، 47، 33 عزيــ

190  ،260  ،268 ،307 ،327 ،328 ،
331  ،353  ،360 ،369 ،370 ،371 ،
394 ،421 ،425 ،438 ،481 



 501 فهرست اعالم   

 

، 265 ،185، 135، 55 ،)ع (علــــى
268 ،325 

ــن، ، 166، 165، 154، 124، 62 عـ
242، 246  ،316  ،320 ،323 ،325 ،
354 ،357 ،372 ،399، 432 

 425 ،424، 423، 311 ،)ع (عيسى
 459، 331، 330، 210 فرانسه،
  238 ،122 فرعون،
  421 ،420، 311، 310 فِرْعون،
 240 فلسطين،
 328 ،326، 268 دين، فلسفه

 462 ، 461 فويرباخ،
  369 ،359، 355، 266 قم،

، 337،  303 ،)قمى ميرزاى (قوانين
437  ،438  ،454 ،465 ،471 ،473 ،
479 ،481 ،493 

 342، 331، 330 كاپيتال،
ــت ــل (كانـ ، 276، 166 ،)ايمانوئـ

293  ،297  ،316 ،391 ،398 ،461 ،
463 ،471 ،477  
 454 كفايه،
 414 عاشورا، گفتار
 264 ماه، گفتار

  496، 491، 458 گورويچ،
  367، 240 لبنان،
 144 ،143 لنين،
 313 لوط،

، 331،  330،  144 ،)كـارل  (ماركس
460  ،461  ،462 ،463 ،487 ،491 ،
496 

 417 ،)موريس (مترلينگ
  456، 397، 384 ،)مولوى (مثنوى
 307 ،)طبرسى (البيان مجمع

ــد، ، 142، 140، 130، 34 محمــــ
162  ،185  ،237 ،360 ،362 ،427 ، 
432 

 355 حجتيه، مدرسه
 369 فيضيه، مدرسه

ــه،  ،323، 316، 237، 145 مدينـــ
364 

 368 ها، آذربايجانى مسجد
 388 ،)ع (مسيح
 454 معالم،
 135 معاويه،
 389 معتزله،

 320 مكاسب،
، 237،  145،  144،  143،  142 مكه،
308 ،364، 415 

 363 ،362، 287، 253 مالصدرا،
 398 ،397 روم، مالى
  374، 372 سبا، ملكه

 144 منچستر،
 174 موسوى،



 شناخت از ديدگاه قرآن   502

ــى، ، 141، 134، 133، 59 موســــ
142  ،238  ،254 ،310 ،311 ،312 ،
419  ،420  ،421، 422 ،423 ،425 ،
426  ،427  ،429 ،430 ،434 ،436 ،
441 

ــوح ، 424، 141، 92، 91،)ع (نــــ
425 ،427 

، 113،  67،  38،  31،  28،  23 وحى،
138  ،140  ،165 ،202 ،207 ،216 ،
218 ،219 ،251 ،267 ،273 

 364 نولدكه،
ــا وحــى  عالمــه (مرمــوز شــعور ي

 431 ،)طباطبايى
 119 مغيره، ابن وليد

 392، 353 جيمز، ويليام
 425 ،424، 312 هارون،
 136 ،135 هاشم،
 392 ،353 برگسون، هانرى

 485 هراكليت،
، 463، 462، 461، 460 هگــــــل،

477 ،478، 487 
 383 همام،

، 141، 131، 130، 91 ،)ع (هــــود
238 ،314 ،315، 316 

 425، 424، 423 ،)ع (يعقوب

ــف ، 305، 164، 133 ،)ع (يوســـ
306 ،307 ،308 ،380 ،381، 382  

ــونس ، 126، 123، 122، 24 ،)ع (ي
140 ،166 ،318 ،424، 425 


