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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
      

  مقدمه 
  

 است و همه شب سخنم نیروزها فکر من ا

 شتنم؟یکه چرا غافل از احوال دل خو 

 از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟  

 ؟وطنم ییروم آخر ننما یبه کجا م 

 مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا 

  )مولوي(؟ ساختنم نیاز ا يچه بوده است مراد و ای 
 .از هنگامی که تاریخ به یاد دارد، انسان در پی کشف رمز و راز هستی و چگونگی پیدایش و تکون آن بوده است               

تر،  نهیریدر دوران هر چه د:  می نویسد "و اجتماع يفرد یدر زندگ نینقش د ان،یانسان و اد"کتاب سندهینو  "مالرب شلیم"
تبادل  گریکدیتوانستند مانند روز به شکار پردازند، با  یچون نم د،یرس یشب که فرا م. ستندیز یم یگروه گریکدیآدمها با 

توانسته است نقل مجلس  یم يهر نکته ا هایدر آن شب زنده دار. نهادند یم انیکه داشتند در م ییکردند و پرسشها یافکار م
موجودات  ایآ م؟یرو یپس از مرگ به کجا م ست؟یگ چو مر یزندگ یمعن. ؟يهست و هم بد یخوب ،چرا هم: شدبوده با

، انسان هنگام خلق باشگاه اندیشه (کند؟ یم يرویپ ینیاز قوان یجهان هست ایآ م؟یهستند که ما به آنها وابسته ا يگرید
  ).را شناخت نیاسطوره، د

از روزي که خود را شناخت ، و حتی آن زمان بشر .  تفکر بدون پرسش آغاز نمی شود .انسان موجودي پرسشگر است             
بداند که از کجا آمده؟ براي چه آمده؟  می خواسته  همواره، در طول تاریخ و . که تنها بود، بارها از خود پرسش داشته است

رافش اط طیشروع به تفکر در باره مح ،آغاز شد یش هایکنجکاو نیکه نخست یاز زمان بشر کنجکاو است و .و به کجا می رود
، شاید بتوان تبدیل  "پس هستم شمیاند یمن م"که گفته بود را ترکادسخن مشهور  نیا .اندبا او بوده  ،زین پرسشها نیاو کرد، 

داوند متعال وقتی در خلقت و فطرت انسان خداجویی و خداپرستی را قرار خ."من پرسش می کنم پس هستم"کرد به اینکه 
ي شناخت خود، پرسشهاي بدون از همان ابتدا و این بشر،تعبیه فرمود ش را در نهاد از جمله پرسشگري داد صفتهاي دیگري

تر باشد بعزت و جاللم سوگند مخلوقى که از تو به پیشم محبوه ب: خداوندي که به عقل می فرماید .پاسخی داشت
؛ به }23کافی،حدیث{است پایه شخصیت انسان عقل :و یا}1، باب العقل والجهل،حدیث1اصول کافی،شیخ کلینی،ج{نیافریدم

پرسشگري در  .به پرسشهاي خود پاسخ دهد بتواند بیافزاید و شدانسته های رب او پرسیدن  آموخت تا از این طریق، انسان،
و  از چگونگی موقعیت مخلوق و خالق هستی ،درون بشر همچنان وجود دارد و تمام شدنی نیست و این پرسشگري ذهن بشر

ادامه داشته و نمی تواند یک پرسش مقطعی باشد و بشر همیشه می پرسد تا به جواب پرسشهاي خود همواره  پایان این جهان
اما اگر .شاید که نرسد. آیا به پاسخ مطلوب می رسد؟.و به قول مولوي بارها به آن فکر می کند وهمه شب می پرسد دست یابد
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رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، براي چه خدا ": موفق شود، فرمایش امام علی شامل حالش شده که می فرماید
  .)"به سوي حق، آیه اهللا حسین مظاهري":حدیث از(آمده و به کجا می خواهد برود

و . پرسش، سکوي پرواز به سوي حقیقت است .است خلق شده و پرسشگر جو قتیحق يانسان بر اساس فطرت، موجود              
 ،یروح تشنه آدم . مقدمه تکامل است يپرسشگر ،نیکاوشها و پرسشهاست، بنابرا ها، شهیکه دانشها دستاورد اند  ییاز آنجا

 یبشر در وجوه گوناگون را م یعمل یو تعال شرفتیدر تکاپو بوده و پ ینهفته و سر به مهر هست يکشف رازها یهمواره در پ
انسان همواره با طرح پرسش و چون و چرا کردن، به دنبال . انستکنجکاو او د هیپرسشگر و روح اتیح نیهم مرهونتوان 

پیشرفت و تعالى علمى بشر در گستره تاریخ و جوامع، مرهون همین . دانستن است و هیچگاه از این خصیصه جدا نبوده و نیست
اما حیوان دغدغه یکى از نقاط اساسى تمایز انسان و حیوان نیز همین است که انسان پرسشگر است . روح پرسشگرى است

 هایدگر مارتین گفته به. انسانیت و فطرت است  پرسش، جستجوي مجهول است که امري کامال شایسته و الزمه .چرایى ندارد
 پرسش تفکرجزبرپایه و است اندیشه و تفکر آغازین نقطه پرسش. "شود می آغاز پرسش با اندیشه و تفکر گرانبهاي گوهر"

 به انسان نیاز همانند پرسش، به اندیشه و تفکر نیاز بدان؛ پاسخ یافتن براي تالش و پرسش طرح یعنى تفکر یابد؛ نمی جریان
می  بسته و باز پرسش اندیشه، با و تفکر هاى دریچه و ها دروازه آزاداست؛ و باز پاك، فضاى به تنفس نیاز و تنفس مجراي
 از و انسان گوهر در طلبی آگاهی و پرسشگري بنابرین .است پرسشگري و پرسش به تفکر، و اندیشه حیات اساسا و گردند
 می فرا کمال و تعالی سوي به را انسان ازدرون، که است ندایی همانند پرسش می گیرد؛ چشمه سر او فطرت و سرشت
 تاواپسین و بوده با وي حیات روزهاي ازآغازین انسانی، فطرت و سرشت با آمیخته کنجکاوي، و پرسشگري روح ".خواند

 و بوده تکاپو در هستی مهر به سر و نهفته رازهاي کشف پی در همواره آدمی تشنه روح است؛ همنشین او با عمر روزهاي
جوادي {"اودانست کنجکاو روحیه و پرسشگر حیات همین مرهون توان می را گوناگون دروجوه بشر علمی تعالی و پیشرفت

  ).سید علی اسماعیلی ،جستارهایی در باب دینداري و پرسش گري آبشار نیوز،(}11آملی، نسیم اندیشه، ص 
از . شود یهستند مواجهه م یکه سوال "هل "و   فیک "،   " أَ  "مانند  ییکند با واژه ها مراجعههر کس که به قرآن              
گاه پرسشها به صورت . ندپرسش ک نیهمه از مخاطب نیا، دارد قرآن یلیکه چه دل دشو یهمه کلمه کنجکاو م نیکثرت ا

مهم  يا زهیانگ ،يکنجکاو نیا. ؟کنند یچرا انسانها تفکر نم هکند ک یپرسش م زیبه شکل عتاب آم یاست و کاه حت یتعجب
با  نیجا انداخته اند که د نگونهیا مینیب یشود که م یم شتریب یوقت يحس کنجکاو نیا ،ژهیبه و. کتاب شد نیا قیتحق يبرا

 ینم يت مالزمه ایو عقالن مانیا ن، بی}1855 – 1833{کگور ری یچون سورن ک يشمندیدر تضاد است و افراد اند يپرسشگر
 داند، ینم یو سنجش عقالن یابیرا موضوع ارز ینیاعتقادات د ياست که نظامها یدگاهید ییگرا مانیا: نوشته اند.نندیب

امر را مستقل  نیکه ما ا میا در واقع گفته م،یدار مانیوجود خداوند و عشق او نسبت به انسانها ا که ما به مییمثال اگر بگو يبرا
عقل را از سر عناد و کورکورانه مردود  گرا مانیکه ا ستیبدان معنا ن نیاما لزوما ا م،یا رفتهیپذ یو استدالل نهیاز هر گونه قر

ممکن است از . شوند یم افتی ینیمفروضات، در خود نظام اعتقادات د نیتر یانیمؤمن مخلص، بن کیبلکه از نظر  شمرد یم
 کینظر برسد اما از نظر  به ندیناخوشا رفت،یپذ يا نهیقر ایاثبات  چگونهیبدون ه دیرا با ینید مانیکه ا يرأ نیا ینظر برخ

را به  نید قتیرا که حق یکگور کسان ری یک.است يخرسند هیما یندارد بلکه حت یاشکال چیصادق فقدان اثبات، ه يگرا مانیا
 قتایکه حق یشخص دیگو یو م ردیگ یبه تمسخر م یبه سخت دهند، یمورد کاوش قرار م نیو به مدد قرائن و براه ینیع یروش

در واقع اگر ما . خود را تباه کرده است کند یرا که بدون خداوند سر م يا که هر لحظه داند ینگران روح خود است م
 "به مقاله شتریاطالعات ب يبرا( شد یبه خداوند محال م مانیا م،یوجود خداوند و عشق او به انسانها را اثبات کن میتوانست یم
 شتریو باز ب).مراجعه شود 1389آبان  22شنبه  ،يدر روزنامه همشهر "کگور ری یک دگاهیاز د مانیا يانسان به سو ریس
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باره،  نیدر ا. میشو ی، مواجهه م"کند یپرسش را ناممکن م ینید نشیب "مانند   ییبا نوشته ها کهیهنگام م،یشو یمتعجب م
، "در دین و علم یمالحظات فلسف"آلمان که خصوصا با سه کتاب  میمق یرانیا لسوفیآرامش دوستدار، ف:نوشته اندکه

را  رانیاو فرهنگ ا. و پرسشگر دارد يانتقاد یشود، گفتمان یشناخته م "یامتناع تفکر در فرهنگ دین"و  "تیره يدرخششها"
 یم ییرد و از آنها بنده هایگ یرا از آدمها م دنیامکان پرس"که  ینید. داند یم "خو نید یفرهنگ"از گذشته تا به امروز 

وجود  يکشمکش فکر چوقتیه" رانیا ینیبه باور او در فرهنگ د. "ابندیبه پاسخ دست  ،ینیسازد تا با توسل به مرجع د
 نیاو ا. "آمده است یم شیشعرا پ نیبوده که ب ییهایریدرگ ایشرح فلسفه اشراق و  ایفقه  نهیدر زم ای"و اگر هم بوده  "نداشته

 یرا از بزرگان رانیا خیکردن تار یخال یبرخ. تابند یبرنم ياریدوستدار را بس زینقد تند و ت. دهد یلقب م "ستایا"فرهنگ را 
با  تیاو را در ضد اتینظر زین یداند خوش ندارند و گروه یدست م کی، تعدادشان را کمتر از انگشتان "دوستدار "متفکر که

در هر   زیو تفاوت و تما. پردازد یم یعلم دیو د ینید نشیب یستیچ یبررس بهکتابش  نیاو در نخست. کنند یم یابیارز نید
که با  ی، بر خالف تفکر فلسف"دوستدار"به باور .کنند یم شهیاز آنها درقبال پرسش پ کیداند که هر  یم يدورا در نوع رفتار

 شیاز آنجا که پاسخ را از پ ینید نشیست، ب ایماند زنده و پو یشود و تا آن زمان که در درون پرسش م یپرسش زاده م
 یپرسش را کنار م د،یکه به پاسخ رس یشود وقت یکه با پرسش آغاز م یعلم دیکند و د یناممکن م شیدارد، پرسش را از پ

 یبرخالف باور دوستدار، تفکر در فرهنگ اسالم). 'با آرامش دوستدار يداریقرن سکوت؛ د ستیب' ،یس یب یب تیسا(گذارد 
در باره مواجهه با  مشاهده حجم پرسشها  يکتاب، حاصل کنجکاو  نیا. یاست عقالن ینیاسالم د. نه ممتنع، بلکه ممکن است

  .است که دو نمونه از آن ذکر شد ییدگاههایو روبرو شدن با د ،در قرآن
 یکه به راستمواجهه می شویم  جامعه اى با    مینیب یم میندازیب یاسالم مبعوث شد، نگاه امبریکه پ ياگر به دوره ا             

بردند و با علم و آگاهى، بیگانه بودند،  یمردم آن، در بى خبرى  بسر م. استبر آن گذاشته   "تیجاهل" قرآن نام مناسب
در عمق جان  تابش این نور، و با .تابید بر آنها در تاریکى نادانى جاهلیت است  "نور "قرآن که . خداوند پیامبر را برگزید

بوجود آورد که بعدها منشأ تمدن بزرگ اسالمى گردید  عه،در آن جام چنان تحولىو  .کرد دگرگونى ایجاد ،جاهلى هايانسان
ظهور  .وردهاى آن بهره برداو از دست ،،از آبشخور آن، تجدید حیات نمود اروپا،و  حاکمیت داشت ،بر جهان ،قرن پنجکه 

، به طوریکه کرددانشمندان بزرگ و پرآوازه تاریخ اندیشه و علم در دامن این تمدن، دین اسالم را در میان دیگران ممتاز 
بتوان  دیشا ،نگاه کیاز  .رنسانس در اروپا محصول این بهره برداریست.بعدها دانشمندان غرب از نوشته هاي آنان بهره بردند

 یپ يدانش اندوز تی، به اهماند نازل شده امبریهستند که بر پ یاتیآ نیو اتفاقا، اول آمدهکه در سوره علق  یاتیآ نیاز اول
است، که پرسشگري سنگ زیرین آن می  فضایى سالم  ایجاد ادعا کرد که پیام اصلى قرآن، تالش در جهت  شاید بتوان و . برد

راى ارتقاى علمى و فهم انسانها و جلوگیرى از هر عاملى که بخواهد با دانایى او مبارزه کند، قرآن نازل شده است ب. باشد
در یک نگاه  ."و دانش است شهیاند نیاسالم، د ":توان گفت یجمله م کیدر  و بر اساس این آیات، .یعنى دانش آموزى

و برخی آیاتى که به آفرینش انسان اشاره دارد برخی از.پی برداهمیت علم و پرسش گرى  می توان بهاجمالى به آیات قرآن 
مى خواهد در ظرف ذهن همواره قرآن  د و ندرباره آنها پژوهش نمایانسانها تا  یاد می کندحیوانات  بعضی ازخلقت از دیگر،

هاى آن یها و پیچیدگیبر مى دارد و به شگفت پرده آیاتى که از آفرینش این جهان پهناور برخی ازو  .، ایجاد پرسش کند انسانها
در ":عالمه طباطبایى، در بحث تاریخ تفکر اسالمى و تحوالت بوجود آمده در جریان تمدن اسالمى مى گوید. دناشاره مى کن

قرآن به همه دانشها و صنعتهایى که به گونه اى به حیات انسانى مربوط مى شود، اشاره مى کند و بدیهى است آیاتى که 
انسانها را به تدبر، تفکر و اندیشیدن فرا مى خواند، در واقع به علم اندوزى تحریک مى کند، تا اینکه جامعه بشرى نسبت به 
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عى، انسانى و یا حیوانى است و حتى آنچه مربوط به ماوراء الطبیعه مى باشد، معرفت آنچه که در آسمان و زمین است، طبی
  ).امام رضا رهیدر قرآن و س يو پرسشگر يبه مسئله دانش اندوز ینگاهپایگاه اطالع رسانی حوزه، (پیدا کند

به دانستن کرده  جییخاطب را تهو همواره با طرح پرسشها، م ستیپرسش و پاسخ قائل ن يبرا یتیمحدود چیقرآن ه            
کرده اند،  جادیا یموانع شهیاند يآزاد يبرا  یاسیس يها زهیاسالم،  به واسطه انگ خیاز تار یدر مقاطع مینیب یاگر م. است

در زمین ] دیگر با امنیت کامل[چهار ماه ] اى مشرکان[پس  ":قرآن  می فرماید .بوده است ایبرخالف اهداف قرآن وروش انب
و  درآیه ششم . }2توبه،{توانید خدا را به ستوه آورید و این خداست که رسواکننده کافران است  بگردید و بدانید که شما نمى

به مکان امنش برسان چرا و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سپس او را " :می فرماید
. آیات سوره توبه در شرایطی نازل شده است که مسلمانان با مشرکین در شرایط جنکی قرار داشتند. "که آنان قومى نادانند

باز با این حال، می بینیم که خداوند می خواهد هر گونه مانعی که بر سر راه تحقیق وجود دارد، برداشته، بلکه مشرکین به 
براى آنها یک مهلت چهارماهه قائل مى شود، که در این مدت بیاندیشند، و وضع خود را روشن بنا بر این،. ابندحقیقت دست ی

اى فرزند : على گفت  امام پیمان آنها، به در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده که یکى از بت پرستان پس از الغاى .کنند
ه بخواهد پیامبر را مالقات کند و مسائلى را با او در میان بگذارد و یا بعد از گذشتن این چهار ما ،ابوطالب اگر کسى از ما

این آیه، . ت کردئو سپس آیه ششم توبه را براي او قراعلى فرمود آرى ، .!سخن خدا را بشنود، آیا در امنیت خواهد بود؟
آنها بده تا آزادانه به بررسى محتواى رفتار کن ، و مجال اندیشه و تفکر را به  آنهادر نهایت آرامش با  مفهومش این است که

او را پس از پایان مدت مطالعه به "بعد اضافه مى کند که . دعوت تو بپردازند، و اگر نور هدایت بر دل آنها تابید آنرا بپذیرند
رانجام علت و س.به عبارت دیگر، او را اسکورت باید کرد. تا کسى در اثناء راه مزاحم او نگردد "جایگاه امن و امانش برسان

بنابراین اگر درهاى  ."این بخاطر آن است که آنها قومى بى اطالع و ناآگاهند": این دستور سازنده را چنین بیان مى کند که 
کسب آگاهى به روى آنها باز گردد، این امید مى رود که از بت پرستى که زائیده جهل و نادانى است خارج شوند، و به راه 

 ،این نکته نیز استفاده مى شود که عامل مهم بى ایمانى ،آیاتاین از  .علم و دانش است گام بگذارندتوحید و خدا که مولود 
علم و آگاهى است، لذا براى ارشاد و هدایت مردم باید امکانات کافى براى مطالعه و  ،جهل است و سرچشمه اصلى ایمان

نتیجه . اسالم را پذیرا شوند ، اندیشه در اختیار آنها گذارد تا بتوانند راه حق را پیدا کنند نه اینکه کورکورانه و یا از روى تقلید
ارزش پرسش تا ). "تفسیر نمونه، سوره توبه ":برداشتی از("ایمان زائیده علم است" :اي که می توان گرفت، این است که

 در اعرابی اي ":به نمونه تاریخی آن توجه کنید.آنجاست که حتی  در صحنه هاي کارزار هم نباید  براي پرسشگر مانع تراشید
: که نمودند اعتراض و کردند حمله او بر مردم. پرسید خدا واحدیت معنی از و آمد المؤمنین امیر خدمت به جمل جنگ وقت
 او: که فرمود حضرت .نمایی؟ می او از سؤال چه خاطر، پراکندگی این با است؛ قتال و جدال عین در حضرت که بینی نمی مگر

 تا بگذارید پرسد می او که الحال. آوریم در خدا یگانگی به اقرار به را مردم که کنیم می این براي قتال این ما که بگذارید را
در که  شاگرد مکتب قرآن است،  ) ع( یامام عل ).یمحمد باقر مجلس ،اتیالح نیع ("شد اعرابی متوجه پس. بفهمد
امر  نیرا محترم شمرده و به ا ییجو قتیاز موضع حق يپرسشگر ،زیاوضاع و احوال ن نیتر و در نامناسب طیشرا نیتر سخت

پرسش از جانب هر ،  یبه باور امام عل. پاسخ می دهد و در میدان کارزار به پرسنده حرمت و اعتبار قائل شده است يفطر
باشد، چون خواهان دانستن است، صاحب حق  شتهکه قرار دا يا مطلوب بوده و پرسشگر در هر مرتبه یتیکس و در هر موقع

روایت فوق،  به شکل دیگري نقل شده، و  .، حتی در میدان جنگاست يبه او الزم و ضرور ییگشته و بر طرف مقابل، پاسخگو
 اي پیچیده سؤال و رسید، حضرت آن خدمت شخصی بود، جنگ میدان عازم امام علی :نوشته اند. شاید روایت دیگري باشد

 یکتایی یا تاست؟ دو از یکی منظور آیا چه؟ یعنی است یکی خداوند شود می گفته که این": پرسید. کرد مطرح توحید مورد در
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 کارزار و نبرد و جنگ موقع اکنون که کردند اعتراض شخص این به حضرت اصحاب از بعضی .دارد؟ دیگري تفسیر خداوند
 پس جنگیم، می مردم بیداري و کردن آگاه براي ما که این نه مگر: فرمود حضرت!.نیست کردن سؤال و پرسش زمان و است،

 میزان{داد پاسخ شخص آن سؤال به مشروح و مفصل بطور سپس بدهیم، را شخص این سؤال پاسخ که دارد اشکالی چه
آنچنان به پرسشها و  ن،ید نیا ).17و 16 دامغانی، ص نژادي علیان ابوالقاسم کنند، می سوال تو از(}12356 ح ،6 ج الحکمه،

زن با  کیو خداوند، از مجادله . اختصاص داده شده است ،قرآن به نام مجادله ازسوره   کیدهد که  یم تیها اهمپاسخ
را که در باره شوهرش با ] زنى[خدا گفتار ": کرده است يجانبدار در مقابل پیامبر، و از نظرات آن زن، کرده ادیرسول خدا 

 یقطب م دیس. }1مجادله،{شنود زیرا خدا شنواى بیناست شنید و خدا گفتگوى شما را مى دکر تو گفتگو و به خدا شکایت مى
کند  تا   یدخالت  م  يو  کوچک  و  به گرداب  غم  درافتاده ا  ریکه  آسمان  درکار  و  بار  روزانه  خانواده  فق مینیب یم: دیگو

خدا  در  باره  آن    غمبریاست که  با  پ  دهیرا  شن  یگفتار  زن سبحان،  زدانی.  دارد  انیآنان  ب  هیخدا  را  در  باره  قض  يداور
خداوند،  از  فراز  هفت  آسمان   .دختر  ثعلبه،  همسر اوس  پسر  صامت   است لهیزن،  خو نیا. کرده  است یگفتگو  م هیقض

را  و  دل  شوهرش  را  آسوده  بسازد،  و    اوزن  حق  خود  را  بدهد،  و  دل    نیحکم  خود  را  نازل  فرموده  است،  تا  بد
ظالل القرآن،  یف(بگذارد  شانیپا  شیکند  و  پ میرا  ترس  یراه  یمسلمانان  در  مثل  همچون  مشکل  روزانه خانوادگ  يبرا

 کیجاده  ،معناست که گفتگو نیکرده است، بد ادی "عیسم"بارها قرآن  از خداوند با صفت  نکهیا .)مجادله ریقطب، تفس دیس
سوره توبه، از  61 هیدر آبر هم شیوه پسندیده اي در مباحثات داشت، به طوریکه، پیام .باشد "گفتن "که فقط ستیطرفه ن
افتخار و  امام علی،: نوشته اند .استفاده شده است امبریپ ي، برا"بگو گوش خوبى براى شماست=قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَّکُم  ":عبارت

 یتا آنجاکه برخ، اهل پرسش و کاوش نبودند  امبریپ ارانی همۀ:ستدان یسؤال کردن م ،امبریاصحاب پ انیخود را م ازیامت
افتاد،  یمن هر آنچه را اتفاق م ید و آنان هم بشنوند، ولنبرسد و پرسش مطرح کن يرهگذر ایفقط دوست داشتند صحراگرد 

ارسی بالگ پ:منبع حدیث از(} 210نهج البالغه، خ  {داشتم یکردم و نگه م یگذاشتم و از آن سؤال م یم انیدر م امبریبا پ
ي  "زبان پرسشگر  =سئول لسان" پیامبردر محضر  علی امام ).قائل است؟ یتیپرسش کردن محدود ياسالم برا ایآ اعتقادي،

 حهیالعلم خزائن و مفات: شده است یمعرفت معرف يها نهیبه گنج یابیدست دیپرسش کل ن،یمنطق استوار د در .داشت
پرسش،  نهیدر زم) ع(معصومان  يرهنمودها خبرگزاري شبستان،:حدیث از منبع(}146، ص74بحاراالنوار، ج {"السؤال

ابراهیم ابن عباس : کنیم به اهمیت جلسات پرسش و پاسخ در سیره امام رضا اشاره می  در اینجا ).  ست؟یپرسشگر و مسئول چ
عالمتر از . در برابر پرسشى، جواب نگوید) ع(هر گز ندیدم امام  ":اینگونه گزارش مى کند درباره شخصیت علمى امام رضا 

او ندیدم و بارها مأمون از مسائل مختلف از او مى پرسید و ایشان پاسخ مى دادند و همه جواب ها و مثالهایى که مى آورد 
ان دیگر مذاهب و چیره شدن و هاى علمى امام رضا با عالموگ گفت .}180، ص 2ج ،عیون اخبار الرضا {برگرفته از قرآن بود 

حتى بر اساس مبانى پذیرفته خودشان، چهره ممتازى در عصر دستگاه عباسى و خالفت  ، ایشان در منطق گفت و گو و احتجاج
 که است شده روایاتی گزارش همچنین، می بینیم در).  پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان(مأمون، از امام ترسیم کرده بود

 نقل را پاسخ و پرسش نشستهاي و جلسات از یکی بحاراالنوار در. داد می پاسخ تفصیل به زنان پرسشهاي هب) س(فاطمه حضرت
 نظر به و گرفته را طوالنی وقت شده مطرح پرسشهاي وقتی که خوانیم می آنجا در. است آموزنده بسیار و جالب که کند می

 به که ثوابی زیرا دهد؛ ادامه را خود پرسشهاي که کند می ترغیب را وي حضرت، است، اما شده حضرت خسته آن پرسشگر،
 هاي حوزه همه در روایات بیشتر یابیم که درمی کنیم مراجعه روایات به اگر. است زیاد اندازه بی شود می داده پاسخگو

 فرهنگ عنوان به پاسخگویی و پرسش مسئله به باید رو این از. است بوده پرسشگري و پرسش پایه بر تاریخی و فقهی اعتقادي،
  )."نواع پرسش ها و شبهات در قرآن راسخون،ا":برداشتی از( شود جدي اهتمام و توجه اسالمی اصیل
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یکی از نکات مهمی که درباره پرسش ، باید به آن اشاره کرد مساله شک و تردید است که درفصلهاي بعد به تفصیل بیان             
 یقین سوي به حرکت مقدمه و است علمی جستجوي و طلب مقدمه که جهت آن از شک آیه اهللا مطهري، می گوید،.خواهد شد

 و شک وادي همواره یقین اهل که داشت توجه باید. است مقدس و کمال البته است، عطش احساس نوعی است، مقدس است
 اسفار مقدمه از. غزالی داستان مثل اند، بوده تردید و شک دچار ابتدا در که هست یقین اهل از داستانها. اند کرده طی را تحیر

: فرماید می یقین اهل سرسلسله درباره خداوند اینکه باالتر همه از. شود می ظاهر المتألهین صدر از امر ابتداي در تحیر نوعی
 مدتی اکرم رسول مسلماً. }7و  6ضحی، {و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد*تو را یتیم یافت پس پناه داد}اینکه{مگر نه 

 است کاوشگر و محقق و متحیر و متجسس شخص یک شأن تأمل، و گذراند می تأمل به برد، می بسر خلوت در که را خود عمر از
 و رشد حد به تا گذاشت آزاد آنها در باید را بشر که است مسائل سلسله یک ، آري.آورد را هدایت خود دنبال که بود همان و

. است قائل فکري آزادي مردم براي ناخواه خواه ، خواهد می تحقیق خود اصول در مردم از که دینی. برسد اجتماعی بلوغ
 می حتما :فرمود پیامبر.  "شدم تباه=هلکت" اهللا یارسول: کرد عرض خدا رسول خدمت آمد بدوي عرب یک مثال، به عنوان

.  است آفریده خدا مرا که گفتی پاسخ در هم تو. "چه کسی تو را آفرید؟=خلقک؟ من":  پرسید تو از شیطان بگویی خواهی
 پیغمبر.  است همین اهللا یارسول: گفت شخص آن. دهی جواب نتوانستی دیگر نیز تو و ؟ خلقه من:  پرسید تو از شیطان دوباره

 همین در تو که است بد زمانی شک. است الزمی و خوب معبر ولی است بدي منزل شک. "االیمان محض ذلک":  فرمودند
و  دانند یم نتیشک را از خبث ط ،نینیمعمولًا متد. و محترم است سشکوك مقد یکه بعض رساند یم ثیحد نیا .بمانی منزل

اظهار  ترسد یو طرف که از مالمت م شود یم دایاست پ یعیحالت طب کیشک که  ،جهیو در نت دهند یاو را مورد مالمت قرار م
اش  که انسان سرفه يورالعوجا همانط یکه به قول ابن ابیدر صورت گردد، یفاسد م اش هیو روح کند یو تجزم م کند ینم
اظهار  دیو با دیآ یم شیپ شیبرا یو شکوک یسؤاالت عتاًیطب ،دفع شود نهیسرفه کند تا اخالط حنجره و س دیو با ردیگ یم

   )."77: ، ص6 ج  ،ياستاد مطهر يها ادداشتی": و "اسالمی، مطهري جمهوري پیرامون": بر گرفته از دو کتاب(کند
تأمل و تدبر  ر،باز نداشته ، بلکه مکرر دعوت به تفک قتیبه حق دنیرس يقرآن نه تنها انسانها را از پرسش و جستجو برا           

 دهیآفر قتجویپرسشگر و حق يکه انسان را به صورت فطر يچگونه خداوند .است ي، صفت پرسشگرامري نینموده که الزمه چن
در آفاق و انفس  ریقرآن،آنها را به س قت،دریانسانها به حق یابیدست يبرا داوندخ. د؟یمنع نما يتواند از پرسشگر یاست، م

} 53فصلت، { شود نییآنان تب يداد تا حق برا میخود را در آفاق و وجود خودشان به آنها نشان خواه اتیآ: فراخوانده است
خواند و  یمعرفت خود و خداوند فرام ،یهست نجها رامونیتعقل، تدبر و تعلم پ علت، خداوند انسانها را به تفکر، نیو به هم

اَفَال =کنند؟  یچرا تدبر نم ایو ."تَفَکَرونیاَفَال !=کنند؟ یپس چرا تفکر نم: دهد که یانسان را مورد سرزنش قرار م یگاه
رونیبلونا=َکنند؟  یچرا تعقل نم ایو  »تَدمقوله عقل . بدون پرسش آغاز نمی شوند ، و تعقل دانست که، تفکر دیو با ."فَال تَعق

روایت  شانیامام على ، از ا کینزد اریبس ارانیاصبغ بن نباته از : در روایت آمده است که که زاستیآنچنان نزد خداوند عز
ز سه چیز مخیر سازم پس یکى ام که ترا در انتخاب یکى ا اى آدم من مأمور شده: کند که جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت مى

را برگزیدم، جبرئیل به  عقلآدم گفت . عقل و حیاء و دین: آدم گفت چیست آن سه چیز؟ گفت. را بر گزین و دو تا را واگذار
گفت . حیاء و دین گفت شما باز گردید و او را واگذارید، آن دو گفتند اى جبرئیل ما مأموریم هر جا که عقل باشد با او باشیم

 يپرسشگر هیروحداشتن کردن هم،  یگام در روند عقالن نیمهمتر). 2 ثی،حدباب العقل،یکافاصول (دانید و باال رفتخود 
را خروج از فطرت اول و ورود به فطرت دوم  يرابطه، مالصدرا به نقل از ارسطو، پرسشگر نیدر هم .است

به  یابیدست يبه مشاهده و مطالعه برا عتیشناخت طبخداوند انسان را در ). }کنایا{قرآن یالملل نیب يخبرگزار(داند یم
آیا به شتر  :می  کند}عزیزترین سرمایه اعراب در آن زمان { گاه، پرسشی از نگاه کردن به شتر. خواند یفرا م قتیحق
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 :نگاه کند بعد به این انسان می گوید افق دیدش را بیشتر نموده، به باالي سر. }17غاشیه،{نگرند که چگونه آفریده شده  نمى
، توجه 20و  19مجددا می پرسد که چرا نگاه نمی کند؟ به چه؟ به آیات .  }18غاشیه،{آسمان که چگونه برافراشته شده و به

آیا به سوى  :و گاه، پرسش می کند."و به زمین که چگونه گسترده شده است*ها که چگونه برپا داشته شده  و به کوه: کنید
] نمایى قدرت[دارد راستى در این  اند جز خدا کسى آنها را نگاه نمى اند ننگریسته رام شدهپرندگانى که در فضاى آسمان 

فعال در این مقدمه آیاتی که براي نمونه، آورده شده کفایت . }79نحل،{هایى است آورند نشانه براى مردمى که ایمان مى
عالوه بر .قرآن را به خود اختصاص داده اند عدد می باشد، که حجم زیادي از 750آیات مربوط به طبیعت قریب .می کند

دنبال هم به  هخداوند رسوالنش را برانگیخت، و پیامبرانش را بقرآن، بنا به فرمایش امام علی در خطبه اول نهج البالغه، 
و با سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهد فطرت الهى را از مردم بخواهند، و نعمتهاى فراموش شده او را به یادشان آرند

قطعا یکی از راههاي بیرون آوردن ."ارائه دالیل بر آنان اتمام حجت کنند، و نیروهاى پنهان عقول آنان را برانگیزانند
عقلهاي آنان، از زیر خروارها جهالت ،اوهام و خرافات ، عالمت سوال گذاشتن در برابرشان براي بازگشت به  نیروهاى پنهان
همان کاري که ابراهیم در بتخانه انجام داد و تبر را بر دوش بت بزرگ  گذاشت تا اولین جرقه را در افکار  .فطرتشان بود

بلکه آن را این ] نه[گفت  *گفتند اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردى  :قرآن می فرماید.آنان براي درك حقیقت بزند
ابراهیم در برابر سوال آنان، می گوید بپرسید، . }63و  62انبیا،{بپرسید گویند از آنها بزرگترشان کرده است اگر سخن مى

پس به خود  =فَرَجعوا إِلَى أَنفُسهِم: کار ابراهیم باعث شد کههمین . است اندیشه و تفکر آغازین نقطه پرسش زیرا
از بارزترین و مهمترین . ستکی از مسئولیتهاي مهم انبیاء سمت معلمی و مربیگري بشریت بوده ای .}64انبیا،{ندآمد

 نیبعنوان برجسته تر ، قرآن بنا بر این، می توان از. هاي یک معلم ، ایجاد و احیاء فرهنگ پرسشگري و پاسخگویی استفعالیت
به آنها  یدر قرآن انواع پرسشها و شبهات مطرح شده است و حت .کرد ادی ،که انسان را به تفکر و تدبر خوانده یکتاب آسمان

پاسخ  یمنطق اریل قول شده ،و خداوند هم،  بسقدرباره قرآن و پیامبر ن نیاز مخالف یپاسخ می دهد در قرآن  بارها مطالب
طرح شبهات توجه  زنمونه ا کیبه . باشند یمسایلی چون سحر، جنون، اتهام افک و افترا از این دسته امور  م .داده است

] این[زبان کسى که ] نه چنین نیست زیرا[آموزد  گویند جز این نیست که بشرى به او مى نان مىدانیم که آ و نیک مى ":دییفرما
هم شبهه مطرح شده و هم،  .}103نحل،{"به زبان عربى روشن است] قرآن[دهند غیر عربى است و این  نسبت را به او مى

قرآنى غیر عربى ] این کتاب را[و اگر : نماند یباق یکند که ابهام یم يروشنگر شتریباره ب نیدر ا بازو . پاسخ داده شده است
] کتاب[عرب زبان بگواین ] مخاطب آن[هاى آن روشن بیان نشده کتابى غیر عربى و  گفتند چرا آیه گردانیده بودیم قطعا مى

است و قرآن آورند در گوشهایشان سنگینى  که ایمان نمى کسانىاند رهنمود و درمانى است و  براى کسانى که ایمان آورده
اسالم آنچنان به امر پرسش وپاسخ اهمیت  .}44فصلت،{ "دهند آنان را از جایى دور ندا مى] گویى[برایشان نامفهوم است و 

 مورد در بنابراین، .است کردن سؤال ها گنجینه این کلید و هاست، گنجینه و ها خزینه دانش":پیامبر می فرمایدمی دهد که، 
 )2 کننده سؤال )1: برند می اجر پاسخ و پرسش اثر بر گروه چهار زیرا. کند رحمت را شما داوندخ کنید، سؤال مجهوالتتان

 جلسه در که کسی )4 شنود می را پاسخ و پرسش و است حاضر جلسه آن در که کسی )3 دهد می پاسخ که استادي و معلّم
مورد  در شما از یک هیچ: فرماید امام علی می .}8040 ح ،4 ج الحکمه، میزان{"دارد دوست را کار این اما ندارد، حضور
   .}82 قصار کلمات البالغه، نهج{نکشد خجالت داند نمی آنچه به نسبت کردن سؤال و پرسش

زیرا انسان، نباید در . نوشته هایی در دست تحقیق می باشند که اگر عمري باشد، پس از تکمیل، منتشر خواهد شد                
در  امام علیز حدیثی ا. بلکه پس از هر دریافتی از کتابهاي مطالعه شده، آن را  می بایستی منتشر سازد خواندن درجا زند،

  :چه نیکو سروده است یاسعد گرگان نیفخرالدو .  "زکات علم نشر آن است": می فرماید باره نشر علم است که
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  که چون از کام شاعر دیخن باس"
  در جهان گردد مسافر د،یایب

  گونه که در خانه بماندنه زان 
  . "به جز قائل، مر او را کس نخواند 

این کتاب حاصل  یک تحقیق فشرده از منابع بسیاري است که به نظر می رسد جاي آن در میان کتابهایی با موضوعات             
صفحه نوشته  240در  ،یدامغان ينژاد انیاثر ابوالقاسم عل "کنند یاز تو سوال م "با عنوان یکتاببراي نمونه، .مشابه، خالیست

دوازده  رامونیشروع شده، که پ »سئلونکی«پرداخته که با جمله  یمباحث مذکور، تنها به آن دسته از سؤاالت قرآن. شده است
به نُه گروه  گرید هیاز زاو زند، یموضوع فوق دور م ازدهکه بر محور دو ،یقرآن يسؤاالت و جوابها. زند یموضوع دور م

 اتیاز آ یو برخ د،یگو یو حالل و حرام سخن م یاحکام شرع رامونیپ یدارد، و بعض یدتیجنبه عق یبرخ ":شده است میقست
دارد،  یخیجنبه تار گرید یو برخ زند، یدور م} گرانیانفاق و بخشش به د رینظ{و مستحبات یمذکور، بر محور مسائل اخالق

 امبریکه پ شود یآن بحث شده، استفاده م رامونیکه پ يو موضوعات متعدد ات،یآ نیاز گستره مباحث ا. یجنبه فلسف یو بعض
از  .باشد ینم جواب یسؤال ب ، مطلب، آن است که در اسالم نیپاسخ دهد، و الزمه ا یاسالم مأمور بوده است که به هر سؤال

 يریتفس یبا موضوع بررس "ندر قرآ يپرسشگر"توان به کتاب  ینوشته شده است م موضوع نیکه در ا ییکتابها گرید
شده  رادیمطالب ا شتریب نکهیا لیاثر، به دل نیا سندهینو دهیبه عق .اشاره کرد "یرخانیش نیامیبن"شده، به قلم  مطرح يپرسشها

رجوع  اتیو روا ثیبه احاد دیبا،  موجود در متن آن اتیجزئ افتیدر يبرا د،نریگ یقرار م اتیقرآن در زمزه کل اتیدر آ
و نکات مرتبط  ریامر، تفاس نیبا هموار کردن ا کند یاثر تالش م نیا. است ریپذ امکان نید يو فقها نیکرد که تنها توسط مفسر

که  ستکتاب، شامل هفده مبحث ا. کند تیقرآن روا یمخاطبان عموم يبه زبان ساده و برا ، قرآن را مطرح شده يبا پرسشها
 ز،یروز رستاخ تام،یحرام، ا يقرآن با موضوعات انفاق، جنگ در ماهها اتیدر آن به هفده پرسش عمده مطرح شده در قالب آ

به همراه ترجمه، شأن نزول و نظر  هیپرسشها، متن آ نیا انیدر قالب ب. و غیره، پرداخته است حقوق زنان  ، انفال امت،یق
کتاب  نیدر مقدمه ا نیهمچن .درج شده است ، مورد پرسش در کتاب وعدر ارتباط با موض  ،منابع و مراجع ریسا زیو ن نیمفسر

 یترق": شده است انیشده و ب یانسان معرف یاز ابعاد روح یکی يو کنجکاو يدرج شده پرسشگر یاهللا سبحان تیکه به قلم آ
تکامل بر  يبه سو یبعد بود، هرگز گام نیانسان فاقد ا نشیبعد پرسشگرانه اوست و اگر آفر هیو تکامل انسان در سا

همانگونه و  .است که همه انسانها   پرسشگر باشند نیتالش قرآن بر ا). منتشر شد"در قرآن يپرسشگر": به نقل از( "داشت ینم
 به .دارد آن شابهرویکردي متفاوت با موضوعات م  "قرآن وفرایند تاریخی پرسش "که مالحظه می فرمایید کتابی مانند کتاب 

پس از مطالعه منابع فراوان،  .  امید اینکه خوانندگان ازآن بهره برده  و  مورد پذیرش خداوند تبارك وتعالی  قرار گیرد
  د،یآ دیخردمند آن است که چون کارش پد: درباره محقق، گفته است   بایچه ز ریابوالخ دیابوسع خیش. بهترین را برگزیده ایم

همچنانکه   کند، لهیرا  گریکند و د رونیاز او ب  تا آنچه که صواب است،  در آن نگرد، رتیرا جمع کند و به بص هاي  أرهمه 
 یجمع کند و به غربال بود، یهمه خاك را که در آن حوال باشد،  ركیاگر ز: خاك انیگم شود اندر م يناریرا د یکس

   ). 7،ص1388 مرداد پور، انیآر نیحس ریپژوهش، ام("دیآ دیپد ناریفروگذارد تا د
تمام تالشمان این بوده که، هر فصلی مقدمه اي برا ي فصل دیگر . این کتاب در بیست و پنج فصل تنظیم شده است              

بحثها به گونه اي  نوشته شده اند که، می . وبیست و چهار فصل، به تنهایی، خود، مقدمه اي براي فصل آخر شده است. باشد
این فصل، با جمله . می باشد "پرسشها  پرسشگري و منشا ، اندیشه"عنوان فصل اول، . شندتوانند هر کدام، کتابی جداگانه با

اشاره شده، و در رابطه اندیشه و پرسش  ییچرا به. آغاز شده است ،" ناطق وانِیانسان ح ":معروف ارسطو که می گوید
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شک و حیرت . بیان شده است نشأ سؤال ماز سقراط به عنوان اندیشمند پرسشگر یاد شده، و چیستی . پرسش صحبت شده است
این سیر تاریخی از آغاز خلقت آدم . است "خیپرسشها در طول تار ریبرس يمرور" فصل  دوم .از مباحث مهم این فصل است

حجم پرسشها در ابعاد  هرچه پا پیشتر گذاشته و به جلوتر می آییم، به علت رشد عقالنی بشر، در هر دوره اي .  می باشد
پرسشهاي فراوانی از پیامبر می  در این زمان، شاهد طرح.  ، تا  به دوره پیامبر اسالم  می رسددنافزایش می یاب گوناگون

سمبلیک بودن داستان "در باره  فصل  سوم . ي از نکاتی است که در این فصل،  توضیح داده می شودعرصه پرسشگر . باشیم
 و گو و گفت است، آدم خلقت از سخن که بشریت مطرح شده آنجاستپرسشی که  در طول تاریخ  اولین. است "خلقت آدم

قرآن واقعی است یا فقط  در آدم می خواهیم ببینیم داستان. فرشتگان از نکات مهم این فصل  است و خداوند بین مناظره
لی این فصل، بحث محور اص. است "خلقت آدم در قرآن"، باز درباره  فصل چهارم. براي نتیجه گیري اخالقی بیان شده است؟

از موضوعات مهمی است که کلیدي می باشد، زیرا در آن بحث، نتیجه می گیریم که خداوند  "تعلیم اسماء". تکامل می باشد
داستان "،فصل ششمدر  .بررسی می شود "، خلقت آدم و درخت ممنوعه ریاساط"، فصل پنجم در.اولین آموزگار انسانهاست

 ، عنوان"و خلقت آدم یعتیشر" .و نور مرتبط می باشد به تفصیل بیان خواهد شد، زیرا این اسطوره با روشنایی "پرومتئوس
را درخت معرفت می داند که در این فصل  به نقد این  "شجره ممنوعه"دکتر شریعتی با تاثیر از  تورات . است فصل هفتم

یار با اهمیت می باشند،  که به بحث خلقت آدم  پرداخته شده است، زیرا این چهار فصل، از نظر مبانی بس. دیدگاه پرداخته ایم
تحریف شده تورات، خدا مانع تا جاییکه بر اساس مطالب . ارتباط تنگاتنگی بین اساطیر غرب و گفته هاي تورات وجود دارند

درفصل  . دانش، تقابل می بینندهمین امر، از نکات اساسی تفکرات اندیشمندان غرب است که بین دین و . آگاهی انسانهاست
نتیجه .  ، یادکرده ایم،  باز مشاهده می کنیم خدایان نمی خواهند ادیپوس موفق شود"ادیپوس اسطوره و دانایی"هشتم،  از

، می توان استنباط کرد، وجود تضاد همیشگی بین خدایان و انسان است که حاصل آن،  پوسیپرومته و اد اي که از دو اسطوره
 "يواداشتن به کاوشگر و يحس کنجکاو کی، تحر زهیانگ جادینقش پرسشها در ا" فصل نهم .در غرب می باشد نید و لمعتقابل 

از نظریه هاي  اساتید آموزشی در رابطه با  تحریک دانشجویان براي  بهتر فهمیدن استفاده . است که، کانون بحث ما می باشد
ي ذکر شده ریادگی شینحوه افزا يپس از مطالعه بر رو سیویدر د ایفرنیدانشگاه کال قانمحقبراي مثال، نظر . شده است

 يکاوشگري الگو . برسیم "دادن پاسخ از مهمتر پرسیدن" به روش سقراط در پرسیدن اشاره شده،  تا به. است
کرده ایم، نتیجه این شده  را بررسی "پیامبران با برخورد هاى شیوه"فصل  دهم ، در. مثال زده شده است  "چاردساچمنیر"

 عقالنی رشد ارتقاء در پیامبران نقش"فصل یازدهم  به . است که، انبیا جز بر اساس  منطق و برهان با مخالفین سخن نمی گفتند
 هاي تقلید وبت "مطرح شده و در فصل سیزدهم، درباره"قرآن  در} تقلید نه{ تحقیق "بشر اشاره شد، و در فصل دوازدهم، 

، به  ابراهیم در فصل چهاردهم ، به طور ویژه به حضرت. که مربوط به بتهاي ذهنی بیکن  است صحبت خواهیم کرد  "فکري
پرداخته ایم،  نشاندهنده این امر است که ابراهیم به عنوان انسانی  "پرسشگري و  اندیشه استقالل ، آزادگی الگوي"عنوان 

بدیهی است که . نا که، انسان باید همیشه جستجو گر و پرسش کننده باشدبدین مع.  کامل است که خداوند ، خواهان آن است
در فصل شانزدهم به . منجر خواهد شد}فصل پانزدهم{ اسالم  جهان در عقل تعطیلی چنانچه به نکات فوق، عمل نشود، به روند

 جنبش"فصل هیجدهم، به  و در "عقاید تفتیش هاي کلیسا و دادگاه "، و درفصل هفدهم، درباره"وسطی ومسیحیت  قرون"
اشاره شده، تا مشخص سازیم که در اثر تعطیلی عقل، چه بالیی بر سر انسانها می   "دینی کالون واستبداد دینی، ژان اصالحات

به نکات جالبی اشاره شده  }"اندیشیدن روشنگري وجرأت عصر "{ و بیستم }"اروپا  در رنسانس"{درفصلهاي نوزدهم. آید
ل اخیر، بسیار مهم می باشند، زیرا  با شناختی که از این دوره ها حاصل می شود، به راحتی می توانیم  آن این چهار فص. است

بحث به   "غرب در دین و علم تقابل"درفصل بیست و یکم، با عنوان . را با فصلهاي بعدي که مربوط به اسالم است مقایسه کنیم
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 درخشان تمدن ایجاد قرآن در نقش"در فصل بیست و دوم  به   .نیستآنجا ختم  می شود که، چنین تقابلی در اسالم  
مطرح می گردد که از  "اندیشیدن و پرسیدن حق" درفصل بیست و سوم ، . و به نمونه تاریخی آن اشاره می شود ، "اسالمی

 تغییر به قرآن ویقتش"فصل بیست و چهارم ، اوج بحثهاي  این کتاب  می باشد که، عنوانش را . مسایل اساسی  قرآن است
واقعه نشان  سوره ، در "خفته هاي اندیشه کردن بیدار"فصل آخر کتاب، همین تغییر نگاه را با عنوان . گذاشته ایم " نگاه

  .خواهیم داد، که نتیجه همه بحثهاي فصلهاي گذشته است
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

11 
 

  

  اول فصل
 

  اندیشه ، پرسشگري
 و
 

 منشا پرسشها
 

در زبان  :می گویند .است به ارسطو نسبت داده شده یاز هر کس شیب معروف، جملهاین   .ناطق است وانِیانسان ح             
 یتوانائ تیسازد ظرف یم زیمتما گریآنچه بشر را از مخلوقات د. نامند  یم"ناطق  وانیح" ای "زون فونانتا "‹ انسان را  یونانی

خارج از خود است  يایاست که نه تنها معرف افکار و احساسات او نسبت به دن يو گفتار یاز عالئم شنوائ یستمیاو در ساخت س
 اریبس نایاز آنها مانند م یسخن گفتن دارند و بعض یتوانائ زیپرندگان ن. باشد  یم زیخارج از وجود او ن يایبلکه معرف دن

 یم است که اما تنها انسان.  ردیساده را فرا گ یلغت و چند ساختار زبان يتواند تعداد یشامپانزه م.  کنندی خوب هم صحبت م
 يتعداد يریبه کارگ ایآنها  يدیالبته نه در حد پخش تقل ،گردد یزبانها معرف یساخت و شروع تمام تیو ظرف یتوانائتواند با 

 نه است آن کننده بازگو سخن،  و زبان که است اندیشه نطق، از پس، منظور .)ناطق وانیان حانسپارسی بالگ فریال، (کلمه 
 اندیشیدن همین به هم انسان اصالت. است انسان درونی پوشیدگیهاي و اندیشه نماد سخن، و زبان. سخنوري و سخنگویی

 با صحیحتر، عبارت به .شود می باز آن سوي به راهی چیزي هر از پرسش با .کند می آغاز پرسش با را خود راه اندیشه،. است
 اما. است آن تصاحب معناي به چیز هر فهم و ادراك زیرا کنیم، پیدا چیز آن تصاحب براي راهی کنیم می سعی پرسشی هر

 ء شی( بالعرض معلوم علمی تصاحب هدف، نیست، هدف اندیشه. است اندیشه همان راه آن،: نوشته اند  چیست؟ پرسش راه
 رفتن: است چیزي سوي به رفتن معناي به تفکري هر.  هدف نه گذشت، آن از باید که است صراط درك و فهم  .است) خارجی

 منطقی، اندیشه در اشیاء ماهیت و حقیقت سمت به رفتن اعتباري، هاي اندیشه در اجتماعی قراردادهاي و اعتبارات سوي به
 و ندارد معنا رفتن نباشد، راه اگر. حضوري اندیشه در حق سوي به رفتن و شهودي اندیشه در ها باشنده وجود سوي به رفتن

  ).پرسمان واژه در سایت حوزه، تاملی(شود می آغاز پرسش با است، اندیشه همان که راه این
از دیگران ما ست که  ییدانش جواب پرسشها. همان دانستن است دانشدر تعریف ساده اي از دانش می توان گفت،              

عتبار و ارزشی که ا .خورده است سوگندنویسد  و آنچه می قلمبه  عالخداوند متاي است که  به اندازه دانشرزش ار. می کنیم
داند که راه  می نابینایی  به منزله ،قائل شده است آنرا براي هیچ موجودي روا نداشته و جاهل را دانشمندو دانش قرآن براي 

. ست راچ و آیا جواب بیشتر نظري دانش :عملی و نظري: است نوع دو دانش .رسد نمی سرمنزل مقصودشناسد و به  را نمی
 ،در ذهن )الف:در این مورد باید گفت. د؟یآ یپرسش چگونه بوجود م. است چطور یا چگونه جواب کاربردي دانش
هم  }دنیشن دن،یاراده، عادت، د{ ییبخشها. سازد یرا م يهست که احساس رنج و شاد }عادتها، و باورها زه،یغر{ییبخشها
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در زمان "که نیا یعنیخواستن . بسازند ازیتوانند خواسته و ن یم يتصور و شاد  )ب .سازند یهست که در ذهن شما تصور م
 )ج.ندیگو یم ازیبه آن خواسته ن د،یبه خواسته تان برس دیکه حتماً با دیاگر حس کن . "دیکن ياحساس شاد يتصور انجام کار

به خواسته  دنیرس يبرا یراه دیبخواه"که نیا یعنی. دیآ یحتماً مشکل بوجود م دیچگونه به آن خواسته برس دیدانی اگر نم
و  ازیاحساس، خواسته، ن دیتوان یاما م. دیبده یاحساس را به کس دیتوان یاحساس است و شما نم کیمشکل  )د."دیابیتان ب

 یآنچه م ،به خواسته به شما نشان دهد دنیرس يبرا یراه دیاگر از او بخواه. دییبگو يگریرا به د دیدان یمشکل و آنچه نم
 ازیبدون آنکه احساس و خواسته و ن یگاهدرباره پرسش می توان گفت که، اما،. ست یمساله طوالن )ه.مساله نام دارد دییگو

به شما نشان دهد  دیخواه یرا که م يزیچ د؛یکن یکه از او در خواستنیبدون ا یو حت دییرا بگو دیدان یو مشکل و آنچه نم
 )الف:براي اینکه. م؟یکن یچرا پرسش مو اما )،دانشکودك ویکی(ندیگو یپرسش م ،جمله نیبه ا. دیکن یاو مشخص م يبرا

به  يازیجواب دادن به پرسش ن يبرا )ب.راحت تر است اریآن هم بس انیب. خالصه تر و کوتاه تر از مساله است اریپرسش بس
. دیچرا خدا آدم را آفر مییمثالً اگر بگو. در پرسش باور و دانش وجود دارد )ج.ستیخواسته و احساس ن از،یدانستن مشکل، ن

داشته اند؛ و خدا آدم را  ایکه خدا و آدم وجود دارند،  میحداقل گمان کرده ا ای م،یباور کرده ا ای م،یدان یم ایما  یعنی
 )ه.به مدرسه رفت یعل: دیگو یم یبه کجا رفت؟ کس یعل میپرس یمثال م. از جواب است یناقص انیپرسش ب )د.است دهیآفر

نسان ا .)،همانکودك ویکی(یجمله است به هر علّت کیپرسش درخواست کامل کردن . ستیپرسش حتماً به خاطر ندانستن ن
با  طرح   کند یتالش مفلذا انسان، . هر پرسش وجود دارد يبرا یگوناگون يهاخپاس. داند یرا نم یپاسخ هر پرسش

هر  يبرا یگوناگون يپاسخهاپس، . نروند نیثبت کند تا از ب افتهیرا که  ییپاسخها ی مطلوب براي آنها بیابد وپاسخ یی،پرسشها
 ینام م هیاثبات شوند نظر يو اگر تا حدود ندیگو یم هیاگر اصالً اثبات نشده باشند، به آنها فرض. پرسش وجود دارد

و چه  یعیپرسش، مواجهه با جهان است؛ چه جهان طب انیبن" :کرد این است کهآنجه می توان در یک تعریف کلی بیان .رندیگ
که با موضوع  ییها مواجهه اریچه بس. است نو يا مواجهه ،يزیو هر مواجهه پرسش انگ }و بالطبع، خود انسان{یجامعه انسان

محرك  ایشود و  یم "رتیح" زندهیبرانگ ایاست نو؛ و مواجهه نو  يا پرسش وجود دارند؛ اما مواجهه پرسشگرانه مواجهه
 ).يمراد یحسن قاض ، رانیاستبداد در امقدمه ( "دیو ترد رتیح: است یمستلزم دو احساس انسان يپرسشگر، پس. "دیترد"

 يمعنا  .مجهول است کیمعرفت درباره  لیبه تحص اقیاشت سؤال، :در یک جمع بندي درباره تعریف پرسش می توان گفت
مشتاق حل  ،در حرکت به سوي معرفت ، با مجهول و تاریکی روبه رو شده من: دیگو یاست که سؤال کننده م نیسؤال ا یواقع

پدیده سؤال را  که ،لذا، عبور از پلها و گردنه هاي متنوع تردید و احتمال و ظن. آن مجهول و برطرف شدن تاریکی هستم
در جریان طوالنی معرفت، هر اندازه یقینهاي حاصله از آن : گفت بلکه می توان . جریانی کامال طبیعی است ایجاب می کند، 

این جریان، مقتضی رویارویی مستمر انسانها با عالمت . ناب تر و مستحکمتر خواهند بود  تر عبور کنند،شپلها و گردنه ها بی
بلکه اگر این حقیقت   .ندك اندبسیار ا  کسانیکه از اهمیت سؤال اطالعی نداشته و اصال ندانند سؤال چیست،.  است }؟{سؤال 

را در نظر بگیریم که گاهی سؤال بدون اینکه رسما به وسیله الفاظ یا کتابت یا اشاره و چیزهاي دیگر ابراز شود، به وسیله 
بدون سؤال نمی تواند زندگی خود را  که هیچ فرد آگاهی در این دنیا،  یریمحرکت و تکاپوي عملی صورت می گیرد، می پذ

  .           )}قسمت سوم { ينامه عالمه جعفریزندگ بالگفاي صالحین نجف آباد،(دنتفسیر ک
به .شود یحاصل م شهیبا اند ي انسانوسعت وجود .دانند یم "ناطق وانیح"فالسفه انسان را همانگونه که گفته شد              

   :ي مثنوقول موالنا در دفتر دوم 
 يا شهیبرادر تو همه اند يا"

 يا شهیخود استخوان و ر یمابق
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 یات گل، گلشن شهیبود اند ور

  "یگلخن ۀمیتو ه ،يبود خار ور
است،  يدلها که محل معارف بلند بشر ،شهیبدون اند. است ریپرسش و تح شهیاند نیاست که قدم اول ا و مشخص               

شرح غرر الحکم و درر الکلم، {آنها پرسش است  دیلدلها بسته است، و ک":امام علی فرمود. شود یماند و هرگز باز نم یبسته م
دانش  :روایت شده است امبریاز پ .مانند می پوشیده همواره دانشها پرسش، بدون. }374، ص 1ج  ، يعبد الواحد آمد

دانا بپرس تا : شود می سرازیر دلها بر دانش پرسش، با .}118نهج الفصاحۀ، ص {آنها پرسش است  دیاست که کل ییها نهیگنج
کسی که می پرسد،  :و} 139، ص 5همان، ج  ،...غرر{شود یآنکه بپرسد، دانا م":،  }168، ص 2، ج  ، همان...غرر{شوي

 قتیاست که چون حق یمعن نیا انیدر ب فوق، اتیاب ).پرسمان واژه در سایت حوزه، تاملی(}152همان، ص {بهره می برد
تو همانی که "و به قول جیمز آلن  .همان است شدیاند یپس هر کس هرچه م ست؛یو ادراك و هوش ن شهیجز اند یذات آدم

است که  نیهم ،دکارت ۀفلسف یدارد و از جمله محور اصل یطوالن ۀسابق ،زین نیدر مغرب زم ،سخن نیو ا ."می اندیشی
 یمن م": اوست و لذا گفت دنیشیاند ،شیهرکس از ذات خو لیو تنها دل ستین شهیجز ادراك و اند يزیذات انسان چ قتیحق
طامات، سخنان  تیسا ("شناساند یاو را م شیاز جوابها شیهر کس ب يپرسشها "فرانسوا ولتر و به قول ."پس هستم شم،یاند

. انسانهاي واال، اندیشه هاي واالیی دارند. نشاندهنده شخصیت اوست ،هرکس شهیاند). بزرگان در مورد پرسش و پاسخ
استاد  .پس، کسیکه اندیشه واال دارد پرسشهاي واالتري دارد. "سوال کلید علم و شناخت است" ت آمدههمانگونه که در روایا

. خداي سبحان همتهاي بلند، قدمهاي بلند، فکرهاي بلند را دوست دارد" :با استناد روایتی از پیامبر می گوید  جوادي آملی
یعنی  "سفساف". "أَنَّ اللَّه یحب معالی األُمورِ و یکْرَه سفْسافَه=ندمحبوب خدا نیست ،همتهاي نازل، قدمهاي نازل، عملهاي نازل

   .)88،جلسه مورخه پنجم آذر درس اخالق جوادي آملی(نازل و فرومایه
خود  سقراط از می دانیم که.می کننداو آغاز یفلسف يبا سقراط و آن هم با پرسشگر را  فلسفهدر تاریخ غرب، عموما            

 یفلسف يهاشپرس. ، آغاز فلسفه است"رتیح"افالطون از زبان سقراط گفته است که  :نوشته اند. نوشته اي بر جا نگذاشته است
که حس  اندینما یم ایواقعاً آن را حس کرده و  ایاست که سقراط  یرتیبر ح یعموماً مبتن ،یافالطون يسقراط در گفت و گوها

و  یتا با به پرسش در آوردنِ نادانستگ کوشد یو سپس م کندی م یمتک رتیرا به ح یانستگاو وقوف خود به ناد. کرده است
شاید بتوان " :و).استبداد ایرانی، همان(به پرسش در آمده، آغاز شناخت است رتیح .پاسخ، بر آن غلبه کند يجستجو

امري که تا . حقیقت را از طریق پرسش یادآور شدطلب آزادانه  ازاین رو که او براي نخستین بار. سقراط را پدر فلسفه نامید
پارسایی از آن   .به گونه اي که هایدگر نیز خواهان بازگشت به پارسایی پرسش بود. به اکنون هنوز به قوت خود باقی است

ا با سقراط نیز می کوشید ت .جهت که پرسش در نهاد خود عاري از هر گونه پیش داوري است و نداي حقیقت طلبی سرمی دهد
باشگاه ("طرح پرسشهاي به ظاهر بدیهی و ساده، مهمترین و بنیادي ترین مسایل بشري را فراروي مخاطبانش قرار دهد

از روح  يتراژد شیدر کتاب زا چهین ": اما نیچه درباره سقراط نظر دیگري دارد). از سقراط آموخت دیآنچه نبا اندیشه،
از  يا همچون نشانه زیاخالق را ن ، کرد و پس از آن یمعرف ونانینحطاط و انحالل بار سقراط را ابزار ا نینخست يبرا ،یقیموس
و به  يماریکه آنها را موجب ب{را یو ناخودآگاه زیغرا تاکرد  يا به خودکامه لیرا تبد "خرد"سقراط   .در نظر گرفت یتباه
را از  ماریب يکه آمده بود تا انسانها دانست یم یسقراط خود را پزشک. خود سازد میتسل }دانست یکشاندن انسان م یپست

بخش،  بود و نه سعادت خواهدنه شفابخش  ها زهیغر هیعل تیبود که ضد نیکه غافل از ایدر حال  شفا بخشد، زیهرج و مرج غرا
  .)"و گذار به پست مدرن چهین: تهیمدرن ینقد گفتمان فلسف" رادیو زمانه،( "نبود يماریمعنا، خود جز ب نیدر ا و خردمندي

ادامه  شهیاند خیتا کنون راه خود را در تار يماریب کیهمچون  يپرسشگر هیروح" :نیچه بر خالف  اکثر اندیشمندان می گوید
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جا از آن به نیآنچه ا. ریفراگ يماریب نیمقابله با ا ينه چندان موفق بوده برا یداده است و محاکمه سقراط در واقع تالش
قرار دادن و هدف قرار دادن  اصلبلکه  ، ستین یزندگ شبردیپرسش در جهت پ يریشود بکارگ یم ادی يماریب کیعنوان 

 یمن سقراط و افالطون را درد نمون تباه  .داد تیراسرا يماریب نیبار ا نینخست يسقراط بود که برا نیا يآر. پرسش است
  .)باشگاه اندیشه،همان(افتمی یزدگ

 ،در آن روز. سقراط یروز زندگ نیدر مورد آخر دونیاست از زبان فا ینوشته افالطون گزارش "دونیاف"ساله ر              
در این باره نوشته . رسند یبار به خدمت استاد خود م نیآخر يمتأثر هستند برا اریشاگردان سقراط که از مرگ استادشان بس

 ینوع ،از بحث یدر مقطع. کند یرا باز م یدرباره جاودانگ یو فلسف یبحث علم کیباب  یطین شرایسقراط با وجود چن: اند
از مرگ استاد خود  ،سو کیشاگردان سقراط از . دنکن ینم دایپ یپاسخ قابل قبول ،اشکاالت یو بعض دیآ یشکست بوجود م

سقراط، حاضران را . شود یتأسف آنها دوچندان م ،رو نیرسد و از هم ینم ییبحث هم به جا ،گرید يمتأسف هستند و از سو
از بحث  يزاریاست که ما به ب نیا یواقع بتیمص ست،ین بتیبه خاطر مرگ من متأسف بود، مرگ من مص دیازند که نب یم بیهن

 ایرا اح يپرسشگر يفضاخبرگزاري مهر، (میرا نداشته باش قتیحق يو حوصله بحث کردن و جستجو میو تبادل نظر مبتال شو
، یکی از اتهامات علیه ر دادگاهى که براى محاکمه سقراط تشکیل شدد  .)دکتر انشاءاهللا رحمتی ،میهو آن را رشد د میکن

درباره دانش سقراط  . می باشدگرا به جوانان آتن  اننقاد شهیاند میتعل ،اتهام منظور ازاین. کردن جوانان استفاسد  سقراط،
. اش است یاز نادان یاو، آگاه یمی داند و بر این باور است که یگانه دانای "داناترین انسانها"را  او "آپولون" :می گویند

 را تعقیب می کند؛  یکه حقیقت و نیک يزمان خود را دارد؛ مرد  جامعه داشتناست که سعی در بیدار نگه يسقراط اندیشمند
خصلت  .شود یآغاز م یف به ناداناز اعترا ،دانا شدن راه .به مرگ آرام تن می دهد  آسوده خفتن، يتا آنجا که به جا

فکر چون و  رایبود، ز یخیجهان تار يتهایاز شخص یکی"هگل، سقراط دهیبه عق. گرفت یوگو شکل م سقراط در گفت يپرسشگر
 انیاو خطاب به آتن. است دهینام "خرمگس"خود را  ،هیدر رساله دفاع سقراط  ."را با خودش آورد زیچرا کردن در همه چ

بزند و من  شیبه شما ن یخرمگس یگاه دیفتیکه راه بنیا يبرا دیدار اجیکه احت دیهست یمردم مانند اسب تنبل شما": دیگو یم
را  يگرید د،یو اکنون اگر مرا بکش ام داشته یوام دنیشیو شما را به اند ام زده یم یشکیام که ن بوده یهمچون آن خرمگس

برحذر  یحال از تفکر جزم نیدر ع یول م،یبورز مانیا یبه عقل آدم دیسقراط به ما آموخت که با  ."افتی دیمثل من نخواه
بت  یکه از فرزانگ یو هم از نگرش جادوزده کسان میزیو عقل بپره هیبه نظر ياعتماد یب یعنی يزیگر هم از منطق دیبا م؛یباش

 نیسنگ يدر آن فضا شو شاگردان دوستان .همانا نقد و سنجش است ،داد که روح علم ادیکه به ما  يمرد  .تراشند یم
ندارم جز آنچه  یسفارش چیه": به او بکنند توانند یم یدارد و چه خدمت یتیبدانند سقراط چه وص خواهند یآلود م سوگ

سایت ( کرد دیتوان یاست که به من و فرزندانم و به خود م یخدمت نیبهتر نیو ا دیباش شیروح خو شهیدر اند. ام گفته شهیهم
ترتیب داده ،   "محمد لگنهاوزن"دکتر  در مصاحبه اي که با "پرسمان"مجله). !سقراط یونانی ، سقراط ایرانی بت بزرگ باور،

 يشتریب تیآنچه اهم .نداشته باشد  تیاهم یلیسؤال خشاید چیستی : وي، درپاسخ  می گوید.می پرسد سؤال از چیستی 
سقراط از سؤال کردن، جست و  یکه هدف اصل مییبگو میبتوان دیشا. دارد، هدف سؤال و نحوه سؤال کردن و پاسخ دادن است

برسد و هم  قتیسؤاالت، هم خود به حق نیخواست با ا یرا مطرح کرد، م یسقراط سؤال یوقت قتیدر حق. بود  قتیحق يجو
می توان نتیجه  :پرسیده می شود که لگنهاوزن از .)با پرسش زنده ام ،  اطالع رسانی حوزه پایگاه(مردم را آموزش بدهد

. گرفت که اگر هیچ تعارضی در زندگی و اندیشه شخص وجود نداشته باشد، هیچگاه پرسشی هم براي او بوجود نخواهد آمد
وي  .." اي فکري، یک نوع ارتباطی وجود داردبه عبارت دیگر به نظر می رسد که بین مکانیسم پیدایش سؤال و وجود تعارضه

من فکر  ،البته در مورد سقراط. اگر تعارضی در ذهن شما وجود نداشته باشد، اصال شما زنده نیستید   .آري :پاسخ می دهد
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ی آنچه در مورد کار او م. می کنم که این طور نبود که سقراط پرسشگري خود را با تعارضات فکري خودش شروع کرده است 
توان گفت آن است که او نگاه کرد که مردم در مورد موضوعات مختلف چه می گویند و افکار رایج چه چیزي است و چه 

از طریق پرسشگري به قضاوت در مورد آراء موجود پرداخت تا به  ،تفاوت و تعارضی در بین آنها وجود دارد و بعد از آن
نبود  نطورینگاه کردم ا عیمن به اسالم و تش یوقت :خهاي خود می گویدوي، در بخش دیگري از پاس. "حقیقت دست پیدا کند

بود که چقدر  نیمن جاذبه داشت، ا يتر از همه براشیکه در اسالم ب يزیآن چ. کردم  دایسؤاالتم را در آنجا پ یکه پاسخ تمام
داشت، آن بود  بهمن در اسالم جاذ يکه برا يزیآن چ. کرد یکه من در ذهن داشتم، استقبال م ینوع سؤاالت نیاز ا نید نیا

سایت (از قبل وجود نداشت يجواب آماده و حاضر ،راه نیوجود داشت و در ا نید نیا میتر در تعالشیب ،قاتیکه دعوت به تحق
  .   )همان حوزه،

جهل )2دید و حیرت،شک و تر) 1{عامل  در این بخش به سه. چیست؟منشأ سؤال اکنون به این پرسش باید پاسخ داد،                
توماس  .در باره عامل اول به دلیل اهمیت ویژه اي که دارد بیشتر خواهیم پرداخت. اشاره خواهد شد}نیاز درونی )3نسبی،

 دهیآفر دنیپرس ينشده، برا دهیشک کردن آفر يبرا یآدم:می گوید قرن نوزدهم کدانانیزیف نیاز بزرگتر یکی انگی
، آن را }دهه پنجاه{ آیه اهللا مطهري، در مقدمه کتاب عدل الهی، در توصیف آن  دوره ).ویکی گفتاورد،شک("است شده

او به . است و سؤالها بوجود آورده  دهایسلسله ترد کیزمان،  آن اتیمقتض دانسته کهو بحران  یعصر اضطراب و دودل
 ن،یقی، مقدمه را شک مطهري  ."حت بودو پرس وجوها نارا دهایشک و ترد نیاز ا نباید "رفته و می گوید سؤاالت استقبال 

است هر چند منزل و  یشک، معبر خوب و الزم"می داند و می گوید، مقدمه آرامش را وصول، و اضطراب  ، مقدمهرا پرسش
که  فهماند یم یبطور ضمن کند، یم قانیدعوت به تفکر و ا نهمهیا هاسالم ک اعتقاد او بر این است،  ."است یتوقفگاه نامناسب

او  در تفاوت . برسد  نانیو اطم قانیبه سر منزل ا دیبا حیصح شهیاست و با تفکر و اند دیبشر، جهل و شک و ترد هیحالت اول
، حیوان را آرامش او. "!است؟ دهیرس قانیو ا مانیبه مرحله ا ایآ یول کند، یشک نم وانیح" انسان با حیوان می گوید،

 هیما تواند یم آنچهاو نتیجه گیري می کند که  .شک است يکه باال ،قانیآرامش اهل ا، برخالف می داند شک نیآرامش پائ
  يکه پاسخگو زدیانگیرا بر ن يافراد  ،یشکوك اجتماع اینراند، و  قیتحق  يفرد، او را به سو کیاست که شک  نیتأسف باشد ا

 یم روانشناس مشهور ونگیگوستاو  کارل ي،اما، بر خالف خوش بینی مطهر. بوده باشند نهیزم نیاجتماع در ا يازهاین
کم و  یدچار شک یاز لحاظ روان شناخت نیانسان امروز میگو یکه م یوقت ستیکنم اغراق ن یم الیدر مجموع خ من":دیگو

 182 ،صروح فرد يدر جستجو نیونگ، انسان امروزی {گشته است دیشک و ترد قیغر جهیمرگبار شده و در نت شیب
و به قول ). "، محمد بهرامیها در پرتو قرآنلعوامل و راه ح ،يزیگر نید پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن،": برداشت از(}

شک و  نیسهمگ يکه دوران گردابها دیدر عصر جد شک و تردید عامل ."میبر یما در عصر احتمال به سر م "قیصر امین پور
از آن  يآموزه ا چیاست که ه ریچنان گسترده و فراگ دیگرداب شک و ترد. کند یماز گذشته جلوه  شتریب اریاست، بس دیترد

 دهیبه د انینیشیباورها و اعتقادات و مناسک پ یغرب به تمام نیانسان امروز :در این باره نوشته اند .نمانده است بینص یب
 یرا در تمام حوزه ها م شیخو دیو شک و ترد ندیب یمعارف مقدس و نامقدس نم انیم یاو تفاوت. نگرد یم دیشک و ترد

 ينداریو د دینما یارزشمند م اریبس رد،یبگ ستهیو جواب شا دیدر قالب و شکل پرسش درآ یوقت دهایشک و ترد نیا .گستراند
از  یتلخ يامدهایشوند و پ یم رانگریو اریبس ،رندینگ ستهیو شا ستهیپاسخ با اینشوند  ی پرسش یاما وقت ، سازد یرا مستحکم م

آفتاب،  ینترنتیشبکه ا(ندیبب ،شیرا نابردبار در برابر پرسش خو نید ،رسشگرآنگاه که پ ژهیبو. دندار یو روح یلحاظ روان
           ).یتودشک يمحمد یقرآن، عل اتیازمنظر آ يزیگر نیدر عوامل د يجستار
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. است یو مکتب خودش را از شک شروع کرده است غزال که فکر خودش را و فلسفهیآن کس یاسالم يعلما انیدر م              
کرده  متینقطه عز کیهر دو نفر از . مانند کار معروف دکارت ،کار خودش را از شک شروع کرده یغزال: مطهري  می گوید

ده اند، که از شک شروع کرده اند و در شک هم مان يهستند افراد یاند، ول افتهیدست  نیقیهستند که به  یاند و هر دو مدع
شک کرد، سراغ  زیخواست علم خودش را شروع کند در همه چ یم یوقت یغزال. غرب يایاسالم و چه در دن يایچه در دن

 یکه نم نیمن در هر چه شک کنم در ا ،خرشنوم، آ یصداها را دارم م نیهست و ا میحواس آمد، گفت من اآلن، کتاب جلو
و . ؟يا دهیجور د نیهم نایو خواب ع ایتو چقدر در عالم رؤ! یغزال :گفت، بعد خودش به خودش جواب داد. توانم شک کنم

اینها همه می رساند که بشر راجع به مسئله شناخت  .از کجا که تمام زندگی من اآلن یک خواب بزرگ نباشد؟ }:با خود گفت{
تا  19شناخت، مرتضی مطهري، ص : دایره المعارف اسالمی طهور از":گزیده اي از(چگونه در سر یک بزنگاههایی گیر می کند

21".(  
تمام دانش و  میوجود دارد تا بتوان ینیادیاصل بن ایآ: دیاز خود پرس ،ینیقیبه معرفت  یابیدست يدکارت در ابتدا برا            

وف شد معر یشک معروف خود را که بعدها به روش شک دکارت بیترت نیبد. و نتوان در آن شک کرد؟ میفلسفه را بر آن بناکن
که  يزیشک کند و تنها چ زیدر همه چ کیستماتیو س ياست که انسان به طور شک دستور نیبر ا یشک مبتن نای. آغاز کرد

  "من شکاك" نیو در ا کند یوجود دارد که شک م "من" کیباالخره  یعنی. است  "شک در شک کردن "، ن شک نکندآدر
 ينهایقی يربنایاو ز يرا که به ادعا يو اکانهشک شهیاند نیو ا شود یفلسفه دکارت آغاز م ،نقطه نیاز ا. شک کرد توان ینم

معروف است  "تویو کوج تویکوژ تو،یکوگ"که به  "پس هستم کنم یشک م"و  "»پس هستم شمیاند یم"فلسفه اوست در جمله 
. يو دستور یشک واقع: شک بر دو نوع است: سدینو یم ینانیدابراهیم دکتر . )یشک دکارت ویکی پدیا،(است افتهیتبلور 

 ز،یدکارت در همه چ.  را رها کرد زیشب همه چ مهیشک کرد و ن امبریخدا و پ ز،یاو در همه چ. بود یشک واقع ،یشک غزال
او گفت .رود یم نیو شک از ب ستیشک ن گریشک در شک، د. در بدن خود شک کرد، اما در شک کردن خود، شک نکرد یحت

 دنیشیبه آن اعتماد کنم، اند توانم یکه م يزیتنها چ. دنیشیاند یعنیشک کردن . شک ندارم کنم، یشک م اءیدر اش نکهیدر ا
بلکه  "هستم شندهیاند"پس شم،یاند یم دیکه بگو ستین نیدکارت ا يتویکوج یمعن. پس هستم شمیاند یم: دکارت گفت. است

عقل از نظر دکارت، . دکارت اصالت را به متُد داد و چهره جهان را عوض کرد ."هستم شهیپس اند شم،یاند یم"معتقد است
: سدینو یدر نقد شک دکارت م يمطهر. )همان ویکی پدیا،(بلکه متدساز است ست،یعقل متُد ن: حکما معتقدند. متُد است

نقطه شروع فلسفه  يراه برا نیاب اروش وارد شده اساساً انتخ نیبر ا گرانیکه از طرف ما و د یراداتیقطع نظر از همه ا"
نبود  یقیو حق یشک واقع شتنیوجود خو يسوا زیدر همه چ يشک و ،اعتراف خود دکارته که ب رایز ستین يا متضمن فائده

که جبراً به آنها اذعان دارد  شیخو يفطر اتینیقیبتواند در  یکه کس ستیبود و البته ممکن ن یو فرض يدستور کبلکه ش
طبق فطرت ادراك و اراده  ،زیافراد ن نیتر یسوفسطائ یو حت "وجود ندارد یشکاك واقع"قول پاسکال ه واقعاً شک کند و ب

اگر شک  يزیدر هر چ": دیگو یدکارت م نکهیا ،نیبنابر ا. دناً اعتراف دارزماز حقائق ج ياریدر عمق ذهن خود به بس شیخو
 يگریدر نقد د يمطهر. ستین يزیشاعرانه چ انیب کیجز  "شک کنم توانم ینم شهیدر خود اند یگفت ول کنم خواهم

 يربنایهرچه را بخواهد به عنوان ز رایبرسد؛ ز قتیاز آن به حق تواند یشک را مبنا قرار دهد نم یاگر کس: سدینو یم
عبور از شک و  ،نی؛ بنابرا}در آن هم شک خواهد کرد یعنی{شود یخود قرار دهد در معرض شک واقع م یمعرفت يها گزاره

است که اگر واقعاً دکارت از  نیا دیکن یم یکه به شک دکارت يگریلذا اشکال د شود؛ یممکن م ریغ شیبرا قتیبه حق دنیرس
من " نیدر هم رایاثبات کند؛ ز }خروج او از شکَّش است  يکه مبنا {را  شمیاند یمن م خواهد یشک شروع کند چگونه م
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 قتیاز آن به حق خواهد یدر آن شک کرد چگونه م یشک کند تا واقعاً از شک شروع کرده باشد و وقت دیبا زین "شمیاند یم
  ).همان ویکی پدیا،: برداشت از(} 67، ص2و ج 27، ص3ج سم،یاصول فلسفه و روش رئال یپاورق{برسد

از  یغریزه پرسش یک :آیه اهللا مطهري ادامه می دهیم لبی از، را با مطسؤال بحث بخش شک یه عنوان سرچشمه              
 یدر ذهن نسبت به مطلب یحالت پرسش و سؤال وقت. فکر و اندیشه است  دستگاه ياست و نمونه رشد و اعتال يغرایز اولیه بشر

رشد و اعتالء است  یاز نوع یشک، حاک  یذهن درباره آن مطلب دچار شک و تردید شده باشد، و به طور کل ،که شود یپیدا م
. شک است   یقین رسیده است ، بلکه در مرحله دون یجهت که به مرحله باالتر از شک یعن  ، نه از آن ندک یحیوان شک نم. 

به  کند یکمتر شروع م یو گاه یاز حدود سه سالگ طفل. اند نه در مرحله فوق شک از انسانها در مرحله دون شک يبسیار
البته نباید . ، کیفیت مواجهه پدر و مادر و سایر مربیان است در برابر سؤاالت اطفال یمسائل تربیتاز  ییک. سؤال و پرسش 

با  یخصوص يگفت وگو کیدر مطهري ). 137بیست گفتار، مرتضی مطهري،ص(این غریزه را گرفت و ممانعت کرد يجلو
از  :ي می گویدمطهر: ن مطالب اشاره می کنیمصحبتهایی داشته که به گزیده اي از آکه دچار شک در اعتقادات بوده  یشخص
شک  نجایاز ا. }درباره تفاوت خلقت کره اسب همسایه{يعاد یلیخ ائلمس کیآنهم . شد دایمن شک پ يبرا یسالگ زدهیسن س

ترك  یدو سه سال نکهیتا ا. دادم یبه آنها م یجواب کیچون خودم . کرد ینم تیاذ یلیمسائل مرا خ نیمن شروع شد و ا
وجود من  يسراپا یشک کی ،دیجد ئتیبا ه ییدر اثر آشنا شتریدرآنجا ب. به قم رفتم یو بعد در سن هفده سالگ  داشتم لیتحص

همان  یول .!چه بر من گذشت یمدت کی دیدان ینم .بودم زانیاز افراد گر. بود هیشب یغزال کرا گرفت که واقعا به همان ش
کردم  یشک م زیدرهمه چ. تشنه باشد یلیکه خ یکرد، درست مثل آدم جادیدر من ا یروح تالشگر محقق کیدوران شک 

کردم  یبوده و اگر شک نم یمن منزل خوب يبرا نیا دمیبعد فهم .ست؟یچ هیخواستم بفهمم که قض یحال واقعا م نیدر ع یول
 یسن هفده سالگسؤاالت در  نیهم یمن مطرح شود ول يبخواهد برا یچهل سالگ یاز سؤاالت ممکن بود در سن س ياریبس

 کیبود که اصال  نیا .}معلوم شد میهم زود برا{مطرح شد راه حل و جوابها  میزود برا سؤالهاچون . من مطرح شد يهمه برا
روم،  یم یبه استقبال مسائل شک شهیباشد که هم دایپ یلیمن خ يو نوشته ها یاز زندگ دیشده که شا دایدر من پ یحالت

خودم را . راه حل دارد میوارد بشو نهایاز ا کدامبه هر یکرده ام که وقت دایبه خود پ ینانیحالت اطم کیچون  دیآ یخوشم م
مکرر نوشته ام که  میدر نوشته ها .آن است که آن منازل را عبور کرده ام يبرا نیا. اندازم یمسائل م نیدر معرکه هم شهیهم

 ند،یو بنش ستدیاگر انسان بخواهد همانجا با. است یر خوب و الزممعب یول ستین یشک گرچه منزلگاه خوب و توقفگاه مناسب
اگر در . گندد یبماند م یو اگر مدت میده یکه آن را در حوض قرار م یدرست مثل آب کامال صاف. است يبد یلیخ يجا

 یآن معتقدات م شتازیعوام پ ،شک نخورد، در آن صورت انهیتاز یو مذهب ینیبر معتقدات د باشد و یآرامش لتحا کیمردم 
از آب  يشله قلمکار کی ،بعد. کنند یم ادیسازند و مرتب کم و ز یم يزیبشوند، دائم از خودشان چ شتازیعوام پ یوقت. شوند
حمله  شهیکنند به حمله کردن و به ر یشروع م رحمانهیشوند وب یم دایپ يعده ا کی یوقت یول .!الستیاوکه و دیآ یدر م

 یبه مبارزه برم ردیمورد حمله قرار بگ یکه وقت يدرست مثل هر جاندار . }شود یمعتقدات م تیباعث تقو نیا{کنند یم
. است امدهیآنها فشار ن يوقت رو چیچون ه .ما قوت ندارد؟ يچرا بازوها. شود یم شتریاش ب یداخل يروین جهیو در نت زدیخ
اصول  .شد؟ یم دایپ ییطباطبا يبودند، آقا اوردهیرا ن کیالکتیو د سمیالیبودند و مسائل ماتر امدهیها ن ياگر توده ا ایآ

 دیباشد از ضربه نبا قتیحق يزیواقعا چ اگر. شد ینم دایشد؟ پ یم دایپ گریو دهها و صدها کتاب د سمیفلسفه و روش رئال
 ید و مشو یکنده م شهیهجوم مختصر از ر کیاساس ندارد با  يزیچ یچون وقت. بترسد، اگر باطل باشد حق دارد بترسد

گزیده هایی (بترسد دیدرخت زنده نبا کی. بترسد دیبند باشد نبا ییاش به جا شهیاساس داشته باشد و ر يزیاگر چ یافتد، ول
  )."خوبی است نه منزلگاه شک گذرگاه ،پایگاه شهید مطهري":از
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به پرسش  رتیانسان با ح: از بحث شک به عنوان یکی از سرچشمه هاي پرسش اینگونه می توان نتیجه گیري کرد               
اما  شود؛ یم رتیبه پرسش در آمده موجب بص رتیح. ابدی یم یآشنا، آگاه یاش نسبت به موضوع یدرآمده، به نادانستگ

از  یکی ن،یا. انجامد یم يفکر يگر یبالنشود، به جهل و الا یپرسش نف قیاز طر یعنی دیایپرسش در ن که به یزمان رتیح
. شود ینم رتیدچار ح یطیآن موضوع و در هر شرا ای نیبا ا يا انسان در هر رابطه ن،یعالوه بر ا. وجوه جهل است نیمهمتر

تکرارِ . انسان شود رتیبه طور مکرر موجب ح }است یاز آن جا که شناخت، نسب {يا شناخته شده يو چه بسا موضوعها
مواجه  يا شده دیباز تول ای نینو يرتهایآنکه در ارتباط با جهان، به طور مکرر با ح. است یتداوم روند شناخت انسان رت،یح
. دانست ده،یپاسخِ به بن بست رس یِو احساس یذهن ریتأث توان یرا م دیترد. ندارد یگاهیدر روند شناخت جهان جا شود، ینم

است، و تا انسان  ختهیبا حس غربت در آم گریکه د يا یهست. پردازد یخود م یانسان یهست يِبه آشکار ساز دیانسان، با ترد
است که  یبروز رابطه مبهم د،یترد. ردیگ یبه پرسش م د،یدر ترد}خود را  يها دانسته یعنیو {حس غلبه کند، خود را  نیبر ا

آنچه دانسته فرض شده،  ياست که عمل، بر مبنا نیا جهینت د،یترد. شود یم جادیانسانها و جهان ا نیو ب گریکدیانسانها با  نیب
 =ییشک گرا "آن چنانکه حاصل ،ینیقی چینبودن به ه لیقا يبه معنا دیترد ایشک . است دهیبه هدف مورد نظر نرس

Skepticism" شک کردن فراهم  يکه برا یدر ارتباط با امکان دیدر عرصه تفکر با زیرا ن "نیقی"همچنان که . ستیتواند بود، ن
حسن  ، رانیاستبداد در امقدمه ( ستین یفلسف  یعلم نِیقینکند، هر چه باشد،  جادیرا ا یاگر امکان یعنیکه . دیسنج آورد یم

   ).يمراد یقاض
آمیخته به دانش  يا یآمیخته به علم ، نادان یمطهري معتقد است سؤال ، از جهل .نسبی است دومین منشا پرسش، جهل             

 فهمد یداند، و از طرف دیگر م  یآن مجهول را نم ی، از طرف کند یم ییک مجهول در برابر بشر خودنمای ییعن. شود یپیدا م
کند، و  یباشد سؤال نم علوماگر آن مجهول برایش م. کند یاست، لهذا سؤال م  برده یبه جهل خود پ یدارد، یعن یکه مجهول

خود نداشته باشد ، باز در صدد جستجو و  يخبر یاگر هم آن مجهول واقعا برایش مجهول باشد اما خودش التفات به جهل و ب
این . داند  یه نمکه نداند ، اما بداند ک آید یدر صدد تحقیق و جستجو و پرسش بر م یانسان وقت  ،پس  .آید یتحقیق بر نم
به  ینسبت به سایر جانداران آن است که جهل او جهل بسیط است ، یعن  اند بزرگترین امتیاز انسان گفته نشمنداناست که دا

. داند ، و در نتیجه در صدد سؤال و جستجو و تحقیق برآید یعلم و توجه داشته باشد و بداند که نم تواند یخود م  جهل
دانند، قهرا در صدد تحقیق بر  یدانند که نم یدانند ، نم یهر چه را نم یناست ، یع  ل آنها جهل مرکببرخالف حیوانها که جه

بعد امام این  ."کلید دانش ، پرسش است": فرمود ) ع ( در کتب حدیث آمده که امام باقر  .توانند برآیند یآیند و نم ینم
 يداند ، خجالت نکشد و بپرسد ، و منتها یرا که نم يهمواره چیز یاین است که آدم یکور باطن يشفا ":شعر را انشاء کرد 

اگر سؤال و   ."بماند یسکوت کند و نپرسد و به جهالت باق یرا نداند و به مالحظات یحقیقت یاین است که آدم یکور باطن
 يو مجوز نیست که انسان وقت خود و دیگر یبودن یک چیز کاف  تنها مجهول نباشد،  ییا روش علم یپرسش مقدمه تحقیق علم

 ینم یاگر انسان بخواهد از همه چیز بپرسد به جای پس. نهایت است  یدرباره او بگذراند ، زیرا مجهوالت بشر ب  را به پرسش
، مطهري،  بیست گفتار(عمل   یا از حیث علم یا از حیث ، و مفید باشد يانسان متوجه مسائل الزم و ضرور  رسد ، باید سؤاالت

  ).180ص
هر سؤالی در  :می توان گفت }درخواست امري از شخصی{با توجه به معناي سؤال. نیاز است ،سومین عامل پرسش             

با این توضیح  .پس خود نیازي را به صورت نهفته دارد، نیازي که سبب شده تا سؤال در راستاي آن نیاز طرح شده و ابراز گردد
صورت مشخص و ، آن، نیاز ابزاري که به واسطه .تعریف کرد "ابزار تعریف شده و مشخص نیاز"ه عنوانتوان سؤال را ب می

احمدرضا [نیاز مورد نظر را برطرف کرد  ،توان با شناخت رافع نیاز و حرکت به سمت آن تعیین شده اي یافته و بدین ترتیب می
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و این در حالی است که اظهار ] 20ات و روایات اهل بیت، صاخوت و هانی چیتچیان، مبانی و مهارتهاي تفکر پرسشی در آی
سؤال و ابراز نیاز براي موجودي که ذات، وصف، فعل و اثرش را فقر مطلق فراگرفته است عین کمال جویی و حقیقت یابی 

رسشگري پرسش و پپرشین بالگ شجره طوبی،(]7، ص)مجموعه پرسشها و پاسخها(عبداهللا، جوادي آملی، نسیم اندیشه[اوست 
  ).محبوبه قریب گاهی ،از دیدگاه اسالم

 به یابی دست براي هدف :حقیقی پرسشهاي) 1:دسته بندي قرآن در باره اقسام پرسشها را می توان اینگونه بیان کرد           
 احیاي کردن و زنده کیفیت درباره خداوند از) ع(ابراهیم حضرت نمونه آن در قرآن، پرسش. گیرد می صورت علم و آگاهی

 پرسشهاي) 2. }57 و 51 حجر،{ آنان ماموریت درباره فرشتگان از یا پرسش ابراهیم و. } بقره سوره 260 آیه{مردگان است
 که کرد اشاره استهزایی هاي پرسش به توان می مجازي سؤال اقسام جمله از شود می انجام مختلفی هاي انگیزه با: مجازي

 انداختن دست و تحقیر براي مجازي استهزایی پرسشهاي از بسیاري. است شده بیان انعام سوره 53 و 52 آیات در آن نمونه
 بیان مجازي پرسشهاي براي که دیگري نوع. شود گرفته سخریه به و تضعیف شخص اجتماعی موقعیت تا رود می کار به دیگران

 عدم از خدا توبیخی و انکاري پرسش در توان می را آن نمونه که است توبیخی انکار یا و انکار انگیزه با پرسشهایی شود، می
 پرسشهاي طرح با بقره  76 تا 40 آیات در خداوند. کرد ردگیري خود رفتار و اعمال درباره کتاب اهل و اسرائیل بنی اندیشه
 این که دهد هشدار آنان به و سازد خودآگاه نابهنجار عملکرد به نسبت را آنان تا کوشد می کتاب، اهل از توبیخی انکاري

 سوره 46 و نحل سوره 17 آیات چون آیاتی.برساند خیر اهداف دیگر و بهشت به را آنان و بوده کارساز تواند نمی عمل شیوه
 پرسشهاي از هایی نمونه دیگر آیه ها ده و کهف سوره 50 و هود سوره 62 یا و صافات سوره 155 نیز و 125 و 123 و انعام

 پرسش این نوع: تشویقی پرسشهاي) 3. شود می مطرح پیامبران یا و خداوند سوي از که سازد می مطرح را انکاري و توبیخی
 می آمرانه و تشویقی پرسشی با) ص(پیامبر آیه این در. کرد شناسایی و ردگیري عمران آل سوره 20 آیه در توان می را

 از بارها نیز قمر سوره آیات در. نماید ترغیب و تشویق او براي اخالص و خداوند برابر در تسلیم به نسبت را کتاب اهل تا کوشد
 به توان می که است جسته بهره قرآن، روشن و آسان آیات از پندپذیري و تذکر براي مردمان تشویق براي پرسشی شیوه این

 به توجه با بشر کفرورزي از خداوند تعجبی پرسش...:  .و تعظیمی تعجبی، پرسش) 4.کرد اشاره آن 40 و 32 ،22 ،17 آیات
 از که یافت توان می قرآن در را بسیاري آیات و است گرفته پیش در را آن خداوند که است هایی شیوه جمله از روشن آیات

 حضرت را شیوه همین. است عبس سوره 17 آیه آن نمونه که است جسته سود خاص، معنایی القاي براي بیانی شیوه این
 از نیز تعظیم براي پرسش. است گرفته کار به حجر سوره 54 تا 51 آیات و هود سوره 76 و 74 درآیات بارها نیز) ع(ابراهیم

 به توان می است جسته سود بیانی شیوه این از که آیاتی جمله از. است بوده  توجه مورد قرآنی آیات در که است هایی شیوه
 پرسش. شود می طرح پرسشی شکل به آن بیان و قدر شب گذاري ارزش هدف به که کرد اشاره قدر سوره 3 و 2 آیات

 می که است مجازي پرسشهاي انواع از دیگر یکی شنونده و مخاطب به بخشی آگاهی و تنبه یا و گرفتن اقرار هدف به تقریري
 را پرسشها توبیخی شکل. کرد اشاره باره این در یوسف سوره 90 و 80 و 39 و 74 و 73 و 96 و بقره سوره 133 آیه به توان

 مورد بصیرت تحصیل براي خود وجود در انسانها نکردن اندیشه آن در که کرد ردگیري ذاریات سوره 21 آیه در توان می نیز
 دیگري هاي نمونه نیز یس سوره 22 و 20 و غافر سوره 28 و 26 آیات. است گرفته قرار خداوند نکوهشی و توبیخی سؤال

 هاي پرسش در که است دیگري هدف تهدیدي، پرسش.  کرد معرفی و شناسایی را شیوه اینگونه آن در توان می که هستند
 مشرکان به هشدار و تهدید براي خدا پرسش مورد خدا، خشم مورد قدرتمندان بار هالکت سرگذشت. باشد می مطرح مجازي

 در گري پرسش فرهنگ به اجمالی باشگاه اندیشه، نگاهی":برداشت از( است برده سود آن از آیاتی در که باشد می پندناپذیر
 که معنا این به. دهد می توضیح و تبیین آنها فلسفه به توجه با را پرسشها قرآن: درهمین مقاله اشاره شده است که). اسالم
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 آیات مومنون و 16 آیه رعد و 64 و 63 آیات انعام{ علم و آگاهی و شناخت به مردم دادن توجه هدف به پرسشها از برخی
 ،}94 آیه یونس{ یقین فزونی و خاطر ، اطمینان} 18 آیه مائده{ خدا و هستی درباره غلط عقاید اصالح ،}90 و 87

و  }9 و 8 آیات زمر و 72 و 71 آیات قصص و 34 آیه یونس{ پندپذیري و تفکر زمینه ایجاد ، }60 و 59 آیات مائده{ افشاگري
) 211 آیه بقره( حجت اتمام. باشد می }32 آیه اعراف{ آید می پدید بشري نادرست افکار از که مشکالتی و بدعتها با مبارزه

باشگاه اندیشه، (است شده داده توجه و اشاره بدان قرآنی آیات در که باشد پرسشگري کارکردهاي و آثار از تواند می نیز
  .).همان
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  فصل دوم
  

   خیپرسشها در طول تار ریبرس يمرور
  

بار در  70،   "آیا"به معناي  "هل"واژه  هاي . آیه در قرآن آمده است 452بار در 484است که، "آیا  "به معنی "  أَ "             
 128باشد، با مشتقاتش نیز، می  "پرسیدن"که به معناي   "لئس"واژه . بار در قرآن تکرار شده اند 67نیز،  "کیف "آیه  و  67

 معنـاي  بـه  دیگـري  و درخواسـت  معناي به یکی: است معنی دو در قرآن به "سوال"البته . بار در قرآن استفاده شده است
. به معناي درخواست کننده است، نه پرسشـگر  "}10ضحی،{ و گدا را مران :وأَما السائلَ فَلَا تَنْهرْ"براي مثال در آیه . پرسیدن

با توجه به آمار آیاتی که در اینجا، فقط به چهار مورد اشاره شد ، مـی  . در آیات می باشد پرسیدن معناي به "سؤال" غالبا،
از همین . }موارد دیگر را لحاظ نکرده ایم{توان گفت که، تقریبا بیش از یک دهم آیات ،به صورت سوالی در قرآن آمده است

دسته بندي این تعداد آیات، کاري دشوار و خسته کننـده  . پرسشگري در قرآن پی بردتعداد آیات، می توان به اهمیت بحث 
. جمشیدي تحقیقی درباره سیر تاریخی پرسشها در قرآن دارد  که کار ما را آسان کـرده اسـت   خوشبختانه، حسن.می باشد

ند تاریخی پرسشها در قـرآن مـی   مطالب این محقق، شروع خوبی براي  ورود به مطالب متنوع این کتاب در رابطه با  فرای
هر فصلی تا اندازه اي داالنی . در فصلهاي بعدي سعی شده که مباحث به گونه اي مطرح شوند که متنوع و جذاب باشند. باشد

با این حساب،خواننده، باید هر فصلی را با حوصله مطالعه کند، تا  براي فصل بعدي زمینه اي .  براي ورود به فصل دیگر است
ابتدا تحلیل جمشیدي به صورت فشرده ارایه می شود، آنگاه توضیحاتی را  بعدا، متناسب  ومـرتبط بـا بحـث ،    . باشد داشته

  .مطرح خواهیم کرد
در نگاه اولی و ابتدایی به نظر می رسد که باید در آیات قرآن پرسشهاي مطرح شده نقـش   :جمشیدي می نویسد

می تواند نماد و یا نشانه اي از وضعیت جامعه اي باشد که قرآن در بـاره آن  پرسشهاي قرآنی . کلیدي و اساسی داشته باشد
به نظر می رسد به میزانی که از نظر تاریخی از آدم به پیش می آییم، به جهت افزایش حجم پرسشها، ایـن  . سخن می گوید

تن و محتواي دیگر، به دقـت  بدین جهت اگر قرآن جداي از هر م .پیشرفت و توسعه در دانش و آگاهی بشري دیده می شود
روند تاریخی زندگی بشر از آغاز آن که آدم است تا ) 1:مورد مطالعه و تحلیل قرارگیرد؛ به دو نکته اساسی اشاره شده است

ایـن رونـد   . تحول عقالنی بشر را نیز به روشنی به نمایش می گـذارد ) 2.که نوبت به پیامبر خاتم می رسد...نوح و موسی و
یعنی شما به راحتی می توانید دوره هاي انسانی را در فراز و نشیب آیات قرآن ببینید . جلو و پیشرفت بوده استرو به  ،تحول

در ادوار گذشته بین دوره پیش از نوح و بعد از نوح به نظر مـی رسـد   . و هر دوره را با دوره پیش و پس از آن مقایسه کنید
بتوان با دوره پیش و پس از رنسانس اروپا مقایسه کرد که یک شکاف  ول و دگردیسی چنان ژرف و محسوس است که شایدحت

در حـوزه آگـاهی و    ،و عمده دگردیسی. عمیق تاریخی ایجاد می شود و تا اندازه اي بین قبل و بعد ارتباط بریده می شود
آیات الهی ایـن مـدعا را    تمامی تالش ما این است تا با درنگ در. در عقالنیت بشر رخ می دهد ،بلکه از آن مهمتر  معرفت،

به نظر مـی رسـد   . مورد بررسی قرار دهیم و شاخص ما در این بررسی پرسشهایی است که در کتاب الهی مطرح شده است
موسسه قرآنی احسن الحـدیث، مقالـه   ( پرسشهاي قرآنی، به ما زمینه ها و واقعیتهاي موجود هر دوره خاص را می نمایاند

  ).جمشیدي ،حسن"}1بخش { پرسشگري و عقالنیت قرآن،"
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پرسش  این محقق ضمن طرح داستان خلقت آدم به دو پرسش از زبان فرشتگان و خداوند اشاره کرده ودرباره نخستین            
آنجا که سخن از خلقت آدم ابوالبشر است، گفت و گو و مناظره بین خداوند و فرشتگان مطرح است و به نظر می  :می نویسد

 است این دارد نمود بیشتر آیه در که اي نکته.  }30 بقره،{ سش آعاز زندگی جدید در عرصه تاریخ استرسد نفس همین پر
آنـان بـه    .دهـد  رخ آن در دگردیسـی  کـه  خواهند نمی و اند گرفته خو موجود، آرام و یکنواخت فضاي به فرشتگان: که

 پرسـتش  آفرینش،  فلسفه و راز که پنداشتند می "}56ذاریات، {براي آنکه مرا بپرستند زجن و انس را نیافریدم ج":اقتضاي
 در وجهـی  پـس،   .انـد  مشغول بدان همیشه آنان و دهد می روي الهی فرشتگان تقدس و تسبیح با پرستش این و. است آن

 ایـن . شکسـت  خواهـد  هـم  در را تقدیس و تسبیح یکنواخت و آرام ساختار انسان آمدن چون. بود نخواهد انسان آفرینش
 ایـن  فرشـتگان  آنکه اساسی نکته. شود می فرشتگان جانب از پرسش طرح سبب تحول، ایجاد  و آینده و گذشته ناسازگاري

 نظر به .شوند مؤاخذه و عقوبت دچار پرسش اصل جهت به مبادا که هراسند نمی و گذارند می میان در خود باخداي را پرسش
همان، جمشیدي، (است فرشتگان طرف از پرسش و است شده مطرح که باشد پرسشی نخستین این تاریخی، لحاظ به رسد می

فرمود چون تو را بـه سـجده   : از طرف خداوند مطرح می شود دومین پرسش :می نویسد دومین پرسشو درباره ). 1بخش 
. می کند در اینجا پرسشی است که خداوند از شیطان .}12اعراف، {امرکردم چه چیز تو را بازداشت از این که سجده کنی؟ 

سـوره   172آیـه به نظر می رسد این پرسش بعد از پرسش فرشتگان و پیش از پرسش خداوند از ذریـه آدم باشـد کـه در   
گرچه با توجه به نوع تفسیري که از این آیه ارائه شده است، به نظر برخی شـاید ایـن   .می آید} معروف به عالم ذر{اعراف

به نظـر   ، ولی به اعتبار بنی آدم. ذریه انسان و اقرار به یگانگی خداوند استپرسش، نخستین باشد، زیرا سخن از عالم ذر و 
به حقیقت پیوسته و از آدم و نسل او باید چیزي باشد که چنین پرسشی با آنـان    می رسد این پرسش باید بعد از خلقت آدم،

از نظر ترتب، پرسش فرشتگان  ،بنابراین .مطرح گردد و گرنه پیش از اینکه آدم و بنی آدم آفریده شوند، معنی نخواهد داشت
  ).1همان، جمشیدي، بخش (از خداوند، مقدم بر پرسش خداوند از ذریه آدم است

بعد از اینکه خداونـد آدم را مـی    :نام می برد و می نویسد  "عاطفه و احساس دوره آغاز"وي از دوره اي به نام 
و از هـر کجـاى آن خواهیـد    ] ید[همسرت در این باغ سکونت گیر آدم خود و  ايگفتیم " :آفریند اتفاق مهمی رخ می دهد

در حقیقت آدم ابوالبشر، با دو . }35بقره، {به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود] لى[فراوان بخورید و
چیز بر اسـاس   یکی خوردن از همه. يا حکم الهی رو به رو بوده است که یکی به صورت امري است و دیگري به صورت نهی

و آدم ابوالبشر دستور نخست را می پذیرد و بدان تن   .و دیگري نزدیک نشدن به درختی خاص. تمایل و خواسته درونی خود
. خواسته ها بر عقالنیت و حقایق، سایه افکنده اسـت . در می دهد؛ ولی نسبت به دستور دوم، گویا مهار نفس خویش را ندارد

مگر تفاوت ایـن   .ف آدم هیچ پرسشی مطرح نمی شود که چرا نباید به این درخت نزدیک شوم؟نکته مهم این است که از طر
نمـی    "آدم " وجه و علت پیشـگیري و بازدارنـدگی را   .چرا نباید من از آن بهره ببرم؟.درخت با دیگر درختها در چیست؟ 

جالب آنکه در کشمکش بین . اید براي آن باشدنیک دریابد که وجه و علتی ب ،چون هنوز فضا به گونه اي نیست که آدم. پرسد
به روایت قرآن، این که یکی قربانی اش پذیرفته می شود و دیگري پذیرفته نمی شود نیز طرح پرسـش    دو نفر فرزند آدم،

  در ادامه مـاجرا، . }28و 27مائده،  {حتی یکی به دیگري می گوید اگر مرا هم بکشی، من تو را نخواهم کشت. مطرح نیست
کالغی یا زاغی به یاري او می آیـد  . و قابیل نمی داند که با جنازه برادرش چه کند. ر ضمن درگیري، هابیل کشته می شودد
  ).1جمشیدي، بخش  ،همان(} 31تا  29 مائده، {

به نظر می رسد این وضعیت و همین روند، تا اندازه  :نامیده و می نویسد "اوج دوره عاطفی"جمشیدي دوره اي را 
و از هر حیوانی جفت آن . زیرا در ماجراي نوح وقتی که به او گفته می شود کشتی بسازد. اي تا زمان نوح ادامه پیدا می کند



 

23 
 

شـاهد و   همچنانکه خود نیک .}46تا  37آیات هود،{را بار کشتی کند، هیچ پرسشی از طرف نوح مطرح نمی شود که چرا؟
هر آنچه خداوند دستور می دهد، نوح پیروي می کند و از سوي نوح هیچ پرسش و اشـکالی  ه آیات ب }این{ناظر هستید، در
نوح می توانست نسـبت بـه   . نوح می توانست بپرسد که چرا کشتی بسازد؟ به گونه اي دیگر نجات پیدا کند. مطرح نمی شود

چنانکه خداوند هـم  . به نظر ما وجود دارد که این زمینه براي نوح وجود نداردزمینه براي طرح پرسش . فرزندش سؤال کند
نوح نسبت به اموري که اتفاق می افتد، هیچ آگاهی و . در ضمن همین آیه به راز و علت آن می پردازد که علم و آگاهی است

چون فرزندش هست می . ي نفسانی استو خواسته هاي او، نه از سرآگاهی و دانایی است، بلکه از سرگرایشها .وقوفی ندارد
به اقتضاي آیه . به نظر می رسد تا زمان و دوره نوح، هنوز چندان تحول عقالنی فراهم نیامده است.خواهد که نجات پیداکند

نمی خواهم مسأله را تعمیم دهم، بلکه می خواهم بگویم چنـین  . باال، امور و خواسته ها از ناآگاهی سرچشمه می گرفته است
اینک فضا فراهم است که این آیات و دسته هاي همانند را که مربوط به آیات آدم تا نوح می شود را کنار هم  .یده می شودفهم

در این آیات، راز اینکه چرا مردمان آن عصر و دوره امت واحده بودند روشـن مـی   . د بودنقرار داد که آیات زیادي خواه
  ).1بخش  ،همان(شود

 يمهندس مهد "شده یراه ط "مطالب مطرح شده  در کتاب هینسبتا شب جمشیدي نظري، بشر رخردورزيیدرباره س
 جـه ینتیاد کرده و  "شکوفایی خرد انسانی {دوره از ، "}213بقره، { کان الناس امه واحده"هیبازرگان دارد و  با استناد به آ

بیشتر زندگی آنهـا  . امروز از آن داریم نداشتندشاید تا پیش از بعثت پیامبران، مردم آن درك از زندگی را که ما : ردیگ یم
. البته آیه در این باره چیزي نمی گویـد . تحت تأثیر خوي و خصلتهاي حیوانی و رفتار و امور آنان به دور از خرد بوده است

رسد که این که گفته می شود مردم دچار جامعه طبقاتی شده بودند و کشمکشهاي حقوقی داشتند، چندان منطقی به نظر نمی 
. چون با آمدن انبیا این اختالف حل نشد و هم اکنون هم ایـن اختالفهـا وجـود دارد   . براي این اختالفها بخواهد نبی بیاید

مربوط به دنیاي بشریت است و خودشان این دعواها را راه می اندازند و بعد هم یا حل می  ،این امورو  دعواي سرزمین و آب 
به نکته لطیفی اشاره دارد و آن بهره گیري از واژه بعـث   ،عالمه طباطبایی در تفسیر آیه .شودگاه حل نمی چکنند و یا هم هی

و این واژه بیانگر این واقعیت است که حال انسانهاي نخستین، حال . تعبیر به بعث کرده است، نه ارسال، خداوند در آیه. است
و این به معناي برخاستن از خواب و سکنی گزیدن . ن استو چنین بستري مقتضاي بعث و برانگیخت. خمود و سکون بوده است

با عنایت به اینکه بعـث و  . همین نکته شاید سبب شده است که از ایشان به بعث پیامبران تعبیر بشود و نه مرسلین و رسل. است
و آگـاهی  . ایشانل کتب، در حقیقت بیانگر حق براي مردم است و آگاه کردن ایشان به حقیقت امور خودشان و زندگی اانز

از بیان عالمـه نیـز   .}127،ص2المیزان، ج{و در قیامت بر انگیخته خواهند شد . دادن به آنان که آفریده هاي پروردگارند
و به نظر می رسد به همـین  . استفاده می شود که مردم در دوره پیش از بعثت، از شرایط خاص انسانی هنوز بهره مند نبودند

پس از هوشیاري و بیداري آنان از خواب غفلت و   و اختالفها،. دستگی در بین آنان قابل تصور نیستجهت هم اختالف و چند 
 ،آغاز پیدایش دین و مذهب به معناي واقعی":در تفسیر نمونه آمده است .ه استیا رهایی از عواطف و احساسات فراهم آمد

بنـابراین،  . ایش اجتماع و جامعه به معناي واقعی بوده استهمزمان با آغاز پیدایش انسان نبوده، بلکه همزمان با آغاز پید
تفسیرنمونه، ذیل آیه {جاي تعجب نیست که نخستین پیامبر الوالعزم و صاحب آیین و شریعت، نوح پیغمبر بود، نه حضرت آدم

  ).پایگاه معارف قرآن" :، به نقل از2 ،بخشيدیقرآن، عقالنیت و پرسشگري ،جمش"( }بقره 213
اگر به آیات بعد و پیامبران بعد از این توجه  :جمشیدي می نویسد "خردورزيدوره  "اي به نام دوره ه به و  با اشار

نمونه اي از آن، پرسش و پاسخ مکرري است که بین ابراهیم و خداوند رد و بدل . شود، کم و بیش ردپاي پرسش پیدا می شود
مگـر  : فرمـود ) ؟ کنى ؛ چگونه مردگان را زنده مى ا، به من نشان دهپروردگار:  آنگاه که ابراهیم گفت } یاد کن{و : می شود
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جالب آنکه در همین دوره است که همسر ابراهیم نیز از  .}260بقره، {چرا، ولى تا دلم آرامش یابد:  ؟ گفت اى ایمان نیاورده
مانگونه که درآیات بـاال  ه). 73و 72هود، (فرستادگان خداوند پرسش می کند آنگاه که خبر از حامله شدن اش می دهند

می بینید که ابراهیم و همسـرش  ؛ پیش از نوح و  برخالف دوره نوح   آمده و در حقیقت گزارشی از رویدادهاي گذشته است،
. خداوند و یا فرشتگان را مخاطب قرار داده و از آنان چیزهایی را می پرسند که به نظرشان غیرعادي و شگفت انگیز می رسد

همسر ابراهیم متوجه می شود که براي وضع حمـل دوره خاصـی   . تفاوتها را کامالً می بینند و می فهمند ،حلهگویا در این مر
لوط هم که همدوره و معاصر ابـراهیم   .پس می پرسد ،چون این امور را می فهمد. است و پس از آن امکان وضع حمل نیست

نمونـه   .}55و  54نمل،{یی را با قوم خویش مطرح می کندبه جهت قرار گرفتن در آغاز دوره خردورزي، پرسشها ،است نیز
 .}67و  66کهف،  {همراهی موسی با خضر است که پرسشهاي پیاپی موسی، شکیبایی خضر را در هم می شکند ،بارز دیگر آن

ـ . اگر قرار است از او پیروي شود. دقت شود که در اینجا خضر فرد پیرو می خواهد ان کـه  نباید پرسش مطرح شود، ولی انس
با . سازگار نیست ،اینجا ست که پرسش با ادامه راه، و }75تا 71کهف،  {صرفاً پیرو نیست و موسی هم نتوانست صرفاً پیرو باشد

با توجه بـه   .باید توجه داشت که بین راه عقالنی با راه عرفانی تفاوت بسیار است. از ادامه راه باز خواهد ماند ،طرح پرسش
از این پرسشهاي پیایی روشن می شود که جامعه بنـی   سوره کهف؛ 76تا   74وآیات سوره بقره در اسرائیلماجراي گاو بنی 

اسرائیل، نسبت به پیشینیان خود، تا اندازه اي سطح آگاهی شان افزایش یافته است که با توجه به همان آگاهی مـی تواننـد   
همـین  .فس این پرسشها، گاه خود آنها را دچار مشکل می کندبپرسند و گویا نسبت به پرسش دچار حرص و ولع شده اند که ن

  ).2همان،  جمشیدي ، بخش (}42تا  36نمل {پرسشگري و شیوع آن در دوره سلیمان با روشنی بیشتري، نمود می یابد
ود اینکه بعد از عصر نوح دچار دگردیسی می ش: نامیده و می نویسد "خردگراییدوره  "اي  را  نیز، به نام دورهوي  

و هرچه پا پیشتر گذاشته می شود و  .از خود همین پرسشهایی که در داستان پیامبران در قرآن آمده به روشنی بدست می آید
گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندي ] مریم[:}براي مثال{.دنبه جلوتر می آییم، حجم پرسشها در ابعاد گوناگون افزایش می یاب

صرف پیروي از پیامبر مطرح ) ص(چنانکه در دوره پیامبر .}47آل عمران،  {ت نزده استخواهد بود با آنکه بشرى به من دس
از  نیست حتی براي شناخت او، تنها نمی خواهند که معجزه کند؛ زیرا معجزه بیشتر متعلق به دوره هاي پیشین است که مردم 

ورت معجزه به نمایش بگذارد، ولی از پیامبر اکرم پیامبر روزگار خودشان می خواهند تا توانایی پیوند با غیب را در شکل و ص
قریشیان به مدینه می آیند و براي در هم شکستن شخصیت پیامبر از . به جاي درخواست معجزه، به طرح پرسش می پردازند

ی پاسخ آنهـا را از مـدع  : آنها چند پرسش را مطرح می کنند و به قریش می گویند. سران و بزرگان یهودي یاري می طلبند
  ).2همان، بخش(}195 ،ص1ج مطلبی، یسار بن اسحاق بن محمد هشام، ابن سیره{پیامبري بخواهند

، لیستی  طـوالنی از   "پرسشهاي پیروان ادیان و کفار از پیامبر "این نویسنده در بخش سوم مقاله خود، تحت عنوان
می باشد که می توانید به  "...یسأَلُونَک عنِ "از قبیلپرسشهایی که از پیامبر می شد با آیاتی  غالبا. این پرسشها ارایه می دهد

خداوند هم پرسشهایی فراوانی در قرآن دارد که ما درباره برخی از آنها در فصول آینده اشـاره  . این آیات مراجعه نمایید
او در بخش .گر نامیدپرسشهایی که خداوند طرح کرده است به گونه اي است که شاید بتوان قرآن راکتابی پرسش. خواهیم کرد

است که درفصل قبـل   ندانی علت پرسشگريبحث ) الف:بر دو  مطلب اشاره کرده است روش شناسی طرح پرسشچهارم، به 
 و7انبیاء، {اتاین معنی به گونه اي در آی: او به نکته اي اشاره کرده و می نویسد. توضیح داده شد "جهل نسبی"تحت عنوان 

اگر نمی دانیـد از  . جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم گسیل نداشتیم] نیز[و پیش از تو :بازتاب یافته است }43نحل،
از آن . انسان آنچه را که می داند وجهی ندارد که بپرسد، گرچه اشتباه باشد و نداند هم که اشتباه اسـت   ."آگاهان بپرسید

آیه هم همین معنی را بیان می کند . جایی و هنگامی می پرسد که نمی داند .چیزي نخواهد پرسید. جهت که بدان آگاه است
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که اگر نمی دانید، دلیلی ندارد که همچنان در جهالت و نادانی بمانید، بلکه این شهامت و جسارت را در خود تقویت کنید که 
توجه به فضاي فراهم شده توسط قرآن است که به نظر می رسد که با .و از آنانکه می دانند و آگاه اند بپرسید. بتوانید بپرسید

سه تن در ":می گوید مسروق بن اجدع: یاران پیامبر به دسته بندي افراد می پردازند و آنان را اینگونه طبقه بندي می کنند
اه این هرگ. و ابودرداء در شام] عراق[ابن مسعود در کوفه  ،]حجاز[علی بن ابی طالب در مدینه : دانش به اوج خود رسیدند

هیچ گاه علی از آن دو سؤال . سه نفر بایکدیگر دیدار کنند، ابن مسعود و ابودرداء، از علی بن ابی طالب سؤال خواهند کرد
بنابراین متوجه شده اند که میزان تشخیص سـواد و آگـاهی افـراد از      .}27 ، ص18 مختصرتاریخ دمشق، ج{نخواهد کرد

اي کسانیکه ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر براي شما آشکار  :ین عرصه پرسشتعی)ب. یکدیگر، پرسش و پاسخ آنان است
نقل شده و داسـتانی کـه در   ) ع(با توجه روایتی که از حضرت امیر  .}101مائده،  {گردد شما را اندوهناك می کند مپرسید

اسرائیل به جهت حرص و ولعی که در پرسیدن در سوره بقره، بنی . بقره آمده تا اندازه اي ابهام از آیه زدوده می شود  سوره
گاهی اوقات پرسشها در حوزه باورهاست که هر چه بیشتر پرسش شود، فضا روشنتر و مفاهیم و . داشتند، پیاپی سؤال می کردند

از این قبیـل امـور     از خدا، صفات خدا، قیامت، چگونگی قیامت، عذاب، جهنم، بهشت، نعمت، و. معانی آشکارتر می گردد
اما نسبت به حوزه رفتار و کردار باید کمی دقیق و حساس  .تر پرسیده شود، میل و رغبت اهل ایمان بیشتر می شودشهرچه بی

باید توجه داشت که در حوزه رفتار و کردار، هرچه پرسشها بیشتر شود، گرچه احتمال می رود که امور شفاف و روشـن    .بود
بدین جهت باید بین حوزه باورهـا و  . فرد دچار مشکل شود ید و بندهاي اضافی، گردد، ولی احتمال آن هم می رود که با ق

بنی اسرائیل مشکلشان در این بود که با طرح پرسشهاي پیاپی خـود را دچـار     .رفتار و کردار در پرسش از آنها فرق گذاشت
که می کشتند به مقصـود خـود مـی    ، هر گاوي را "گاوي را بکشید ":اگر در همان آغاز که فرمود. دشواري و سختی کردند

با طرح پرسشهاي ریز، از طـرف خداونـد قیـد و    . و اگر به مقصود نمی رسیدند، مدعی نبوت دچار مشکل می شد. رسیدند
کم و بیش، به همـین مضـمون، از حضـرت    .بندهایی بیان شد که پیدا کردن مصداق براي آن منحصر به مورد خاص گردید

شخصـی از آن میـان   . دستور الهی را براي انجام حج به مردم رساند) ص(روزي پیامبر":مودبیان شده است که فر) ع(امیر
و او بر پرسش خـود اصـرار   . آیا حج عملی است که همه ساله باید انجام دهیم؟ پیامبر بدان پاسخی نگفت: برخاست و پرسید

چرا ایـن  ! پیامبر خطاب به وي فرمود؟ واي بر تو .به ناچار پیامبر باید بدان پاسخ می فرمود. ورزید و چندین بار تکرار کرد
حج در همه سال بر تو واجب می  ،همه اصرار می ورزي؟ اگر در پاسخ به تو، بلی بگویم می دانی که چه بر سرت خواهد آمد؟

را براي مادام که چیزي . پس مخالفت خواهی کرد و گنهکار خواهی شد و تو هم توان انجام همه ساله را نخواهی داشت؛. شود
با توجه بـه پـایین بـودن    . }429، ص3مجمع البیان ، طبرسی، ج{شما بیان نکرده ام نسبت به آن اصرار و لجاجت نورزید

آستانه تحمل بیشتر افراد، همان بهتر که نسبت به بعضی از امور ناآگاه باشند که اگر آگاه شوند، خود دچار مشـکل جـدي   
می کند همین که متوجه شود که مثالً سرطان دارد، در یک لحظه از این رو به آن کسی که زندگی عادي خود را . خواهند شد
در این موارد تأکید قرآن بر این است که نسبت به بعضی از پرسشها مراقب باشید و حساسیت به خرج ندهیـد و  . رو می شود

تفاق، با اصرار همام بر بیان ویژگیهـاي  چنانکه این ا. برآنها اصرار نورزید و لجاجت نکنید که خودتان دچار مشکل می شوید
داى فرزانه مقرراتى خ :در روایت دیگري به همین معنی تصریح می فرماید) ع(حضرت امیر  .پارسایان براي خود او رخ داد

زهـاى  یاد داشته باشید کـه از مر ه پس آنها را تباه نسازید و برایتان حدود و مرزهایى قرار داد، ب  را براى شما مقرّر فرمود،
درى نکنید و از امورى نیز درگذشت و چیزى  حدود و مقررات خدا نگذرید، و از چیزهایى هشدارتان داد، در برابر آنها پرده

ها،  نفرمود و مصلحت را در نادیده گرفتن آنها دید و نه اینکه آنها را فراموش ساخت، پس بیایید و در برابر این امور و پدیده
مـتن حـدیث  در   {. }مجمع البیان، همان {کنید بیهوده دست نزنید که کار براى خود درست مى ورد ویمبه طرح پرسشهاى ب
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در عرصه طرح پرسش، باید در   .}آورده ایم  مائدة 101مقاله ،به عربی بود که ما ترجمه آنرا از سایت تبیان، ذیل تفسیر آیه 
رفتارها، کردارها، و در یا  باورها، ارزشها، : یک طبقه بندي بتوانیم پرسش خود را روشن کنیم که با کدام حوزه در پیوند است

نکته ظریفی که در آیه بیان شده ایـن   .مرحله بعد، متوجه باشیم که در پاسخ به پرسشمان سودي براي ما خواهد بود یا خیر؟
حال چه بسا این آشکار . پرسش پرده ابهام و ایهام را کنار می زند. که پرسش به کشف و آشکار شدن چیزي می انجامد است

باید مراقـب بعضـی از   . سازي و بیرون افتادن نهانها و کنار رفتن پرده ها، خوب باشد و شاید هم پیامد ناگواري داشته باشد
باورها، ارزشها، رفتارهـا و  ": از نظرمحتوا :را می توان اینگونه دسته بندي کردپرسشها  ،در آیات قرآن  .پرسشهاي خود بود

یهـودي و   {خداوند، فرشتگان، پیامبران، پیروان ادیـان  ":شاید بتوان اینگونه دسته بندي کرد، از نظر پرسشگر .  "کردارها
بسیار زیاد است و شاید نزدیک به دو  به نظر می رسد حجم آیاتی که پیرامون پرسش می چرخد ."کفار و مشرکان ،}مسیحی

آیات دیگري ،البته منظور، پرسشهایی است که در خود آیه بیان شده و در پاسخ به آن. هزار آیه و حدود یک سوم قرآن باشد
وگرنه بسیاري از آیات دیگر در پاسخ به پرسشهایی است کـه خـود ایـن پرسشـها در قـرآن نیامـده       . نیز نازل شده است

  .)4مشیدي، بخش همان،ج(است
 در آنها اثرگذاري قرآنی، پرسشهاي باالي حجم به توجه با: پایانی مقاله تحقیقی خود، نتیجه می گیرد جمشیدي در سخن        

 فـراهم  مدینـه  و مکه عرب در را جدید نگاه زمینه  پرسشها این که ندارد تردید جاي جدید، تاریخ آغاز و عرب جامعه تحول
با توجه به آیات قرآن و بررسی پرسشهایی کـه در   .گردید اسالمی تمدن و فرهنگ به تبدیل کوتاه، زمانی گذشت با و آورد

از  )1:الي مقاله بیان گردید به خود قرآن آمده است، نکته هایی چند را می توان استنباط کرد که گرچه پاره اي از آنها در ال
بشر در درازناي تاریخی خود یک  )2.ارد تا روزگاري که به پایان برسدنظر قرآن زندگی بشر از آدم آغاز و همچنان ادامه د

از آغـاز آفـرینش    )3.بلکه همواره همراه با تحول و دگرگونی بوده است و خواهد بود  خط صاف و هموار را نپیموده است؛
رافیایی که در قـرآن بیـان   به نظر می رسد در فضاي خاص جغ) ص(دوره پیامبر خاتم تا   انسان تا دوره نوح و از دوره نوح

از میزان پرسشهاي مطرح شده در هر عصر و دوره، می توان میزان رشد و توسـعه   )4.دو دوره اساسی و بنیادي است ،شده
به میزانی که از آفرینش انسان جلوتر می آییم، به میزان آیاتی که ) 5.فکري آن جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد

و فراوانی پرسشها در دوره   اوج )6.اشارات و توضیحاتی دارد، به نظر می رسد برحجم پرسشها افزوده می شوددرباره آنها 
به نظر می رسد رابطه تأثیر و  ) 7.در آیات زیادي به طرح پرسش پرداخته شده است. بسیار کوتاه زندگانی پیامبر خاتم است

هر چه آگاهی افزایش بیابد، پرسشـها نیـز افـزایش    . و متقابل استپرسش و توسعه آگاهی و پیشرفت علمی جامعه دو سویه 
به نظر می رسد براي طرح پرسش در قرآن  )8.و هر چه پرسشها افزایش بیابد، آگاهی نیز افزایش خواهد یافت. خواهد یافت

ت که خود پرسشگر و یعنی پرسش تا بدان حد آزاد اس. حد و مرزي بیان نشده است، مگر مرز ایجاد دشواري براي خود انسان
عرصه رفتار و ایجاد قیدوبند در کردار و رفتار است که  ،مرز ممنوعه پرسش ،بنابراین )9.دیگران را دچار مشکل و آسیب نکند

در تمامی عرصه ها، به جز آنچه بیان گردید، منعـی بـراي    )10.چه بسا پرسشگر و دیگران را دچار آسیب و یا دشواري کند
نکته مهم  )11.بهترین گواه بر این ادعاست  و نوع پرسشهایی که به عناوین گوناگون در قرآن آمده،. دطرح پرسش نخواهد بو

براي فهم و آگـاهی و یـا از سـر    ، در پرسشهایی که در قرآن مطرح است، بویژه از جانب انسان، چه افراد عادي و چه انبیاء
یجه گرفت که این پیشرفت تا فرجام جهان آفـرینش همچنـان   با توجه به گذشته تاریخی بشر می توان نت )12.ژرفکاوي است

در تقاوت بین انسان و فرشتگان به نظر می رسد تحولی که از نظر تاریخی براي انسان وجـود دارد   )13.ادامه خواهد داشت
به  )14.می کندنوع پرسش فرشتگان تغییري پیدا ن ،براي فرشتگان وجود ندارد؛ زیرا پیش از آفرینش انسان و بعد از آفرینش

و . نظر می رسد بیشتر پرسشهایی که در قرآن از جانب انسانها مطرح شده است، ناظر به دگرگونیهایی است که رخ داده است
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مانند پرسشهاي ابراهیم، یا هاجر . این دگرگونیها سبب آن شده که فرد نتواند این دگرگونی را در درون خود حل و فصل کند
 )15.ا پرسش شیطان که در نوع این پرسشها، تغییر و تمایز به گونه اي آشکار و یا نهان شده اسـت و حتی پرسش فرشتگان و ی

نگارنده از این منظر، تورات و انجیل را مطالعه نکرده، ولی می توان حدس زد که حجم پرسش در کتاب تـورات و انجیـل   
همه آنچه گفتـه آمـد، در    )16.باید وجود داشته باشد چنانچه این تفاوت بین تورات و انجیل نیز. بسیار کمتر از قرآن باشد

حوزه جغرافیایی است که قرآن از آن سخن گرفته است و مقایسه هم باید در همین حوزه اتفاق بیفتد، نه آنکه این حوزه را با 
و ممانعـت از   اگر پرسش می تواند بیانگر رشد و تعالی یک جامعه باشد، پس پیشـگیري  )17.یونان و دیگر جاها مقایسه کرد

پرسش و پرسشگري، خسارت غیر درخور جبرانی در پی خواهد داشت که زیان آن به همه بشریت خواهد رسید، نه فقط بـه  
اگر تاریخ بعد از اسالم با پیش از اسالم، فقط به همان  )18.قوم و گروه خاص، چنانکه سود هر پرسش به همگان خواهد رسید

سه شود، به نظر می رسد می توان راز و علت شکل گیري و شکوفایی و رشد تمدن اسالمی میزان که در قرآن آمده است مقای
و در فرجام، فروپاشی آن را فهم کرد که فراوانی پرسشگري و پیشگیري از آن ، نقش اصلی و کلیدي داشته و دارد که تساهل 

ر تولید اندیشه، پیشگام باشد، بایـد عرصـه را   اگر جامعه ایران بخواهد د ،به گواه قرآن )19.و تسامح از شاخه هاي آن است
چنانکه این . براي طرح هر نوع پرسش فراهم آورد و پرسشگري به عنوان فرهنگ همکانی در سطح جامعه به حقیقت بپیوندد

فرهنگ در قرن اول و دوم و سوم شکل گرفت و به سامان شد و در قرن چهارم به اوج شکوفایی خود رسید و تمدن اسالمی را 
باشد که دگر باره بتوانیم فرهنگی نوین مبتنی بر اقتضاء هاي جدید بشري بر پایه هاي استوار یکتا پرستی فراهم . فراهم آورد

ما سعی می کنیم اندکی متناسب با ).پایگاه معارف قرآن": ، به نقل از4 ،بخشيدیقرآن، عقالنیت و پرسشگري ،جمش"(آوریم
چنانچه نظري متفاوت داشته باشیم، به آن اشاره خواهیم .، آیات قرآن را توضیح دهیمهمین سیر تحول پرسشها در طول تاریخ

  .کرد
  :گوید یم با استناد به حدیثی از امام باقر، یجواد محدث.بیشتر، توضیح داده می شود یاندک ،يدرباره عرصه پرسشگر            

ـ و بـا چـه انگ   یدارد،کدام سؤال و از چه کس گرا. دارد ؟ يحد و مرز ایگنج معرفت و فهم است،آ دیاگرسؤال ، کل . ؟يا زهی
ـ  نیو توه ریتحق اناًیکردن طرف و اح نیو سبک و سنگ شیآزما لۀیرا وس "سؤال"هم  یتشنۀ دانستن اندو بعض یبعض  یقرار م

نه  بپرس؛ دنیفهم يبرا :خواهم بپرسم فرمود یچند سؤال دارم که م! یعل ای: و گفت دیبه حضور امام رس یشام يمرد .دهند
قدم در  ،یطلب يکه با برتر ییدانا. داناست هیشب اموزد،یخواهد ب یکه م یکه جاهل رایز ؛يگریبه قصد به زحمت انداختن د

 ).1388اسـفند   ،ی، جـواد محـدث  86مجله پرسمان ، شماره(}320نهج البالغه، حکمت { جاهل است هینهد، شب یم راههیب
 یاست اما شرط کاف شرفتیسؤال شرط الزم پ درست است که.  ندقرار دار يشماریخود در معرض سؤاالت ب یدر زندگانسانها 

چـه   يدارمـی بایسـتی    سؤال خوب  کیکه  میبدان دیبا داده شودرا در جامعه گسترش  يه بحث پرسشگراینک يبرا.  ستین
 یدر م که وارد شویم، ، موضوعیر هر د.اده شودجامعه به سمت سؤاالت ارزشمند سوق د ،قیطر نیباشد؟ تا از ا ییها یژگیو
موضوع هر انسان بخواهد اگر . طور است نیهم زین یمعمول یدر زندگ. وجود دارند  يادیز دهیفایو ب دهیکه سؤاالت با فا میابی

باید بـه مـدیریت   .داشته باشد "االهم فاالهم"ر امري انسان باید در ه. به نتیجه برسد دتوان ی، نمرا پیگیري کند بی اهمیتی
 سـایت تبیـان،  ("هر کس به کار غیر مهم بپردازد، کار مهمتر را تباه ساخته اسـت " :امام على فرمود .زمان اهمیت داده شود

ـ    :که گفته اند بدین دلیل است براي پرسشها حد و مرز نییتع). 330ص،  2ج،غررالحکم  داري ذهن ما هـر روز در مـدت بی
به هشیاري ما وارد   به بیانی دیگر روزي شصت هزار بار ، چیزي به نام فکر جدید. یند می کند آحدود شصت هزار فکر را بر

 قیقـت بلکه ایـن ح  ، تعداد غیر متعارف افکار نیست ،نکته قابل توجه. شده و پس از خروج ، فکر دیگري جاي آن را می گیرد
یند می شد امروز نیز از ذهنمان مـی  رآاست که همان شصت هزار اندیشه اي که دیروز و روزهاي پیش از آن، در ذهن ما ف
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د کندویی که مملو از زنبور است، از اندیشه هاي یکسان که مدام تکرار می شـوند  نا همانمدنیاي درونی  ،در حقیقت. گذرد
بـه   .)سایت تبیان، یک ساعت تفکـر (}237 ص،  نیاسیمحمد رضا آل   ، ترجمه ریدا نیانسان ، و یمتعال ودوج{لبریز است 

نامیده اند زیرا خاصیتی جـز فرسـایش    )همانتبیان،("گپ زدنهاي فرسوده ذهنی "همین دلیل است که نام اینگونه افکار را 
سال عبادت  70اش بیش از  مرهبله، تفکرى که معرفت را فزونى بخشد، اگر چه اندکى باشد ث. و خسته کردن آن ندارند  نذه

تفکر در آفـرینش، تفکـر در معـاد، تفکـر در عظمـت      : هاى تفکر را بایستى از قرآن آموخت، مثالً زمینه. بدون تفکر است
امـا فایـده و اثـر و      است، یو پراکنده باشد کار آسان یاگر سطح تفکر. گرید یپروردگار، تفکر در آیات قرآن وموضوعات

بر مطالعات دقیق و آزمایشها و حسابگریها باشد و یـا الاقـل انسـان     یو مبتن یاگر علم یرتب نیست ، ولبر آن مت يا نتیجه
قـرآن   ،ياهللا مطهـر  هیآ تهبه گف  .است  یمردان فکر و اندیشه را به دقت کامل مطالعه کند ، کار مشکل يبخواهد آثار فکر

که بود، بود و در اطـراف هـر    یدر هر موضوع  االجمال نگفته بروید فکر کنید ، یموضوع تفکر را مطلق و مبهم نگذاشته ، عل
مطالعه معـین   يبرا یاز سوره بقره موضوعات 164مثال در آیه .  دهد یبدست م یموضوعات را به طور کل. که بود، بود يچیز

به راستى کـه در آفـرینش   ":عه کنید بروید کمر همت ببندید و در این موضوعات تحقیق و مطال گوید یمردم م بهو  کند یم
] همچنین[رساند و  آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روز و کشتیهایى که در دریا روانند با آنچه به مردم سود مى

ه اى پراکنده کرد آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده
 }گویا{هایى اندیشند واقعا نشانه گردانیدن بادها و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است براى گروهى که مى }نیز در{و

ـ  تو هیأ یدر اطراف اینها مطالعه و تحقیق کنید ، علم ستاره شناس دیبرو ."دوجود دار  یبوجود بیاورید ، به علم زمین شناس
بر علم و معرفت خود   ، دیکن یم یرا که   ط  ی، مسافتهایدیببر یو از این راه منفعتهای دیکن آب دریا حرکت   يرو .آگاه شوید

 یو منافع یکشتو غرق نشدن  یکن، دریا و کشت که به تو دادیم استفاده  ي، ازاین استعداددیبر ی، استفاده تجارت مدیافزای یم
مطالعه و تحقیق  ياست که فقط از نزدیک و از رو یاندازه و حساب و قانون و نظم يهمه رو يبر یم یاز راه کشتیران که تو

  ).يگفتار،مطهر ستیب( يبه آنها آشنا شو یتوان یم
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  سوم فصل
 

  سمبلیک بودن داستان خلقت آدم
  
 است، آدم خلقت از سخن که پرسشی که  در طول تاریخ بشریت مطرح شده آنجاست همانگونه که مطرح شد، اولین 

. به گونه اي که قرآن بدان پرداخته است بسیار زیبا ، دلنشین  و پر رمز و راز است  فرشتگان و خداوند بین مناظره و گو و گفت
قبل از اینکه به اصل داستان بپردازیم، باید تکلیف این مطلب را روشن کنیم که آیا داستانهاي قرآن به طور عـام، و داسـتان   

در نوشـته بسـیاري از   . ته خالقینشان اسـت؟ خلقت آدم به طور خاص، واقعی هستند یا همچون اسطوره ها ساخته و پرداخ
بایـد  . داستان آدم برخورد کرده اید "سمبلیک بودن  یا  تمثیلی بودن  و موارد مشابه دیگر": نویسندکان به  جمالتی از قبیل

یتها، ، طرح برخی از داستانها و توصیف برخی شخص"سمبل و نماد"گاهی منظور ما از . دید منظور آنان از این جمالت چیست؟
چیزي که : اند گفته "سمبولیک"چنانکه در تعریف ،دنبدون اینکه واقعیت خارجی داشته باش  به عنوان یک ایده و آرمان است،

 1880اي است که در حدود  شیوه ""سمبولیسم"داراي ارزش و کارآیی خاص خود نیست و نشانه و مظهر چیز دیگري است و 
عران سمبولیست معتقد بودند که شعر باید از راه آهنـگ کلمـات، حـاالت روحـی و     اي که شا به گونه. در ادبیات پیدا شد

هاي قبـل اروپـایی در فارسـی و     فرهنگ واژه{ احساسات که امکان بیان مستقیم آنها نیست به خواننده یا شنونده القا کنند
م ویژه خارج از حصار زمان و مکان، و انتقال یک پیا ،  "سمبل و نماد"گاهی منظور از  ،ولی. }زمردیان، رضا  ،فرهنگ معین

ارائه یک الگوي تمام عیار به دور از تأثیرات زمان، در قالب بیان یک داستان واقعـی، و توصـیف یـک شخصـیت حقیقـی      
که با توجه به شأن کالم خدا و شواهد تاریخی و بیانات پیامبر و امامان آنچه در قرآن آمـده اسـت؛ از نـوع دوم    ،باشد می

  .)، آیا تفسیر سمبلیک از قرآن صحیح است ؟هانی اطالع رسانی آل البیتمرکز ج(است
 سـجده   اسماء، تعلیم  ، مالئکه با خداوند وگوى گفت ، آدم جانشینی ": چون با ذکرمواردى قرآن در آدم داستان

 ایـن  یا است افتاده اتفاق حقیقتاً اى واقعه ؛آیا چنین"ابلیس، اسکان آدم و زوجش، و نیز هبوط آنان از بهشت تمرد فرشتگان،
 ، چنانکـه  است؟ شده بیان انسانها براى فهم قابل و زیبا زبانى به که است متعالى حقیقتى از نمادى و تمثیلى و رمزى داستان

 زیباى مضامین غیر واقعی هستند، اما داراي داستانها این اگر چه. عطارنوشته شده است؟ یا مولوى عرفانى داستانهاي در مثالً
آن نیـز یکـى از   داستانهاي قرآن کتاب هدایت است و)1 :اشاره شودچند مطلب به باید ابتدا  .می باشند اخالقى و انیعرف

الفاظ قرآن بـراى  . قرآن کالم خدا است که حق مطلق است و هیچگونه باطلى در آن راه ندارد)2.استراههاى هدایت بشر 
انسانها گاهى . کالم الهى با کالم بشر تفاوت جوهرى دارد)3.شده است بیان معارف الهى است و در سطح فهم عامه مردم نازل

هاى نناگزیرند، براى بیان معارف متعالى، حق را با امور خیالى و غیر واقعى بیامیزند و مطلب درست خود را در قالب داسـتا 
ست، کالمش نیز حق مطلق است و حق مطلق ا ،رمزى القا کنند و این به دلیل محدودیت ذاتى انسان است؛ اما خداوند متعال

شـود تمـام    ، روشـن مـى  نکاتبا توجه به این  ."هیچگونه باطل و امر غیر واقعى، حتى در قالب داستان، در آن راه ندارد
در : فوق الذکر،  مـی تـوان گفـت    پرسش به در پاسخ. آفرینش آدم، از نوع حقایق هستندداستان هاى قرآن، از جمله  قصه

 :داستان باید به چند نکته توجه کرد  این البته درباره . ئیات ذکر شده در آیات قرآن اتفاق افتاده استماجراى آدم همه جز



 

30 
 

ه عبارت دیگر، این داسـتان در  ب.  داستان آدم حقیقتاً رخ داده است؛ اما قضیه شخصى نیست که تنها آدم را شامل شود )الف
. آدم نمونه و عصاره مقام انسانیت و الگوى انسان کامل اسـت  ،اندر این داست. است نوعى ءشخصى است اما در بقا ،حدوث

فرشتگان براى یک شخص سجده نکردند، بلکه براى مقام انسانیت و انسان کامل که چکیده آفرینش است، خضوع و خشـوع  
کسـى   ،نخسـتین  دهد مقام انسانیت مراد است و آدم اعراف است که نشان مى  سوره 11بقره و  30دلیل آن نیز آیه . نمودند

تفسیر موضوعى قرآن کریم، سیره پیامبران در قرآن، آیت اهللا جوادى آملى، اسـراء، ص  { است که به این مقام دست یافت
این الفاظ در سطح عامه مردم . نیز بر معانى انطباق کامل دارند  کلمات قرآن به طور عموم و الفاظ داستان آدم )ب .}203

کنند و معانى بلند و معارف واالى معنـوى را کمتـر    در سطح محسوسات و طبیعیات پرواز مىاکثریت مردم . نازل شده است
یابند؛ یعنى آنها را باید با استفاده از همان الفاظ مانوس خودشان باال برد و آنها نیز معانى بلند را در قالب جسمانیت و  درمى

هاى معانى کار ندارند؛ مـثالً واژه  یشوند و به ویژگ وضع مى کنند؛ به عبارت دیگر، الفاظ براى ذات معانى طبیعت ادراك مى
روغنى بود، زمانى چراغهاى نفت سوز و امروزه  ،روزگارى مصداق آن چراغها. براى وسیله روشنایى وضع شده است» چراغ«

ه سجده نیـز در  شوند؛ واژ الفاظى که در قرآن آمده است، در معانى حقیقى آن استعمال مى ،پس  .چراغها و المپهاى برقى
یکى .} 50، ص 6التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، استاد حسن مصطفوى، ج {معناى نهایت خشوع و خضوع وضع شده است

بر خاك گذاشتن است؛ اما در فرشتگان که زمینى و مادى نیستند، چنین عملـى    پیشانى  از مصادیق سجده به خاك افتادن و
در فهم قرآن و داستانهاى آن بایـد  . امر به نهایت خضوع و در برابر مقام انسانیت است  ،منظور از امر به سجده. الزم نیست

کند؛ اما نباید به ظاهر الفاظ اکتفا  اش از الفاظ، در آنها دخل و تصرف مى با توجه به درك و سابقه ذهنى  توجه داشت انسان،
آنچـه لفـظ   {یقى این است که اثر مطلوب از موضوع لهمالك معناى حق )ج. }ذیل آیه هفتم آل عمران،،3المیزان، ج { کرد

بدون تغییرى در آن آشکار باشد؛ اگر چه کمیت و کیفیت آن تغییر کند؛ چنانکه در مثال چراغ روشـن   }براى آن وضع شده
اما موجودات   شود؛ دار انجام مى نیز تفهیم و تفهم است که در انسانها با استفاده از اصوات وضع شده و معنا ،"قول"معناى . شد

هاى تفهیم و تفهم است و در  سخن گفتن به طریق انسانى یکى از مصادیق شیوه. مجرد به استفاده از این ابزار خاص نیاز ندارند
حقیقتاً اتفاق افتاده است؛ اما نه بـه   ،وگوى حق سبحانه با مالئکه در آن صحنه بنابراین، گفت .معناى حقیقى آن دخالت ندارد

وگو بـه زبـان و    تا اشکال شود در این صورت براى گفت  ،روش سخن گفتن ما انسانها و از طریق ایجاد لفظ و صوت و شنیدن
بروز  ،امر حقیقى اتفاق افتاده و آثار حقیقى تفهیم و تفهم ، در آن صحنه . گوش نیاز است و این با تجرد فرشتگان سازگار نیست

از آن یاد شده است و تمام این الفاظ در معناى حقیقى خود  ، "قالوا" "اذ قال"  ،"قلنا"از این رو، با الفاظى چون . کرده است
و دیگر امور این داستان نیز دقیقاً به همین معنا است و براى دورى از اطاله کالم به  ءتعلیم اسما  جریان .اند استعمال گردیده
انـد، امـورى    هاى قرآن، اگر چه در سطح حواس مردم بیان شـده  بنابراین، تمام اخبار و قصه .شود ره نمىتک تک آنها اشا

از زبان   در تفکر فلسفى و دینى غرب. ها نیست؛ زیرا کالم خدا نشاندهنده امر حقیقى استناند و هیچگونه مجازى در آ حقیقى
آن بخش از این مطالب که به کتاب . اند اى کرده تحقیقات گستردهسمبلیک و نمادین سخن به میان آمده است و در این جهت 

به دلیل تحریفات گسترده، در آن کتاب   گردد، در واقع توجیه سخنان خالف واقعى است که متأسفانه، مقدس مسیحیان باز مى
جـدهم بـه بعـد،    یه در غرب، مخصوصاً از قـرن .سخنان آنان هیچ ربطى به قرآن و زبان قرآن ندارد. شود بسیار دیده مى

ها عقب رانده شد؛ کتاب مقدس اهمیت خود را از دست داد و مورد نقدهاى جدى فلسفه و علم جدیـد   مسیحیت از تمام صحنه
نظریات متفاوت و بعضاً متناقضى که همگى براى تـرمیم   .متألهین مسیحى را به چاره اندیشى فرا خواند ،این امر. قرار گرفت

نظریه زبان سمبلیک و . ها استشیاندی یحیت و کتاب تحریف شده آن پدید آمدند، رهاورد آن چارههاى غیر عقالنى مس جنبه
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ها است که متأسفانه برخى، بدون توجه به پیشینه تاریخى و فرهنگى و دینى اش، درباره قرآن  مجازى نیز یکى از این نظریه
  ).قرآن، حقیقت یا نماد؟ هاى انن،داستیام ارانی یاطالع رسان گاهیپا: برداشت از(برند  بکار مى

ایـن  . صورت گرفته است زشمندىو مطالعات ار قاتیتاکنون تحقداستان آدم  "بودن  نینماد "کاربرد واژه درباره 
زبان قـرآن و روش شناسـى فهـم آن، اثـر      لیمانند کتابهاى تحل{ است "و قرآن نیزبان د" تحت عنوان کلى  تحقیقات یا

قرآن  ىیبه هدف بررسى زبان داستانگومربوط  او ی}، اثر ابوالفضل ساجدى "و قرآن نیزبان د"و  "روشن دىیمحمدباقر سع"
اثر محمد احمد خلف اللّه  میمانند کتابهاى الفن القصصى فى القرآن الکر{ است نوشته شدهقصص قرآن،  بهمربوط  قاتیو تحق

و قصه هاى قرآن اثر صالح  نىیابوالقاسم حس دیى قرآن اثر سمبانى هنرى قصه ها ،قطب  دیاثر س الفنى فى القرآن ریالتصو ،
در دو را،  زبـان قصـص قـرآن    ژهیبه و ،زبان قرآن  پیرامون هاى گوناگون و متعدددگاهید سایت باشگاه اندیشه .}قنّادى 

ـ واقعى و بر پا ریکه داستانهاى قرآن را غبر دیدگاههایی  نقدىخالصه کرده  و  "ىیواقع نما ریغ"و "ىیواقع نما" دگاهید  هی
 :را اینگونه دسـته بنـدي کـرده اسـت     آنها نیاز مهمتر ىبرخ. نوشته است و پندآموز مى داند زیپردازى حکمت آم الیخ

حـاکى از   نىیمطرح شده است، گزاره هاى د زین} به وجه عام{نینگرش، که درباره زبان د نیدر ا:نگرش اسطوره اى)الف
 دینگاه به آنها نبا ن،یبنابرا. ستندیمعرفت بخش ن جهیندارند و در نت تیبهره اى از واقع چیتلقّى مى شوند که ه ىیاسطوره ها

آن است که اوال، اعتقاد به افسانه هـاى   دگاهىید نیاشکال چن .باشد خىیواقعى تار دادهاىینگاه به داستانها و رو ونهمچ
ـ از طر نیشناخت د انیم اً،یثان. داده شده است میتعم انینابجا به تمام اد  افته،ی فیتحر انیدر برخى اد رىیاساط منـابع   قی

ابوالفضل ساجدى، زبـان  . ك. ر{ داران، خلط شده استنید دیعمل و عقا قیطر زو شناخت آن ا نید افتهینا فیاصلى و تحر
. ده انـد کر نیینگرش تب نیبرخى روشنفکران مسلمان تعدادى از داستانهاى قرآن را طبق ا .} 244تا 167و قرآن، ص  نید

بحـث   کهى وى بوده اکتاب مزبور در اصل رساله دکتر{  ،"میفى القرآن الکر صىالفن القص"محمد احمد خلف اللّه در کتاب 
 ژگىیها و و وهیاست که قصص قرآنى تابع ش نیرساله ا نیا انیاساس و بن. قصه شناسى قرآنى است نهیکتاب در زم نیزتریانگ

بـا   سـت یبه عبارت واضـحتر، الزم ن . داشته باشند خىیحتماً صدق تار ستیو الزم ن ابتکارندهاى هنرى مانند ابداع، خلق و 
با استناد به آیات نه گانـه   به وجود اسطوره دگاه،ید نیبه رغم اعتراف به مخالفت تمامى مفسران با ا. }مطابق باشند تیواقع

و پاسـخ بـه آنهـا بـه      "خلـف اهللا "ع از اسـتداللهاي  ، که خوانندگان براي اطالدر قرآن پرداخته است  "نیاالول ریاساط"
آن را قصـه   ،"لىیقصه تمث"فیخلف اللّه در تعر.سایت باشگاه اندیشه مراجعه نمایند "ىیواقع نما نهیقصص قرآن در آ"مقاله

خلف ، میرالفن القصصى فى القرآن الک {در قالبى هنرى آمده معرفى کرده است لیتمث ایاى که در قرآن از باب ضرب المثل 
قصـه  "متفـاوت بـا     قصه اى را به لحاظ محتوا و شکل، نی، چن"قصه اسطوره اى"عنوان لیوى سپس در ذ. } 182اللّه، ص 

هر دو عنوان آورده است؛  لیآن دو، مواردى را ذ قیمصاد انیهمه، در ب نیبا ا. } 198، ص خلف اهللا{است نستهدا "لىیتمث
 گرید کىی ریتعاببه  نه،یزم نیدر ا .} 207و  193و  192همان، ص {میو زنده کردن پرندگان توسط ابراه ریمانند داستان عز

تـا   زین »لىیتمث« کردیضمن آنکه به رو ،شده کیبه تلقّى اسطوره اى نزد که، قرآن هاىمسلمان در مورد قصه  سندگانیاز نو
 انیو ب ىیگو خیبه منظور تار ،اصحاب کهف و امثال آن در قرآن   و ءایورود قصص انب:؛ نگاهی می اندازیمحدى قرابت دارد

با صدق دعوت منافات داشته باشد، بلکه مقصود  }نعوذ باللّه  {باشد ایدر صحت آن قضا دىینبود تا اگر ترد غمبریخود پ دیعقا
 جیداول و مشهور بـود، نتـا  العرب، مت رةیمردم آن زمان، بخصوص اهالى جز نیکه ماب اتیبود که از همان قصص و حکا نیا

عمل به قول علماى منطق، از مقوله استحسانات خطابى و احتجاجات و جـدل   نیا. مردمان گرفته شود تیاخالقى براى هدا
تا طرف دعوا را به قبـول دعـوت    رندیمقبوله مسلّم و امور مشهور متمسک مى شوند و موقّتاً آن را مى پذ اىیاست که به قضا

 میقد اتیبالجمله، اسالم کارى به راست و دروغ قصص و حکا. اکذبیدر واقع صدق باشد  ای، خواه آن قضاملزم سازند شیخو
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ـ حب خیتار ر،یخواند م: ، به نقل از287ص  ،روشن دىیمحمدباقر سع زبان قرآن و روش شناسى فهم آن، لیتحل{ نداشت  بی
، گزاره هاى قرآنى »ابرازگرا« کردیبر اساس رو: احساساتزبان ابراز )ب .}30تا 28همائى، ص  نیمقدمه جالل الد ر،یالس

به  زیچنانکه داستانهاى قرآن ن ستند؛یو نفس االمرى ن نىیع تیواقع تگریهستند و حکا نیاحساسات درونى انسانهاى متد انگریب
 نیدر نقد ا .قّى شودراست و واقعى تل هاآنها در عواطف مخاطبان مطرح شده است و لزومى ندارد که آن داستان ریهدف تأث

و اگـر   ستیمعرفت بخشى ن ریغ لیاحساسات، دل ختنیگزاره هاى قرآن در برانگ ریتأث: به اختصار، مى توان گفت زین کردیرو
حمـل   رواقعـى یبر معناى غ دیبا خىیاز نقل هاى تار ارىیبودن آن باشد، بس رواقعىیغ لیعاطفى داشتن گزاره اى، دل ریتأث

خلف . }282ساجدى، ص  همان،{ .احساسات است انگریقرآن تنها ب اىینمى توان ادعا کرد قضا لیضمن آنکه بدون دل د،شو
قصه فـراورده اى  : کرده است فیتعر نیرا چن "خىیقصه تار"برده و  لیزبان تأو نیاللّه قسمتى از داستانهاى قرآن را به هم

اى  هیبر پا میولى با تنظ رد،یحوادث مربوط به قهرمانى واقعى شکل مى گ قصه گو نسبت به رگرىیادبى است که به دنبال تصو
 ریو شنونده تأث خوانندهتا بر عواطف  ردیمبالغه صورت مى پذ ایحذف  ای ریو تأخ میتقد  عاطفى در برخى اجزاى آن، ایادبى 

 اتیادب طرهیس: که را واقعى مى داند، ولى معتقد است خىیگرچه وى قهرمانان داستانهاى تار .} 182خلف اللّه، ص { گذارد
ها مـى   تیشخص نشیحادثه و آفر رسازىیمورخ به عناصر و مقومات داستان و تصرف وى در تصو ىیبر قصه، موجب بى اعتنا

ى بـه  بسـتگ  صیتشخ نیا زانیو حوادث واقعى اتفاق افتاده مشکل مى گردد و م اناتیجر صیگردد، به گونه اى که گاه تشخ
علّامه طباطبائى  که نکاتىمختصري از . } 77، ص خلف اهللا{ نگار در پردازش داستان دارد خیآزادى عمل تار زانیشناخت م

قرآن در  نکهیبرخى پژوهشگران گمان کرده اند ا: آورده، چنین است میعموى ابراه ،داستان آزر لیدر نقد تفکر مذکور، ذ
را ذکر نمى کند، از  اسىیاجتماعى و س عى،یطب طیاصلى قصه مانند زمان، مکان و شرا از داستانهاى گذشتگان، عناصر ارىیبس

است که بهتر به هدف و مقصد برسد، بى آنکه در صـدد بازشناسـاندن    دهیروشى برگز ىیآن رو است که قرآن در قصه گو
ـ آدم تیهـدا  عنىی{شیبه مقصد خو دنیرو، ممکن است در راه رس نیاز نادرست باشد، از ا  درست ، از }بـه سـعادت   انی

 نیا. باشد الىیحتى قصه اى خ اینباشد  نانىیهرچند به صحت آنها اطم رد،یا اهل کتاب بهره گیمردم  انیداستانهاى متداول م
سو بـدان راه   چیاست که باطل از ه ریفوذناپذبلکه کتابى ن ست،ین لىینوشته اى تخ ای خیقرآن کتاب تار رایسخن خطاست؛ ز

چگونه قابل تصور است که مقصـدى  . دیبه حق، از باطل مدد نجو دنیو براى رس دیاست که جز حق نگو ىیخدا ندارد، سخن
در این بـاره  مطهرى  آیه اهللا. } 165، ص 7ج  زان ،یالم{ !باطل بدان نفوذ کند؟ قى،یاز طر ،حال نیحق مطلق باشد، در ع

ـ امر واقع نشده و  کی }باللّه اذیالع { قتیحق کیدر منطق نبوت، براى  ءایمحال است انب: می نویسد ولـو بـه    ،دروغ را  کی
 نیبه زبان د نینگرش نماد: نیزبان نماد )ج. } 99، ص 16مجموعه آثار، مرتضى مطهرى،  ج . ك. ر{ ندکن انیب لیصورت تمث

است  نیسخن، ا ایواژه  کیبودن  نیمقصود از نماد. مطرح شده است زیروشنفکران مسلمان ن انیدر م ن،یعالوه بر مغرب زم
 .به ظاهر آن استناد کـرد  دیکشف شود و نبا دیاست که با گرىید زیچ ،اراده نشده، بلکه مدلول آن ، که مدلول مطابقى آن

بلکه بر اساس هدف  ند،ینمى ب تیواقع انیخود را ملتزم به ب ندهیاست و طبق آن، گو قتیفقدان حق نیزبان نماد گرید خصهمش
مثل آورى  ایداستانى هنرى است که از باب ضرب المثل  "لىیقصه تمث"خلف اللّه،   از نگاه. از نمادها بهره گرفته است ش،یخو

ران   رایروشنتر است؛ ز خىینوع، از نوع تار نیهنرى و ادبى بودن ا. شده است انیب را  "خىیقصـه تـار  "گرچه برخى مفسـ
 هیبر پا ایعربى دانسته اند که ممکن است حق نما  انیمبتنى بر ب لیا نوعى تمثر "لىیقصه تمث"مى دانند، ولى  قىیواقعى و حق

 زینوع ن نیخلف اللّه در ا .} 182خلف اللّه، ص  {ستندیلزوماً واقعى ن لىیهاى قصه تمثتیرو، حوادث و شخص نیاز ا. باشد الیخ
 رشیبا فرض پـذ  :، به نقدکلى اکتفا مى گردددر اینجا آورده که  "لىیقصه تمث"از قرآن را از باب مصداق  اتىیآ ل،یبه تفص

ـ نماد از ا رایواقعى بودن داستان حکم نمود؛ ز ریدر برخى از ابعاد قصص قرآن، نمى توان لزوماً به غ "نماد"وجود عنصر   نی
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زون بـر معنـاى   است و چون اف کیاز معناى ظاهرى اشاره دارد، به استعاره نزد ریغ ىیمعنا عنىینظر که به معناى مجازى، 
 زیهر دو متمـا  ازشباهتها، نماد  نیاما به رغم ا ابد؛یشباهت مى  هیمجازى، اراده معناى واقعى هم در آن امکان دارد، به کنا

در استعاره، سبب مى شود که امکان  نهیوجود قر .} 1383، ص 2ج ، گرانیفرهنگنامه ادبى ـ فارسى، حسن انوشه و د{ است
 جـه، یدر نت. که متکلّم اراده کرده است باشدکلمه منتفى گردد و معناى مجازى کلمه واضح و تنها همان  قىیاراده معناى حق

در رمز سبب مى شـود کـه    نهیاما عدم وجود قر ابند؛یاز کلمه درمى  نىیمعناى مجازى مع کیتنها  شهیخوانندگان همه و هم
 جـه، یتجازى رمز واضح نباشد و مراد متکلّم مکتوم بماند، و در نکلمه وجود داشته باشد، معناى م قىیامکان اراده معناى حق

رمز و داستان هاى رمزى { ابندیزمان و چه در زمانهاى گوناگون، معانى مجازى گوناگونى از کلمه در کیخوانندگان، چه در 
نهاى قرآنى، نمى توان بودن برخى داستا لىیتمث رشیحتى با پذ ،آنکه جهینت. } 30ص  ان،یدر ادب فارسى، تقى پورنامدار

ـ  شمندانینماد و گزاره واقع نما ممکن است؛ چنان که برخى اند انیدانست و جمع م رواقعىیلزوماً آنها را غ  نیمسلمان چن
بـودن آن   لـى یداستان آدم ، به تمث انیب ناسببه ت زانیالم ریعلّامه طباطبائى که در چند جا از تفس: اى دارند؛ مانند دهیعق

برخوردار است؛  نیو نماد لىیهاى آن، از برخى اجزاى تمثتیبودن شخص قىیحق نیداستانى که در ع عنىی؛ است اشاره کرده 
خـدا در   نیبه سجده بر آدم، بدان جهت بود که وى جانش انواداشتن فرشتگ:بقره می نویسد 38تا  30  اتیآ لیمثال، در ذ

پس آدم از باب نمونه . ا حکم سجده تمامى انسانها را شامل استرو، گرچه سجده بر آدم واقع شد، ام نیاز ا. مى گشت نیزم
در بهشت و  رشبه آدم و همس دنیخالصه آنکه به نظر مى رسد قصه خداوند از سکونت بخش. مورد سجده قرار گرفت ب،یو نا

دت و کرامت برخوردار که از سعا استیاز نزول به دن شیبر انسان پ لىیدر پى تناول از درخت، تمث نیفرود آوردن آنها به زم
ـ ا :طه، می نویسد 123تا  115آیات  قصه مورد اشاره، در ریدر تفس وي. } 132، ص 1، ج المیزان{بود  تیوضـع ،داستان نی

سوره  25تا  10 اتیآ و در تفسیر .} 218، ص 14ج  المیزان،{است دهیکش ریو مادى به تصو نىیزم عتیآدمى را بر حسب طب
ـ و به صورتى که مـا در زنـدگى دن   نىیداستان حضرت آدم داستانى است تکو ن،یبنابرا: اعراف  باز متذکر می شود و  وىی

ـ مطهرى نآیه اهللا  .} 27، ص 8، ج المیزان{ آورده شده است لیتمث م،یابیمى  شیاجتماعى خو ـ بـه پ  زی از علّامـه   روىی
که در قرآن  "آدم"که  ستین نیمنظورم ا. طرح کرده است کیسمبل، دم را به اصطالح قرآن داستان آ: سدیطباطبائى مى نو

داستان آدم را از نظـر سـکونت در    ،است که قرآن نیداشته است، منظورم ا نىیوجود ع... قطعاً... ستیآمده، نام شخص ن
مجموعـه آثـار،    {طرح کـرده اسـت   کیبه صورت سمبل... طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبه و طان،یبهشت، اغواى ش

سلسله مسـائل   کیتنها از نظر مقام معنوى انسان و از نظر  نقرآ: مطهري نتیجه گیري می کند که .} 514، ص 1مطهرى،  ج 
خود را به خدا و قرآن  مانینفر معتقد به خدا و قرآن، کامال ممکن است که ا کیبراى . اخالقى، داستان آدم را طرح مى کند

و معتقد به خدا و رسول  مانیامروز ما افرادى با ا. کند هیخلقت آدم را به نحوى توج تیفیحال، داستان ک نیو در ع حفظ کند
. مى کنند که با علوم امروزى منطبق است هیو توج ریکه داستان خلقت آدم را در قرآن به نحوى تفس میو قرآن را سراغ دار

در کالم علّامه  لیو تمث نینماد ریتعب. } همان، مطهري{ به قرآن است مانیالف اها، بر خ هیاحدى ادعا نکرده است که آن نظر
از معارف حقّه  ىیقرآن مثَلها اناتیب: سدیعلّامه مى نو. ستیواقعى بودن ابعاد قصه ن ریطباطبائى و مطهرى هرگز به معناى غ

را درك مى کنند و معانى کلى  اتیکه تنها حس ،تا سطح درك عموم مردم ات،یدسته از آ نیخداوند در ا انیب رایالهى است؛ ز
ممثّـل   قىیاست که در وراى خود حقا ىیقرآن مثَلها اناتیب .فرود آمده است  فقط در قالب امور جسمانى مى فهمند، زیرا ن

. } 52، ص 3ج  المیزان، {ى مانددارند و مقصود و مراد از آنها به لفظى که از مرتبه حس و محسوس گرفته شده، متوقّف نم
 خىیهـاى تـار   تیبر واقع انیکه داستان سرا ىیها هیرایو پ اتیتمامى جزئ دیی، به معناى تأقرآن قصص ىیبر واقع نما دیتأک

اند که قصه  دهیبرخى از مفسران و شارحان قرآن از مذاهب و نحله هاى گوناگون اسالمى، اصرار ورز رایز ست؛یبسته اند، ن
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در قصه هاى قرآنـى  . اخبار توراتى سازگار سازند ژهیو به و نیشیاقوام پ انیم رد جیو خرافه هاى را ریرآن را با اساطهاى ق
 قـت یشده اسـت و نـه بـا حق    حیکه هرگز نه در خود قرآن به آنها تصر افتهیراه  زهایچ ارىیبس ر،یگونه تفاس نیمنقول در ا

 تیقصه در متون روا نینشده است، اما آنگاه که ا ردهنامى از پدر آن دو دختر ب چیسازگارند؛ مثال، در قصه حضرت موسى ه
. هرگز با موسى معاصر نبوده اسـت  بیشع ":روى، برخى اعتراض مى کنند نیبد. قلمداد گشته است بیشده، نام آن فرد شع

مطابقـت   ودن قصه هاى قرآن صادق بو نانیا. سرانجام، گروهى برآن شده اند که راه حل مشکل، حذف صورت مسئله است
ـ را نفى مى کنند تا کسى اعتراض نکند که چرا فـالن رو  رونىیب اتیآنها با واقع سـازگارى   خىیبـا نقـل هـاى تـار     دادی

داستان دو مـرد و دو بـاغ در    لیعلّامه طباطبائى ذ. } 96ص   نى،یحس دابوالقاسمیمبانى هنرى قصه هاى قرآن، س{"ندارد
مزبور را قصـه اى فرضـى و    انیبرخى مفسران جر: می نویسد ، که در قالب ضرب المثل آمده، سوره کهف 43تا  32 اتیآ
کرده اند؛ ولى تدبر  تیااعتمادى رو رقابلیدر مورد آن داستان، قصه هاى فراوان و غ گریدانسته و در مقابل، برخى د الىیخ

کـه  {داستان موسى و آن مـرد دانشـمند    و درباره. } 308، ص 13، ج المیزان{واقعى بودن آن است دیقصه، مؤ اقیدر س
ناسازگار است؛ اما قصه  زیو با ظاهر قرآن ن لیپندارى بى دل دگاهید نیا: ، نوشته اند}نام وى را خضر گفته اند اتیبرخى روا

 .} 338ص ، 13همان، ج { ندارد ىیایمستند جغراف ایخاستگاه قرآنى  چیجز سخنان مفسران و قصه پردازان هه ب ات،یآب ح
ـ ز سـت؛ یبودن آن ن رواقعىیو مجازى بودن برخى ابعاد قصه، لزوماً به معناى غ لىیاست که تمث نیا گرینکته قابل ذکر د  رای

وصف وجود  "قتیحق"در اصطالح فلسفى،  .و مجاز فلسفى تفاوت وجود دارد قتیو مجاز ادبى با حق قتیدو اصطالح حق انیم
 آموزش فلسـفه، {مى کند تیکه از آن حکا تىیصورت علمىِ مطابق با واقع: و عبارت است از ردیو خارجى قرار مى گ نىیع

کاربرد کلمه در معناى وضعى و قـراردادى آن و   "قتیحق"اما در اصطالح ادبى، . } 219، ص 1مصباح، تهران، ج  مدتقىمح
رو، وجود مجاز  نیاز ا .} 152تفتازانى، ص  نیسعدالد ،مختصر المعانى {وضعى آن است رمعناىیاستعمال کلمه در غ "مجاز"

زبـان قـرآن در    :واقع نما انهیگرا قتیزبان حق )د .ستیو کذب به آن ن قىیحق ریامور غ ابىیادبى در قرآن، به معناى راه
برخوردار است  تیو حقّان تیاز واقع ،قرآن  اتیصفات حق و صدق در آ هیبر پا  از جمله در باب قصص،  عرصه هاى گوناگون،

در  ىیمـا به برخى ادلّه واقـع ن   نما، رواقعیهاى غدگاهیدر ضمن بررسى و نقد د .گونه باطلى به ساحت آن راه ندارد چیو ه
اخبـارى   انیقرآن در ب ىینشاندهنده واقعگرا بردکه قرآن درباره قصص به کار مى  رىیتعاب . قصه هاى قرآن پرداخته شد

که به  ستیسخنى ن به راستى که در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است؛ : مانند. ته استدر گذش افتهیو تحقق  قىیحق
است و براى مردمى که  زیاز آن بوده و روشنگر هر چ شیاست که پ] ىیاز کتابها[آنچه  قیدروغ ساخته شده باشد، بلکه تصد

 تیرا که بر تو حکا] خود[ امبرانیاز سرگذشتهاى پ کیو هر : و مانند .؛}111 ،وسفی{مى آورند رهنمود و رحمت است مانیا
براى تو آمده و براى مؤمنان انـدرز و تـذکرى    قتیحق نها،یو در ا میاستوار مى گردان بداناست که دلت را  زىیچ میمى کن

واقعى بودن آنها  ریقصص خود را عبرت براى خردمندان و حق معرفى مى کند که با غ ات،یآ نیقرآن در ا .}120،هود{است
بـافى، بـدعت   الیمن در شگفتم چرا از واژه هنرى، خ: سدیمى نو درباره واقع نمایی قصص قرآن  قطب دیس .ستیسازگار ن

حال،  نیرا در قالبى هنرى و علمى عرضه کرد و در ع قیمگر نمى توان حقا .!و نوآورى نامعقول برداشت مى شود؟ رواقعىیغ
 قـت یرمان و داستانهاى کوتاه در هنر آزاد خود، به دنبـال حق  سندگانینو ایآ.ا نگه داشت؟وصف راست و واقعى بودن آن ر

 میمى تـوان  زیما ن. در لباس کامال هنرى عرضه کرد زیرا ن قتیتوان حق مى ،پس. هنر است، اما نه همه آن نیآرى، ا .ستند؟ین
نکته فوق  ، }جیرا{و موضوعى به اصطالحات  ریترجمه اى و الگوهاى صرفاً غربى و با نگاه فراگ تیبا رها کردن خود از عقالن

قصص قرآن در  شه،یباشگاه اندسایت : برداشت از(}255قطب،، ص  دیالفنى فى القرآن، س ریالتصو{میرا به درستى تصور کن
  ).ىیواقع نما نهیآ
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و ما هیچ پیـامبرى   :وضیح آیه چهارم سوره ابراهیم که آمده استدر ت زبان قرآن، یستیچآیه اهللا ایازي در مبحث 
 مـی  گفته وقتی که است این معنا  ابتدایی ترین) 1:، سه احتمال را مطرح کرده ومی نویسد "را جز به زبان قومش نفرستادیم

 نیاما ا .است هیاول يمعنا نیا. می کنند استفاده آن از خود گفتگوي و محاورات در مردم که لغتی آن یعنی مردم زبان شود
نیـاز بـه گفـتن    ، این معنا. پیامبران اشاره کرده است  چگونه خداوند به بدیهی ترین مسئله. بحث و تأمل دارد ياحتمال جا

 يمعنـا   )2.کنند سخن گفته است هر پیامبري با مردم خودش با زبان مادري خود و زبانی که اطرافیان او تکلم می.  نداشت
. شود یکه فهم حاصل م یلسان یعنی ، هیآ نیاست که ا نیاستفاده شده و درباره آن احتمال داده شده، ا هیآ نیاکه از  یدوم

و سـطح   "ان عرفزب". فهمند و در آن سطح سخن می گویند آنچه از کلمات که مفهوم و متداول است و مخاطبان آن را می
شود، که پیامبران در بیان  مراد از لسان قوم در آیه این می ،صورتدر این  .فاهمه در سخن گفتن پیامبران رعایت شده است

ـ از درك و ب يسطح فاهمه و آن درجـه ا  یعنی. ی کنندم خودشان صحبت ممعارف دینی  با زبان مرد ـ  نشی را کـه   یو فهم
است که از  یاتیروا ، معنا و احتمال نیشاهد بر ا. خودشان را دارند اطبکنند، بلکه رعایت مخ خودشان دارند، استفاده نمی

 ."گویند است که با مردم به اندازه خرد آنان سخن دهیطور فرمان رس نیا امبرانیبه ما  پ": است دهیرس تیو از اهل ب امبریپ
بـه   ریقرآن با تعب اتیاست که در آ یکلمات. کنیم صحبت دارند، دریافت و درك آنان که معنا سطح از اندازه اي آن با یعنی

 .نزول و فرود آمدن شده و معناي آن تنزل سطح معانی از عالم غیب به عالم شهود و از معانی بلند به سطح فاهمه مردم است
از  شنازل کرده، و تعبیر به فرود آوردن کرده، مراد امبریخودش را بر پ اتیکه خداوند آ یوقت میبر اساس این احتمال بدان

. ستیرا فرستاده است مسئله مکان ن نیا ینییمکان پا کیبه  ییمکان باال ککه از ییعنی این. نبوده است یمکان ينزول، معنا
ـ خواهد پ یم نیکه از ماش یمثل کس. آمده تا به پایین رسیده است ییباال يجا کیمثال از  مییندارد که بگو يسطح ماد  ادهی

ـ نیست که از آسمان و مکان مرتفع پایین آمده و نزول پ نینزول قرآن ا يمعنا. ایب نییپا یعنیانزِل  دیگو یشود، عرب م  دای
ـ یآن مراد است،  "یسطح فهم" يبلکه معنا ، آن یمکان يکرده است نه معنا داینزول پ نَزّل،  ایاَنزَل . کرده است ـ ا یعن  نی

 نییپـا  اي به گونـه  القا شود و ارتباط برقرار شود استهخو نیمخاطب يبرا یقرار دارد وقت یو در سطح یقالب کیدر  یمعان
قرآن در کتاب مکنون و پوشـیده  =ی کتَابٍ مکْنُونٍ لَّا یمسه إِلَّا الْمطَهرُونَف ":را بفهمند یآن کلمات و معان نیآمده تا مخاطب

تنها براي مطهـرون    بفهمند و گرنه در آن سطح، دچنان تنزل کرده تا به جایی رسیده که مردم بتوانن. "بوده است ي شده ا
شد کـه   نیدوم ا يبنابراین معنا .این بوده که قابل دسترسی براي همه مردم شود ،پس هدف نزول این آیات. قابل فهم است

 میکه با محسوسات سر و کار ندارد را بیان کنند، از مفاه یو مسائل بیاز عوالم غ یالمو ع یهست قیحقا ی خواهندم یوقت ایانب
، ناظر به جهت و موضـع  "لسان و زبان قوم"احتمال دیگر  )3.کنند که متناسب با سطح فاهمه آنها است یه ماستفاد یو کلمات

قصـد او از  . استفاده برده اسـت  يو معنادار یابیمراد این است که خداوند از چه زبانی، امکان معنا. زبانی این کتاب است
 ءزبانی دارد و اگـر انشـا   ،در نتیجه اگر إخبار باشد .دیگري بودهبوده و یا هدفش چیز  یآیا معرفت بخش ،القاي این کلمات

 ینید يها گزاره ،به این معنا که در همه جا. زبان عرف مطرح است "لسان قوم "بنابراین احتمال، از جمله. زبانی دارد ،باشد
گاهی مانند این است که وقتی به کسی می رسید سـالم مـی کنیـد و    . بخشی و معرفت زایی نیست در سطح فیصله یو قرآن

باب گفتگو را باز  ، هوا خیلی سرد شده و از این سخنان قصد شما خبر دادن نیست. تدرباره هوا سخن می گویید چقدر گرم اس
این کتاب از موضع فرهنگ و جایگـاه معنـایی    .طبعا جهت گیري شما در زبان عرف الزاما معرفت بخشی نیست. کردن است

گیـري   به تعبیر دیگر وقتی درباره زبان قرآن از این جهت سخن گفته می شود، جهت. هاي گوناگون مطرح استمردم و روش
ر و زبان ایمان، یا علم، یا هن: از آن جهت که آیا زبان قرآن. شود هاي زبانی سخن گفته میزبان در مقایسه با دانشها و ساحت

بحث زبان : ایازي با طرح این مقدمه می نویسد ).يازیزبان قرآن،ا ،چیستیيازیاهللا ا هیآ تیسا":فشرده اي  از (شعر است
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تردیدي نیست که احتمال . ها سازگار است؟احتمال نیمطرح است با کدامیک از ا یکه در حوزه زبان شناس یقرآن و آن مباحث
چـرا  . توجه کـرد  نشبراي تشخیص مسئله باید به دغدغه هاي این دا.وم مطرح استتنها احتمال دوم و س. اول مطرح نیست

هاي کالمی در بحث زبان بسیار مهم بوده ت تفسیر و نزاعگویند؟ بدون شک مشکال عالمان اسالمی درباره زبان قرآن سخن می
ـ م. مینگ زبانی را مطرح کنمسئله فره دیشا م،یکن طرحم يگرید انیرا با ب ریتعب نیا محاال اگر ما بخواهی. است کـه   دی دانی

 زندگی و زبان سخن گفتن تشکیل مـی  وهها، باورها و شیاین فرهنگ که از عادت. ردی گیجامعه از فرهنگ شکل م يقوام معنو
منظور از زبان و لسان فرهنـگ   ،بنابراین تفسیر. ی شودبه فرهنگ م رآورد که اصطالحاً تعبی را بوجود می شود و مجموعه اي

. ها، در این زبان تأثیر داردفرض شیپ  د،یعقا کند و قهراً باورها،  یصحبت م یخداوند با فرهنگ مردم هر قوم یعنی. قوم است
] از گـور [خورنـد،   کسـانى کـه ربـا مـى     مثالً قرآن در جایی در توصیف رباخواران در قیامت به نکته اي اشاره می کند

 "یتَخَبطُه الشَّیطانُ "جمله. }75بقره، {سرَش کرده است د مگر مانند برخاستنِ کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفتهخیزن برنمى
زیرا در اعتقاد مردم آن زمان این بوده کسی . مگر مانند کسى که در اثر تصرفات شیطان دیوانه گشته است ،معنایش این است

خوب، امـروز ایـن   . شده است و مجنون می هدیواناو را مس می کند، لذا دیو زده و  شود دیو و جن و شیطان که دیوانه می
ایـن  . مسئله به صورت علمی روشن شده که دیوانه در اثر اختالالت روحی و جسمی دیوانه می شود و نه جن و دیو و شیطان

 وقتی زبان قرآن بـه عنـوان  . فسیر کنیمتشبیه قرآن را که بیانی و زبانی براي حقیقتی از عالم آخرت است را به چه حساب ت
شود، یعنی از مسائل فرهنگ مخاطبان و دانستنیها و باورهاي آنان سخن گفته و قرآن براي بیان معـارف،   فرهنگ مطرح می

این جهت یکی از ابعاد . مطرح است ،بودن کالم خداوند نیز نینماد هیدر باب زبان قرآن نظر .این زبان را به کار گرفته است
زیرا نمادین بودن زبان قرآن، به این معناست، چون عنصر مجاز و کنایه و استعاره و تمثیل وجود دارد و از . عناي سوم استم

 نیو نمـاد  ریناپـذ  لیکرد، مجاز، تاو انیب یقیحق يها اژهاز مفاد آن را در قالب و یبخش ایرا نتوان تمام  اي آنجا که جمله
 يظاهر يمعنا ریغ ین به معناي ظاهري آن قابل تاویل نیست و باید به معنایرآکلمات قبدون شک برخی از . دینام توان یم

وراي خود اشاره  ريبه چیز دیگ  ها نمادها، همانند نشانه. اند حمل کرد و برخی این نظریه را مساوي با زبان سمبلیک دانسته
بخشـی از   ،طبق این نظریه. عینی خارجی بدست آوردتوان قضایاي واقعی و حقیقی و حوادث  کنند و از آنها الزاماً نمی می

بدین . قدم اول در روشن کردن معناي نماد، تمیز آن از معناي نشانه است. آیات قرآن را به مثابه رمز و نماد باید تأویل کرد
برخی   ن زبان قرآن نیست؛دهد به معناي یک سطحی شد زبان دین که جهت گیري از معنا را نشان می یجهت معرفت بخش

آنها هم  یحت. ی کندم انیها را به صورت رمز بنآ  یگاه. از مطالب قرآن بدون تردید در سطح ظاهري آن قابل تفسیر نیست
 میتوان یچند قرن مطرح شده است م نیحداقل ا نیمفسر انیرا که در م اي نمونه ،به مناسبت. خودش معنا دار است يدر جا

و  ی شـود سوره بقره شروع م 30 اتیستان آدم و حوا و مسئله خالفت انسان است که از آدا يایاین مثال در قضا. مثال بزنیم
آیات را  نیداستان ا ی کند،را مطرح م هیآ نیکه ا یوقت زانیالم ریدر تفس یما از آن جمله عالمه طباطبائ نیاز مفسر ياریبس

کند که به آنان  خدا با مالئکه اي را مطرح می يوقرآن گفتگ  :زیر است حاین آیات به شر. به معناي ظاهري آن قبول ندارد
آیـا در آن کسـى را   : گفتند]  فرشتگان[من در زمین جانشینى خواهم گماشت، : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: گفت
 سـت قدیکنـیم و بـه ت   تنزیـه مـى  ] تـو را [گمارى که در آن فساد انگیزد، و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو،  مى
شود که آدم  انگیز می خدا درباره آدم وقتی شگفت ياین گفتگو. "دانید دانم که شما نمى من چیزى مى: فرمود. "پردازیم مى

گوید آن را  داده و به او می میکه آن اسماء را خداوند به او تعل وقتی. پا به صحنه می گذارد و او با مالئکه هم سخن می شود
و مالئکه عاجز شدند و به  دیده حیتوض دیخبر ده دییشما هم به من بگو ی دانماسماء را که من م نیگفت ا. به مالئکه عرضه کن

ـ   اتیآ نیرا که قرآن در ا يگریو مباحث د. "می دانیمسائل نم نیاز ا يزیما چ ": خدا رو کردند و گفتند  ،کنـد  یمطـرح م



 

37 
 

آید که قصـه منـزل دادن بـه آدم و     نظر نزدیک مىه ب.کرد ریتفس يظاهر یبه معان دیها را نبانیا دی گویم یعالمه طباطبائ
اى باشد، که خداى تعالى وضـع   منزله مثل و نمونهه خاطر خوردن از درخت، به همسرش در بهشت، و سپس فرود آوردنش ب

سرور، و که در منزل قرب و حظیره قدس داشت، و آن دار نعمت و  متىدنیا، و سعادت و کرا آدمیان را قبل از نازل شدن به
المیـزان ،  [ انس و نور، و آن رفقاى پاك، و دوستان روحانى، و جوار رب العالمین، که داشت، به آن مثل مجسم ساخته است 

 یعنی .هستند يرمز يآن نیست و به معنا هريهمه به شکل ظا یمعان نیزبان این قصه و بیان ا ،به تعبیر دیگر. }132، ص 1 ج
که به  ستین نیمنظور ا ."دینشو کیدرخت نزد نیبه ا: که به آدم گفت دی گویقرآن م یوقت.  دستنیبا مفاد لفظ حسی ن یمعان

هبـوط   يرا بخور وهیم نیدارد اگر ا يا وهینبوده است که م نیمنظورش ا ،نه دیگو یکه م ییآنجا ای دیدرخت دست نزن نیا
بدون شک نمی  توان . شود و اتفاقا با خوردن آن میوه برهنه شدند چنین و چنان می يرا خورد وهیم نیاگر ا ی،کن یم دایپ

ـ ا. بخورد و با خوردنش بدنش لخت بشود نساناست که ا يا وهیچه م نیآن گرفت زیرا ا يظاهر يبه معنا این کلمات را  نی
، دارند و در قالب رمز  يرمز یها معاننیا. باعث هبوطش بشود ی خوردکه انسان م یباشد که وقت دیبا يا وهیمعنا ندارد چه م

شجره  نیا یاست، بعض دهیدرباره شجره ممنوعه رس تیکه از اهل ب یاتیدر روا دینی بیشده است و لذا شما م انیکلمات ب نیا
. است يگریمختلف د یو یا معان نهیشجره ممنوعه حرص، حسد، ک اتیاز روا یدر برخ اند، ولی گندم و جو گرفته يرا به معنا

 یکلمات به معـان  نیا ی شودپس معلوم م. ستین وهیحرص که م ای ستین وهیحسد که م. ستیحرص وحسد که درخت ن ،خوب
ها رمز و  کلمه نیو زبان این کلمات از سنخ سخنی نیست که بین انسان رد و بدل شود و باید ا ی شوندنم انیخودشان ب يظاهر

نشان بدهند  ی خواستندم یسابق در جاده ها وقت. مینیب یخودمان هم م یعرفها و رمزها را در زبان لما تمثی. یا تمثیلی باشند
ایـن جمجمـه   . ی دادندو آن جمجمه را نشان م دندیکش یرا م اي کند عکس جمجمه یم دیرانندگان را تهد يخطر کیکه 

ـ بوده که اگر شما بـا احت  نیبلکه منظورشان ا د؛ی شویمواجه با آن م د،ی شویتابلو که رد م نینبود که از ا نیا شیمعنا  اطی
را که  ییکه از آن عکس جمجمه تا آن معنا دینیب یم. خطر مرگ و تبدیل شدن بدن شما به جمجمه وجود دارد دیحرکت نکن

اما اگر زبان این عکس . فاصله است یلیکند، خ یم دینشان دهد که خطر شما را تهد سیو پل یو رانندگ ییراهنما ی خواستهم
قـرآن هـم   . ی کندرا القا م دیخطر و تهد نیکه ا ی شودو ادا م انیزبان معانی دیگر ب نیرا تفسیر کنید، خواهید دید که با ا

بان ز نیاما ا ی کند؛استفاده نم یاز زبان رسم ی کند، از زبان متداول استفاده م ریغ یمعارف خودش را هر چند با زبان یگاه
همـه   اهنیا یعالمه طباطبائ ریکنند، لذا به تعب انیرا ب میمستق یآن معان ی توانندو نم ستندین میاست که زبان مستق يا ونهبه گ
ندارد که معنادار باشد، اما جهت و ساحت زبان، متفاوت از زبان عادي  یپس منافات. هستند يتمثیلی و یا به تعبیري رمز یمعان

معرفت  ینباشد و از جهت يزبان، زبان ظاهر نیرا از سطح فاهمه برخوردار باشد اما ا ییقرآن و معنا و ظاهري باشد و زبان
گو، مالئکه با خدا در باره آدم مخاصـمه مـی کردنـد،و    در این گفت. خدا با مالئکه را مالحظه کنید يمثال گفتگو .بخش شود

مرا درباره مإلِ اعلى هیچ دانشى ": شایستگى را ندارد  یندم اادعاى شایستگى براى مقام خالفت کرده، و اذعان داشتند که آ
 : از نظر عالمه به قرینه مطالب سـوره بقـره  . }69سوره ص، {کردند مى }و نه مجادله {نبود آنگاه که اینان با خدا مخاصمه

کردند یا منظـور از اختصـام،    از مالئکه است، که گویا مخاصمه با خدا می اعتىگفتگوي بحث انگیز جم "مأل اعلى "منظور از
و مراد از مخاصمه آنان، همان مطلب خلیفه . مخاصمه و گفتگوى مالئکه در بین خودشان باشد، نه بین ایشان و خداى سبحان

من هیچ اطالعى از مخاصمه مالئکه نداشتم، تـا  : خواهد بفرماید و گویا مى. فرموده استبقره  30شدن آدم است که در آیه 
سخنان را باید به حساب زبان قـرآن و   نیا. }341  ، ص17 المیزان، ج{الى آن را در کتابش به من وحى کردعآنکه خداى ت

 ی کنندرا مطرح م یو منزلت گاهیمانند خبر از جا گریمالئکه از مسائل د یتعبیر این گفتگوي جدال برانگیز شده گذاشت، وقت
ـ  هـا نیا. بودن را ندارد یالله فۀیخل تیصالح ایبودن را دارد،  یهالل فۀیخل تیآدم صالح ایکه نزاع بر سر آن است که آ ی م
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: کـه  ها پاسخ می دهـد خداوند به آن. ندارد ی کند،م يزیانسان به دلیل این که فساد و خونر نیداریم و ا تیما صالح ندگوی
بلکه  ی کند،نم يزیانسان خونر دی گوینم ی کند،فساد نم نکه انسا دی گوینم یعنی ،"دی دانیکه شما نم ی دانمم يزیمن چ"
ـ باالتر از ا تشیکه ظرف ی شناسمموجود م نیدر گوهر ا ییزهایچ کیاما من  ی کند،کار را هم م نیبشر بسا ا نیا دی گویم  نی

و آنها اظهار بـى   سید،اسماء را بداند، خداى تعالى از مالئکه از اسماء پر ،چون الزمه این مقام آنست که خلیفه.حرفها است
این وسیله لیاقت آدم  به. عى کردند، و حتی صالحیت و قابلیت یاد گرفتن را نداشتند و چون از آدم پرسید، و جواب داداطال

بیان حقیقتی و موقعیتی از انسان در قالبی از کلمات  دینی بیپس م. براى حیازت این مقام، و عدم لیاقت فرشتگان ثابت گردید
بیان شده و زبان مخصوص  زیه و از سویی نافرمانی ابلیس است، به صورت شگفت انگو از سویی مخاصم عتراضکه از سویی ا

هاي مختلـف بقـره،    گفتگو این همه مطلب به صورت دیالوگ و در سوره کیدر قالب  میمستق ریغ اي وهیو ش یبا روش. دارد
معنایی را از دو ضعف انسانی یعنی دنیاخواهی  ،در ذیل این آیات. اعراف، طه، شعرا و برخی سوره هاي دیگر بیان شده است

شود  پس شیطان او را وسوسه کرد گفت اى آدم آیا تو را به درخت جاودانگى و ملکى که زایل نمى  :رساند و قدرت طلبی می
هـاى  ایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ خوردند و برهنگى آنان بر] درخت ممنوع[آنگاه از آن *راه نمایم 

آخرین عاملى که باعث زمینى .}121و 120طه،{آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت] اینگونه[بهشت بر خود و 
هاى بهشت بر خود بر آن شدند که از برگ": اى که فرموده شدن آدم و حوا و کال انسان شد، و ظاهر شدن این دو عیب به قرینه

و معلوم است که این دو عضو، مظهر همه تمایالت حیوانى اسـت چـون مسـتلزم غـذا      ، همان عورت آن دو بوده،"بپوشانند
رمـزي قـرآن کـه بـا      هاي برخی از قصه ایاست که آ نیسوال ا. ریخ نیز هستندخوردن، و نمو و نزاعهاي بشري در طول تا

زا  از نظر ما واقعی و معرفت. ندک یشود، از قبیل این داستانها است و یا صورت دیگري را ترسیم م ادبیاتی مخصوص القا می
من در داستان  .اند  قرآن همه شان معرفت بخش و واقعی هاي که قصه میما اعتقاد دار. است اما به معانی ظاهري آن نیست

. در تمثیل واقعیتی نیست و فقط از باب تقریب به ذهن اسـت . لیرمز و تمث نیبه رمز کردم، چون فرق است ب ریخلقت آدم تعب
در سوره قلم . قابل کشف است، باید از خود قرآن رمز آن را کشف کرد . رمز واقعیت است، اما زبان آن مخصوص است اما در

تحت فشار و سختی از ناحیـه مشـرکان    یلیبعثت خ لیدر اوا امبریپ. کند يآور ادیرا  يزیچ کی ی خواهدم امبریقرآن به پ
حکـم  ]  امتثـال [پـس در    :دی گویآن جا م ی دادقرار م ریتحت تاث یلیرا خ شانیبود که ا اي هبه گون یقریش بودند و گاه

پیامبر می گوید  به. }48قلم، {زده ندا درداد مباش، آنگاه که اندوه]  یونس[پروردگارت شکیبایى ورز، و مانند همدم ماهى 
ی بود  یا خیالی و صحنه واقع "صاحب حوت "آیا قصه. شد که از قوم خود گریزان بودنبا "حضرت یونس=صاحب حوت"مانند 

اصـال معنـا    غمبـر یپ براي. گیرد؟ می تغیر واقعی است، آیا از آن پند و عبر یداستان نیبداند که ا امبریواقعا اگر پ .سازي؟
نداشته  تیداشته باشد اگر واقع تیواقع ،آن داستان هم. داشته باشد تیاست که آن فرد واقع یدر فرض "مثل او نبودن "دارد؟

ـ مسلما اگر بخواهـد اثـر جاو   دیایب یوح یوقت میبگو ی خواهمم. "مانند صاحب حوت "دیبگو تواند یباشد نم  يبـرا  دانی
فشرده اي (هم داشته باشد یو خارج ینیع يواقعی بکند و ما به ازا ياشاره به امور دیخودش داشته باشد، حتما با نیمخاطب

  ).يازی،اهمان:از
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  چهارم فصل
  

  خلقت آدم در قرآن
  
  

در ابتدا  می بایستی به قبل از خلقت آدم اشاره . در این بخش به تفصیل در مورد داستان خلقت آدم می پردازیم       
: آیه اهللا مرتضی رضوي از معدود روحانیانی است که با قبول اصل تکامل، به تشریح خلقت بشر پرداخته و می نویسد. نماییم
 موضوع اینجا در: باشید داشته توجه{ اند شده منقرض و شده ظاهر زمین روي در بشر نوع چندین که است این دانیم می آنچه
 رشید{و.}شد خواهد روشن آینده صفحات در که دارند فرق هم با دو این و. "انسان" پیدایش نه است، "بشر" پیدایش سخن

 از او مراد و. نسناس حن، جان، ناس، جن، سن، بن، قبیل از .است برده نام آدم از قبل بشر نوع هفت از المنار تفسیر در رضا
 همچنانکه ولی. است آمده نسناس، و جان، بنی جن ناس،: نام تنها شیعی روایتهاي در اما،. است معروف جنّ از غیر  "جن"

 اصطالح در بشرها این اسامی .است شده ذکر هفت، آنها تعداد نیز ما احادیث در دید، خواهیم پائین سطرهاي در
 لیکی دکتر انسان ساپینس، انسان کرومانیون، انسان نئاندرتال، انسان پکن، انسان جاوه، انسان: از عبارتند ترانسفورمیستها

 کار به آنها مورد در را بشر لفظ فقط بلکه. گوید نمی "انسان" آنها به اسالم اساساً که خواهدشد داده توضیح لیکن... و
  ). 115تبیین جهان و انسان، مرتضی رضوي،ص(}داند می بشر حاضر نوع اختصاصی نام را "انسان" لفظ و برد، می

 عرض در و هم با همزمان بشرها این از نوع چند آیا":این اندیشمند در مورد انواع بشر،  پرسشی مطرح می کند که      
 نوع یک ابتداء یا و بوده؟ هم طول در زمان نظر از آنها پیدایش یا آمدند؟ بوجود زمین کره مختلف هاي گوشه در همدیگر

 انواع، این از ظاهراً:و در پاسخ می نویسد. " اند؟ بوده همدیگر زمانی عرض در نوع چندین بعدي مراحل در سپس شده پیدا
 ص 57 ج: بحار{ اند بوده }شود می نامیده انسان که{بشر حاضر نوع شبیه که اند بوده رسیده تکامل از حدي به نوع هفت تنها

 هفت کرد، خلق را زمین که زمانی آن از زمین روي در کرد خلق خداوند البته: فرمود) ع( باقر امام: 1 شماره حدیث 319
 با دیگري از پس یکی زمین، در را آنها کرد ساکن پس ،"زمین ادیم" از را آنها کرد خلق نبودند، آدم نسل از آنها که نوع
 که است مستحکم و زیبا چنان حدیث این سند: الف: توضیحات .را بشر این پدر آدم، کرد خلق سپس. خودشان زیستی عالم
 گیاهان براي غذائی مواد داراي که است خاك رویه "زمین ادیم" از مراد: ب. نامید "المتین سلسله حدیث" را آن باید
 توان ویروسها و بها ،میکرو یها باکتر که دارد عمق }زمینها چگونگی به بسته{متر سانتی 50 تا سانتیمتر 20 از که. باشد می

 مربوط"قیامتها تکرار" و "ایام سته" مسئله به آن دوم بخش یافته، تشکیل بخش دو از حدیث این: ج. دارند را آن در فعالیت
 انواع از .}گردد مخدوش حدیث پیام که شود می موجب نکته این به توجه عدم. گردید بحث قبالً فصلها، همان در که است

 که هست قدر این. شود نمی دیده نیز ابتدایی سطح در حتی طبیعت، بر سلطه و صنعت، مدنیت، از آثاري گذشته بشرهاي
 نایل کالم و زبان دریافت به که آنها از تعداد آن. اند داشته حیوان با زیادي فرق که اند بوده رفته پیش حدي تا آنها از بعضی

 اشیاء به. بودند ساخته بین، ما فی قراردادهاي و تمرینها اثر در طوالنی بس زمان طول در را کلمات و الفاظ. بودند شده
 اي محاوره زبان یک اسمها و نامها همین از و گذاشتند می نام هم، افعال بر همچنین و کردند می گذاري نام زندگیشان اطراف
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همان، رضوي، (برسند محدود خیلی زبان یک به توانستند می زحمت به نسل چندین طول در لیکن. گردید حاصل آنها براي
  .)117و 116ص

 و گیاهان انواع از پر زمین روي بود روزگاري بود روزي:انسان کنونی، نظرآیه اهللا رضوي این است در مورد پیدایش    
 سال هزار ها ده بشر نوع آخرین انقراض از زیرا. بود انسان و بشر نداشت حضور بین این در آنچه لیکن .بود حیوانات

 هفت آدم آفرینش فرماید می) ع( المؤمنین امیر که شده وارد) ع( باقر امام از مستحکم و قوي سند با حدیثی{گذشت می
 نامیده "انسان" که بشر اخیر نوع هم هنوز و.  }10 ح 103 ص 11 ج: بحار. است بوده »نسناس« انقراض از پس سال هزار

 از سال میلیاردها وقت آن در .بود جدیدي حادثه آبستن زمین کره طبیعت عمومی شرایط اما. بود نیافته پیدایش شود می
 شده سپري سال هزار شش فقط امروز به تا جهان آفرینش آغاز از که کرده اعالم رسماً کلیسا{ بود گذشته زمین کره عمر

 سفر" در است تبیینی مسائل در یهودیان و مسیحیان مشترك مرجع که تورات یعنی "عتیق عهد"کتاب هم طرفی از. است
 از خیلی پیدایش از قبل او آفرینش بل شده، پیدا زمین روي در که است بشري اولین تنها نه آدم که کرده تصریح  "پیدایش

 این از اروپا سراسر در کلیسا البته.است داشته وجود آدم از قبل "مار" تنها تورات نظر به ظاهراً. است بوده حیوان انواع
 خرده عقایدش و کلیسا به دانشمندان که گردید می موجب برخوردها این که است بدیهی. کرد می دفاع سختی به خرافات

 قبال در سالها طول در را انکیزاسیون دادگاههاي کلیسا. بگیرند سخریه به را مذهب دو آن اساس مواردي در و بگیرند
 هاي خرافه ردیف در و گردید محکوم "تورات آدم"ترتیب بدین. بود تکفیر اش حربه کمترین و بود انداخته راه به دانشمندان

 و حدیثی فرهنگ در{ بود کرده سپري را جوانی خویش و نوجوانی و تولد اضطراب پر عصر زمین و.  }گرفت قرار مسلم
 من عمر اواخر و پیري عصر در آدم اي: گفت زمین شد، آفریده آدم که وقتی" که است معروف ما اسالمی فرهنگ

 فعالیت به جنگلی باتالقهاي میان و دریا ساحل در زمین از اي نقطه در "حیات بحران" یک باز زمانی چنین در. }"اي آمده
 شبیه آنها. کردند پیدا حیات زیادي هاي ذره نیز بار این .داد می رخ زمین روي در اتفاقی چنین که بود بار سومین این. افتاد
 حیات به دوم بحران در که بودند هایی ذره شبیه بیشتر بل. بودند شده پدیدار حیات بحران اولین در که نبودند هایی ذره

 حیات به دوم بحران در که هایی ذره. بودند یافته پیدایش "گیاهی دار حیات هاي ذره" تنها اول بحران در زیرا. بودند رسیده
 67 ج: بحار{ اند شده موسوم جنبندگان به حدیث زبان در هم سوم بحران هاي ذره. شوند می نامیده اولیه جنبندگان رسیدند

 که بودند هائی مانند ذره =یدبون کالذّر" فرماید می ها ذره این مورد در حدیثی ضمن در) ع(باقر امام: 23 ح 114 و 113 ص
 در همچنین و. 97 صفحه در 15 حدیث همچنین و. فرماید می را جمله همین ،14ح ،93ص: مجلد همان در باز. "جنبیدند می

 بودند هایی ذره مانند =الذّریسعی بمنزله فکانوا"جمله ها، ذره این موارد در) ع( صادق امام بیان در 25 حدیث 122 صفحه
 این. }است آمده ،"جنبیدند می بودند هایی ذره مانند=یدرج الذّر بمنزله" جمله حدیث همین در و. "کردند می تالش که

 گیاهان هاي ریشه به را غذایی مواد که ریز زنده موجودات بود سال میلیاردها که شدند پدیدار زمانی در جنبندگان
 توجیه جنبندگان این پیدایش تجربی، علوم نظر از که است این متن، در سخن این از اصلی منظور{داشتند وجود رسانند، می

 غذائی مواد هیچگونه و نبوده، زمین در حیات از اثري وقت آن در زیرا. باشد می اول، بحران گیاهی ذرات پیدایش از پذیرتر
: است پذیرتر توجیه هم دوم بحران جنبندگان از جنبندگان، این پیدایش همچنین و.نداشت وجود ها ذره آن خود براي حتی
 بیشمار اصطالح به جنبدگان این دانیم نمی ما. }غذائی مواد از پر و بود حیات از پر جا همه که یافتند پیدایش وقتی اینها زیرا

 که است طبیعت خاصیت این و. بدهند فعالیت ادامه توانستند آنها از جفت یک تنها که دانیم می قدر این. کردند عمر مدت چه
 یک از نقطه یک در هم حیوانات انواع گویا که شد داده توضیح پیشتر{کند می فروکش بحرانش احتیاط، سوپاپ شدن باز با

 این قوانین از یکی  تقریباًَ  "کردن فروکشی و احتیاط سوپاپ" شدن باز موضوع و. اند  یافته تحول جنبندگان از واحد منشاء
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 کار طرز. جانداران عالم در مثل تولید و طبیعت حیاتی فعالیت جریانهاي در خصوصاً. بحرانی هر به نسبت است طبیعت
 بقیه و شود می دوتایشان یکی پذیراي فقط نطفه دانه هزاران از رحم زیرا.نیست باتالق آن کار طرز به شباهت بی رحم دستگاه

 و گرم باتالق آن در: دیگر بیان با و.باشند داشته باال متن در مذکور هاي ذره بقیه سرنوشت مانند سرنوشتی که گذارد می وا را
 توان و داشته را ها ذره آن پرورش شرایط که بوده کوچکی جاي یک تنها بود، شده حیاتی بحران دچار که "مسنون حمأ" بدبو

ذره  جفت یک آن که محیطی: و در ادامه می نویسد. )121و 120همان،رضوي، ص(}است نداشته را جفت یک از بیش پذیرش
 =مسنون حمأ{.بود متعفن و رنگ سیاه گفت باید حتی و بدبو و گرم باتالقی بود، پذیرفته شدند، فعالیت ادامه به موفق که را

 اتیح تیفعال يحالت را برا نیتر یاست که بحران یطیمح نیو تنها چن}صافات 11 آیه = الزب طین-حجر 28و   26 آیات
جانداران  يبرا یعنی. است یآن حلزون و گوش ماه وانیح نیآن جلبک و بزرگتر اهیگ نیدارد و بزرگتر ز،یجانداران ر

 رونیانگشتانت به ب ياز ال يبا مختصر فشار یداشت یاز آن بر م یو کف يزد یبر آن گل م یاگر چنگ. ندارد رشیتر پذ درشت
در آن  رشیو مرحله پذ، اتیح افتیبه در لیمرحله ن: کرده بودند یدو مرحله کامالً جدا را ط نجایدو ذره تا ا نیا. یدلغز یم

 کریصورت شده که پ نیگفت مرحله دوم آنها به ا توان یم. اند شده يگریوارد مراحل د ،پس از آن. تیادامه فعال يبرا طیمح
 تیو به فعال شوند یم رفتهیپذ اهانیجفت تخم پروانه که در داخل اندام گ کیمانند ، آن دو شده است يرایپذ یاهیگ
 يبرا یستیامکان ز یطیدر چنان مح رایبوده زمورد نظر از سنخ جلبکها  اهیاما گ. که به بلوغ الزم برسند يتا روز پردازند یم
 زیهر چ ای ل،یدو نارگ{دو کدو هیشب.  اند جنگل افتاده انیکه در م مینیب یآن دو را م يدر مراحل بعد .ستیتر ن درشت اهانیگ
بادام  ای لیشود مانند پوست خشک نارگ دهیاگر با ضربه انگشت بر آنها کوب }نرم باشد یپوسته سفت و درون يکه دارا گرید

، "و صلصال کالفخار بودن یسفت پوست اه،یگ کریقرار گرفتن در پ ،یجنبندگ ،یابی اتیح": يها از مرحله پس. دهد یصدا م
پوست  ياند و دارا درآمده یاز قالب سفت پوست ایاست که گو "یسخت پوست"اند مرحله کرده یکه آنها ط يا مرحله نیپنجم

پوست سخت را  نیا .گردد یپوست سخت ظاهر م کیپوست سفتش در قالب  زشیبادام که پس از ر کیمانند . اند سخت شده
ناخن بوده و آنچه در  نیاز هم دهیبدن آنها پوش يهمه جا یعنی. که امروز انسانها دارند، بوده است ییها ناخن نیجنس هم

 یگوش ماه کیمانند  کنیاز گوشت و استخوان بود ل کرشیپ.  از آن پوسته و پوشش است يادگاری }مثالً{سر انگشتشان مانده 
از آن جنگل انبوه کنار باتالق افتاده بود،  يا در گوشه يادیمدت ز يکریپ نیآدم با چن. قرار داشت تدر درون آن پوسته سخ
مدت چهل  یو سخت پوست یسفت پوست ،یاهیدوران گ شود یم دهیفهم ثیو از حد. شود دهیبر او دم یقبل از آنکه روح انسان

بود  }یگوشت ینیپروتوئ یسلول اتیح یعنی{یوانیروح ح يادار ،که او در آن حال میفهم یم نجایاز ا. است دهیسال طول کش
 کنیل. کردند یکار م شیمانند هر موجود زنده، اندامها یدوران سخت پوست نیا در. بود یهنوز فاقد روح انسان کنیل

 يمراحل برا یدرنگها و ط نیهمه ا. در اندام خود داشته است ای ،رون محفظه سختبوده که در د ییها رهیاز ذخ اش هیتغذ
رضوي پی ). 123و122همان، رضوي ، ص(گردد یو روح انسان یانسان اتیح افتیو آماده در قیبود که ال یکمال افتیدر

نوشتهایی در متن داده است که اگر آنها را با هم می آوردیم، گیج کننده بود، فلذا به علت اهمیتشان جداگانه ذکر می 
 است کرده تصریح  "پیدایش سفر" در تورات: نوح، می نویسد سوره 14 و 13 او درباره مراحل خلقت با اشاره به آیات .گردد

 . حوا و آدم به نام شدند انسان دو به تبدیل دم، همان در آنها و دمید، روح آنها به و کرد درست گل از مجسمه دو اوندخد که
 را عوام گرائی معجزه روحیه کند، بلکه می رد را، آدم خلقت مورد در اي "الساعه خلق"بینش تنها نه فوق ، آیه دو در قرآن

 چرا! کنید؟ تصور "ناگهانی" شکل در و وقار بدون را خدا کارهاي همه دارید دوست چرا: فرماید می و. نماید می نکوهش
. است خداوند از وقار عدم توقع آن، علت وجود بدون حادثه یک حدوث توقع! گیرید؟ می نادیده را "معلول و علت"جریان

 که داریم متعدد آیات. اند نکرده اعجاز به اقدام اند نشده مجبور تا انبیاء و نیست خوبی چیز معجزه قرآن فرهنگ در اساساً
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 ابتداء نوح سوره از بحث، مورد آیه دو در حال، هر به. کند می نکوهش خواهی معجزه روحیه همین براي را مکه مشرکین
 و مراحل در را شما پیدایش خداوند حالیکه در=اطواراً خلقکم قد و": فرماید می سپس فرموده، نکوهش را گرائی معجزه

 کالفخار صلصال حالت در صلصال، شکل در گیاه، پیکر در لجن، و گل میان ذره صورت در. "است داده انجام مختلف صورتهاي
می  نوح سوره همان از 17 آیه مزبور، با اشاره به ذره دو شدن آن  گیاهی او در باره مرحله). 123و  122همان،ص (...و

 مختلف مراحل به ."گیاهی صورت به زمین از را شما رویانید خداوند =نباتاً الرضا من انبتکم اهللا و":قرآن می فرماید:گوید
 ادبی اصطالح به "نباتاً" لفظ. است گیاهی مرحله مراحل، این از یکی که کند می بیان آنگاه نماید، می تصریح انسان خلقت

 حتماً رویانیدنی، یک گیاهی، نوعی{معانی این از کدام به هر. است تاکید یا و عدد بیان یا آن کاربرد و. است "مطلق مفعول"
 و. است بوده گیاه صورت به اي مرحله یک در انسان پیدایش اینکه در. است نص } رویانیدنی یک: حتی یا گیاهی، صورت به

 فصل در و. می کنند تشبیه دنیا این نشئه به را محشر و ماده نشئه متعددي آیات.است تاویل نوع هر از مانع "نباتاً" لفظ وجود
 خلقت مانند محشر در افراد همه خلقت .روئید خواهند محشر زمین از روز آن در مردم: می گوید حدیث که دیدیم نیز محشر

 و. بود نخواهد اجداد، و آباء سلسله قالب در طوالنی بس زمانهاي طول در پیدایش و ولد و زاد دیگر آنجا در زیرا. است دم آ
 آثار هنوز انسان، پیکر اندامهاي در" که معتقدند نیز تجربی علوم محققین از بعضی. است اسالمی عقاید مسلمات از این

 اثبات: کنید رجوع{ندارد وجود نیز گیاهخوار حیوانات حتی حیوانات، پیکر در آثار، این حالیکه در ،"است مشهود جلبکی
  .  )همان، رضوي(}آرام احمد ترجمه ، خدا وجود

 منقرض او از قبل سال هزار دویست دستکم این تفاوت، که: قبل، می نویسد ما بشرهاي با بشر این وي درباره تفاوت     
 با جسمش هم. دارد جدایی آفرینش یک و است انسان یکی این ولی بودند "برتر حیوان" آنها که است همین در بودند، شده

 "خلیفه"از مراد: توضیحی الزم دارد  بقره سوره 30 آیه .روانش و روح و درونی استعدادهاي هم شده آفریده خاصی برنامه
 که است، آدم  شخص و خود بودن "اهللا خلیفه" تنها یا و. است بشر، منقرضه انواع جاي در انسان نوع جانشینی آیه این در

 ادعا ها بعضی که آنچه رسد می نظر به و. است آمده خلیفه لفظ نیز داود حضرت مورد در که همانطور. داشت را امامت عنوان
 ادعاي یک کنند، مستدل آیه این با را ادعایشان این کنند می سعی است و اهللا خلیفه انسان، نوع که معتقدند و اند کرده

 را جایش تا نیست غایب جا هیچ از خداوند و. بنشیند او جاي به دیگري کس غیاب در که است کسی خلیفه زیرا.است دلیل بی
 افراد همه شامل و. رسد نمی همگان به نیز امامت و. باشد خدا جانشین انسان نوع که نداریم دلیلی هیچ و. بدهد دیگري به

و  126همان، ص(}دارد می باز و داشته باز قرآن حقایق دریافت از را جامعه دلیل، بی تأویالت اینگونه. گردد نمی نوع
 این که کردند گمان فرشتگان دلیل همین به و: رضوي می نویسد.جانشینی چه بود؟واکنش فرشتگان در باره این ).127

 چون و کردند بودند تعجب دیده را بشر آن از انواعی قبالً چون و. بود خواهد منقرضه بشرهاي همان از نوعی هم موجود
 آیا :گفتند. نگشت روشن یشان برا آنها از دیگر نوع یک آفرینش حکمت. بودند دیده قبالً را آنها تکاملی نقص و کارآیی عدم
 11 ج 117 ص 47 حدیث در{ ریزد؟ می را خونها و آن در کند می فساد که را موجودي زمین روي در دهی می قرار

 را سخنی چنین بودند، نکرده مشاهده را }گذشته انواع{ خونریزي و فساد آن، از قبل فرشتگان اگر: است بحار،آمده
 و رایج امري طبیعت این در }پلنگها دست به گوسفندان کشتار مثالً {دیگر نوع وسیله به نوع یک افراد کشتار .}گفتند نمی

 نوع یک افراد کشتار" آنها مراد بلکه. نبود خونریزي از قسم این خونریزي، از فرشتگان منظور و. هست و است بوده طبیعی
 هم روشنی مثال خودشان تعجب این براي فرشتگان. است بشر به منحصر تنها خاص شکل این در پدیده این. بود "را همدیگر

 معصوم را خودشان چون و. را خودشان دیگر طرف در و دیدند می را منقرضه بشرهاي طرف، یک در آنان. آوردند می
 و تجربه: سئوال{ بریزد؟ را خونها نه و کند فساد نه که آفرینی نمی ما موجودي مثل چرا: کردند می سئوال لذا دیدند، می
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 بر زیرا. گشت نمی منحصر باشند، خودشان دیگري و منقرضه بشرهاي یکی که برتر موجود نوع دو به تنها فرشتگان خاطرات
 موجودات انواع که گردید ثابت آمده آن تفسیر در که حدیثهائی "االول بالخلق افعیینا"آیه بر تکیه با گذشته مباحث اساس
 یا{ بهشت به و شده، برپا معادشان و .اند رفته و آمده متعددي کرات روي در "ایام سته" ادوار از دوره هر در مکّلف و عاقل

 روي در منقرضه بشرهاي" به تنها فرشتگان که بود شده باعث آنچه لیکن. است درست این: پاسخ .اند رفته خودشان }دوزخ
 به فقط لفظ این که بودند دیده آنها و. بود آمده اعالمیه این در که بود "بشر" لفظ و کلمه کنند، توجه خودشان و "زمین کره

 }نبودند موسوم بشر بالفظ لیکن. داشتند نامی کدام هر مکّلف و عاقل موجودات آن و. شد می گفته زمین کره برتر موجودات
 از که انتقادي فرشتگان، و خدا میان مباحثه این در که بینیم می."دانید نمی شما که را آنچه دانم می من ": شنیدند پاسخ که
 بشري مورد در و گردد، می تائید گذشته، بشرهاي مورد در نقص و عیب این یعنی. شود نمی رد خدا ناحیه از شود، می "بشر"

 بود سئوالی این بود؟ خواهد خونریز و مفسد هم بشر این آیا.ماند می مسکوت توضیح بدون شده اعالم آن آفریدن اراده که
 توضیح یک. نگردید مشخص آن جزئیات و. شد داده "دانید نمی شما که را آنچه دانم می من" کلی عبارت یک در آن پاسخ که

 اواخر در. داشت خواهد اساسی تفاوت قبلی بشرهاي با موجود این کرد می روشن برایشان که شد داده فرشتگان براي دیگر
 تحولی .دمیدند وي بر را انسانی روح خواب هنگام به روزي کرد، می سپري پوستی، سخت زرهی پوشش آن در آدم که زمانی

 بشمارید: هؤالء باسماء انبئونی: فرمود فرشتگان به خداوند هنگام این در. شد بیدار و کرده عطسه. داد رخ وجودش در
 همه نیز و...و... و خاك، آب، زمین، آسمان، بشمارید، یک به یک را ها پدیده همه اسم یعنی .را چیزها این }همه{اسامی

 و 16 ح ،146 ص 11 ج: بحار{صنعت کار، خوابیدن، خوردن، بوئیدن، شنیدن، دیدن، گفتن، رفتن، بشمارید، را ها "فعل اسم"
 ها، کوه اسامی »اسماء« از مراد که است آمده }20 و 19 و 18{احادیث این در و }داده آن ذیل در مجلسی که توضیحی

 این شمارش از پس) ع( صادق امام که است آمده 18 حدیث در. است... و زمینها، ها، دره حیوانات، گیاهان، ها، دشت دریاها،
 مگر نداریم دانش خدایا، پاك: گفتند فرشتگان .این نام حتی: فرمود و کرد نگاه بود نشسته آن روي که فرشی به اسامی، 

 آدم به خداوند.است روشن خودت براي دانیم یانمی دانیم می هرچه بگوئیم چه .}32بقره، {"اي آموخته برایمان خودت  آنچه
 این در زیادي نقش بلکه. بودند صحنه ناظر مالئکه. "را اشیاء این اسامی فرشتگان این براي بشمار تو:  باسمائهم انبئهم:فرمود
 آنان. بود عجیب سخت برایشان مسأله این .اطرافش محیط اشیاء براي نامگذاري به کرد شروع آدم که دیدند. داشتند صحنه
 داده او به  سومی روح و. شد خواهد "انسان" نام سزاوار که است استثنائی بشر یک "بشر" این از مراد که بودند نکرده گمان

 اساس بر که کشید می طول سالها قبلی بشرهاي .بود نشده داده زمین کره روي در منقرضه هاي بشر انواع به که شد خواهد
 اساس بر کلمه به کلمه بایست می بودکه صنعت یک آنان میان زبان در. بگذارند چیزي براي را نامی خودشان میان "قرارداد"

 پیوند در نامگذاري مرحله از پس که بود دشوار و سخت قدر آن برایشان کلمات این بندي جمله آنگاه. گردد تعیین قرارداد
 هاي دوره طی در که بود کند و بطیئی میانشان در حدي به زبان تحول سیر. ماندند می باز افعال، اسمهاي با اشیاء اسمهاي
 "انسان" نام به روز همان در که بشر این اما .باشند محدود خیلی زبان یک داراي بودند توانسته تنها زمین، عمر از مدیدي
 نیروي و ذاتی خصلت و ابتدایی، امر یک برایش صدا تقطیع و اشیاء بر نامگذاري. داشت استثنایی استعداد گردید، موسوم
 شوند، بزرگ دیگر، افراد و جامعه از دور و جنگل همان مانند محیطی در تولد، از پس کودك دو امروز اگر{ است نهادي،

 همان یعنی زبان زیرا. شد خواهند زبان صاحب بگذرانند، هائی نسل طی را هائی دوره اینکه بدون و درنگ، بدون و فوراً
 رایادبگیرد، زبان آن افعال واسامی اشیاء اسامی تنها اگر نیست، بلد را ژاپنی زبان مثالً که کسی. افعال اسامی و اشیاء اسامی

 گفته مثال عنوان به یافته تولد تازه کودك دو: که کرد توجه باید البته.داشت جدیدخواهد اي لهجه گرچه. بگوید تواندسخن می
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 که زبانی زیرا. بکند نامگذاري مذکور صورت به تواند نمی است زبانی داراي که بزرگی شخص که شود روشن نکته این تا شد،
  .)131تا128همان،رضوي، ص(}.دارد می باز طبیعی جریان از را او ذهن و. شود می مزاحمش کار این در آموخته قبالً او

علم اسماء چیزى شبیه علم لغات نبوده است بلکه مربوط به  ،بنابر این: تفسیر نمونه در باره تعلیم اسماء می نویسد     
فلسفه و اسرار و کیفیات و خواص آنها بوده است، خداوند این علم را به آدم تعلیم کرد تا بتواند از مواهب مادى و معنوى این 

ا بتواند اشیاء را نامگذارى همچنین استعداد نامگذارى اشیاء را به او ارزانى داشت ت.جهان در مسیر تکامل خویش بهره گیرد
کند و در مورد احتیاج با ذکر نام آنها را بخواند تا الزم نباشد عین آن چیز را نشان دهد، و این خود نعمتى است بزرگ ، ما 

موضوع پى مى بریم که مى بینیم بشر امروز هر چه دارد به وسیله کتاب و نوشتن است و همه ذخائر  هنگامى به اهمیت این
بخاطر نامگذارى اشیاء و خواص آنها است، و گر نه هیچگاه ممکن  ،ذشتگان در نوشته هاى او جمع است، و این خودعلمى گ

بقره، بدان  32نکته اي که الزم است درباره آیه  .)31تفسیر نمونه، ذیل آیه (نبود علوم گذشتگان به آیندگان منتقل شود
آنان به مثابه .دهند یکنند انجام م یم افتیکه در یفقط دستورات  "روبوتها "فرشتگان همچوناشاره کرد این است که، 

خداوند  )1:شود یدر اینجا دو سؤ ال مطرح م. باشند یبرنامه م يبه اجرا فهستند که موظ يا شده يزیبرنامه ر ينهایماش
ا نیز همین فضیلت آدم را پیدا اگر این علوم را به فرشتگان نیز تعلیم مى نمود آنه)2.چگونه این علوم را به آدم تعلیم نمود؟

 "تعلیم "اطالق کلمه :سدینو ینمونه در پاسخ م ریتفس .مى کردند، این چه افتخارى براى آدم است که براى فرشتگان نیست؟
علمه {مى خوانیم چهارمآیه در  "الرحمن "در جاى دیگر نیز آمده است، در سوره "تعلیم تکوینى"در قرآن به

، روشن است که این تعلیم را خداوند در مکتب آفرینش به انسان داده و معنى آن }خداوند بیان را به انسان آموخت=البیان
و در پاسخ سؤ ال دوم باید توجه .انسانها قرار داده تا بتوانند سخن بگویند نهادهمان استعداد و ویژگى فطرى است که در 

آنها براى هدف دیگرى آفریده شده .نش خاصى داشتند که استعداد فراگیرى اینهمه علوم در آنها نبودآفری،داشت که مالئکه
را دریافتند و پذیرفتند، ولى شاید خودشان  تبودند، نه براى این هدف ، و به همین دلیل، فرشتگان بعد از این آزمایش واقعی

تفاوت استعداد آنها را با آدم  "علم اسماء "اما خداوند با آزمایش فکر مى کردند براى این هدف نیز آمادگى دارند، ،در آغاز
  ).نمونه، همان ریتفس(روشن ساخت

مثالً [البته هیچکدام از اینها واقعیت ندارند که :دیگو یفوق،، م هیآ رامونیدر پاسخ به یکی از حضار  پ یعتیدکتر شر      
اي را  ن یک حقیقت است که به صورت این حکایت آمده است؛ دارد فلسفهای... کنند و  کند و آنها اعتراض می اعالم می] خدا

یک حقیقت ... حرفها اصالً معنی ندارد که مشورت کند و آنها اعتراض کنند و رأي بگیرند و  ینا. گوید به صورت قصه می
کند که  ا اعالم میاول خد: گوید که می .خیلی هم عالی؛فلسفی و فلسفه انسانشناسی را به صورت قصه درآورده است 

خواهی کاري کنی که در  می: گویند می نفرشتگا. }صحبت دیگري نیست{اي براي خودم بسازم خواهم در زمین خلیفه می
. کند که نخیر، این کار را نخواهند کرد خدا اعتراض فرشتگان را نفی و رد نمی. "زمین فساد و خونریزي بوجود بیاید

اند و تنها  کنند؛ فرشتگان راست گفته گوید که فساد و خونریزي نمی نمی. "دانید شما نمی من چیزي را می دانم که: گوید می
 ،کند، حیوان همانطور که ساخته شده کند؛ حیوان که گناه نمی کند؛ تنها انسان است که گناه می است که خونریزي می نسانا

بنابراین  .آنها حق داشتند ،بنابراین. خون آلوده استاي است که دستش به  انسان تنها فرشته: به قول هایدگر. کند عمل می
این هر دو درست است و واقعیت . انسان هم خلیفه خداست و هم خونریز و گناهکار است: از تعریفهاي انسان اینست که کیی

را به او هاي قابل شناخت جهان  و به آدم اسماء را آموخت؛ یعنی تمام پدیده: گوید بعد می .بینیم هست هم دارد و می
شناسایی کند، تجزیه و تحلیل } فنومنها را{هاي تمام عالم را  تمام پدیده اندتو آموخت؛ یعنی انسان تنها نیرویی است که می

. گوید پرسد؛ می از آدم می. دانیم ما نمی: گویند پرسد؛ می زند و می ها را صدا می فرشته. اش را کشف کند کند و روابط علمی
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شود که امتیاز  پس معلوم می. براي اینست نید؟دا دانم که شما نمی دیدید که گفتم من چیزي می: گوید ها می بعد به فرشته
که ] گفتم[به طرف ... ها راجع به همین آدم از من پرسید و من  یکی از بچه...ها، در دانستن است انسان، حتی بر فرشته

و چند  دهفتاد و چند تا شد؛ یعنی هفتا. ، خودش، نصف کار استسئوال درآوردن. ام، یادداشت کند سئوالهایی را که درآورده
ها و سمبلهایش براي من معنی  آید، که درست مثل حج، که تمام رمز انسانشناسی از درون قصه آدم در می  مسأله فلسفی 

یالیسم سارتر و هایدگر وقتی که این قصه آدم را با اگزیستانس.... شده، قصه آدم هم معنی شده، خیلی عمیقتر و کاملتر از حج
کنیم، مثل این است که بچه  مقایسه می "فروم اریک"] افکار[و با } انسانشناسی امروز است وجکه ا{ "که گارد"، یاسپرس و 

  ).یعتیشر ی،عل ،روش شناخت اسالم،،28خلقت انسان، مجموعه آثار ج(زند نوآموزي در برابر یک فیلسوف حرف می
 تیموفق به ادامه فعال ار،یبس يها جفت از آن همه ذره کیگفته شد که تنها  ستان قبل از خلقت آدم، درباره  داشتریپ        

از  شیبا آن تعداد ب دار اتیآن ذرات ح: که مطرح می شود یسئوال اینجادر . نشدند تیها موفق به ادامه فعال ذره هیبقو  شدند
آیه به دست آورده را از دست دادند؟ در پاسخ آن، اتیمردند و ح ایدچار گشتند؟ آ یحدشان چه شدند؟ و به چه سرنوشت

و برنامه  د،یموجود جد نیا ییاستثنا پس ازمراسم دمش روح سوم و استعداد :می نویسد "عالم ذر "رضوي تحت عنوان اهللا
بداند که او و  ستخوا یم یعنی. سئوال را کرد نیآدم از خدا هم. افتیانجام  گریدر صورت مراسم د يگرید شیسجده، نما

به اطراف خود نگاه کرده  مآد. به او داد گرید یرتیخداوند بص .خواهد آمد؟ دیاز آنها پد ینسل ایجفتش تنها خواهد بود
عالم  ":اسالم در مورد انسان به چند عالم معتقد است {هستند اتیح يکه جاندار و دارا دید یهوا و آب را پر از ذرات ن،یزم

 يویدن اتیو عالم ح. افراد انسان هستند يها عالم ذر که ذره. "همان روح سوم است یعنی یعالم ارواح انسانکه مراد =ارواح 
آن دم که و" .ها بوده است ذره نیاز ا یکی يروشن شد که خودش هم روز شیو برا .}مشهود انسان است ستیز نیکه هم

 ستمین ایآ:رابرخودشان، گفت دآنانیراوگواه گردان شان يها شان، ذره شدن داریپروردگارت نسل آدم را برگرفت از پد
 یمعن نیا. اند گرفته "ها پشت" يبه معنادر آیه،  را  "ظهور"لفظ  هایبعض: حیتوض=72اعراف،{یبل: پروردگارشما، گفتند

اند، نه از پشت و صلب  شده دهیها از خاك و گل آفر که آن ذره میرا مشاهده کرد ثیحد نیچند شتریپ رایز باشد، یدرست نم
ها از آن روز تا به  ذره نیا .}ستکه مسئله از مسلّمات ا کند یباب، روشن م نیا ثیبه احاد يمراجعه اختصار کی. گریهمد

و همراه آب و غذا داخل بدن افراد و دستگاه . پراکنده هستند نیکره زم نیدر هوا و آب و خاك ا نده،یآ يامروز، و زمانها
و در عالم  ندیآ یم ایهستند که به نوبت به دن نهایهم "درون دستگاه نطفه یاتیماده ح"و باالخره آن  شوند، یم شان یتناسل

که به مرحله  آورند یآدم، آنها گروه گروه هجوم م نشیالبته درست مانند زمان آفر .شوند یروح سوم نائل م افتیبه در مرح
 یقبل طیو شرا طیباز به مح هیو بق ردیپذ یاز آنها را م }چند قلو اناًیو اح{دو تا  ای یکیرحم انسان هر بار  کنیل. برسند تیفعال

که فقط ذره آدم و حوا موفق به ادامه  ياز روز یعنیبه آدم و پس از آن،  شیها در آن مراسم نما ذره نیا.گردند یباز م
 عهیدر آنها به ود اتیح. هستند اتیمنبع ح ،بل. ندارند اتیدرآمدند که ح یباز ماندند به صورت ذرات هیشدند و بق تیفعال

تفاوت که دانه گندم تنها حامل  نیاز آنها، با ا ترکچکو یلیدرست مانند دانه گندم، دانه ارزن و کوچکتر، خ. گذاشته شده
 نینشده بود و ا دهیو هنوز روح سوم بر آنها دم. هستند یوانیح اتیو ح ینبات اتیّها حامل ح ذره نیا یاست ول ینبات اتیح

مانند {لقوه دارنداب اتیها که ح ذره نیا: دیبفرمائ دیشا .شود یم دهیبر آنها دم یروح در رحم مادر پس از اتمام چهار ماهگ
است  نیدادند؟ جالب ا "یبل"پاسخ  يریگ و گواه يریگ مانیبالفعل ندارند، پس چگونه در همان مراسم پ اتیو ح }دانه گندم

 یخداوند به آنها حالت: که ذره بودند؟ فرمودیچگونه جواب دادند در حال: پرسند یم) ع(سئوال را از امام صادق  نیکه هم
که از  میدار يمتعدد اتیو در قرآن آ ستیهمگان ن يبرا نییموضوع قابل تب نیا یعنی. داد که هنگام سئوال پاسخ دادند
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 نییتب.("دیفهم یآنها را نم حیشما تسب": شده است که حیتصر زیو ن کنند یم تیبا خداوند، حکا زیو سخن گفتن همه چ حیتسب
   ).131، ص  ي،رضو یجهان و انسان، مرتض

 "ممنوعه درخت"رضوي به نکته بسیار جالبی به نام. در اینجا مجددا باز می گردیم به ادامه بحث داستان خلقت آدم     
 نیخوردن از درخت ممنوعه به عنوان آخر :او می نویسد. خواهیم پرداختاشاره می کند که ما در فصل بعد به آن بیشتر 

بود در  يموجود کیو هنوز . بود دهیخود نرس نشیقبل از آن، به کمال آفر يو یعنی. مرحله از مراحل خلقت آدم، الزم بود
غذا  ریتأث رایز. ب، بخوردو اضطرا یو نگران یرا با حالت احساس قانون شکن وهیو الزم بود آن م. سخت یدرون پوشش زره

 کیهنوز به منزله  يو یعنی. درآمده شیتنها استعداد او به نما زیدر مراسم سجده ن یحت .کند یدر حاالت مختلف فرق م
سال قبل از  یس: دیفرما یم: 6ح  163ص  11ج : بحار{مرحله از مراحل خلقتش مانده بود کیبود، و اساساً  ریانسان صغ

 حیموضوع تصر نیقرآن به ا{و آدم هنوز انسان کامل و مکلف نبود.  }آدم، مقرر بود که آدم از آن درخت بخورد نشیآفر
 { یهمگ }جنگل =جنت{از آن رونیب دیزیبر میگفت: شدند فیکه آدم و حوا پس از خروج از جنگل، مکلّف به تکل کند یم

 يرویمن پ تیکه از هدا یپس کسان }احکام، اعم از اصول و فروع {من  تیبر شما هدا دیآ یپس آنگاه م }سیآدم، حوا، و ابل
آدم که معصوم بود  ایآ: پس آن همه بحث که .}بقره 38مضمون آیه {شوند یم نیبر آنها هست و نه آنان غمگ یکنند نه خوف

 يازیصورت ن نیدر ا: گفته شود دیشا. است "سالبه به انتفاء موضوع"حثب کیو  هیپا یچرا گناه کرد، خالف دستور عمل کرد؟ ب
 شان يریدوران صغ ينسبت به رفتارها و کردارها ریبهتر است افراد کب ینیاز نظر د: گفت دیدر پاسخ با. نبود که آدم توبه کند

به طور آزاد و از هر چه  بخورآن  ییسبز جنگل ساکن باش و از مواد غذا طیمح نیدر ا: به او گفتند .توبه کنند زین
بل {اند مانده طیآنان فقط هفت ساعت پس از مراسم سجده در آن مح. مشو کیدرخت نزد کی نیو به ا }رغداً {یبخواه

 نیاول ایخورده  يگرید زیدر آن مدت هفت ساعت چ ستیاما معلوم ن. اند نداشته يادیو درنگ ز }کمتر از هفت ساعت
 يلباسها ،قدر روشن است که به محض خوردن از آن درخت نی؟ ا.ندکه از آن منع شده بود ودب یاز تنها درخت انشیغذا

در ) ع(از امام صادق : 1ح  160ص  11ج : بحار. میرابطه مشاهده کن نیرا در ا ثیبهتر است چند حد{ ختیسخت از بدنشان ر
.  }از داخل یعنیآنها آشکار نبوده، آشکار گشت،  "عقب و جلو =سوات": فرمود دند،یپرس "فبدت لهما سوآتهما"هیآ ریتفس

 نیبد. را در بدن آنها بگذارد ریتأث نیتوانسته ا یداشته که همراه احساس قانون شکن یتیکه خورده بودند خاص يا وهیالبد م
سخت قرار داشت و  يقشر ریدر ز  که تا آن روز یپوست. شدند لیتبد "نرم پوست"دو موجود سخت پوست به دو موجود  بیترت

آنان .خواهد بود ریپذ  بیوگرنه بدنشان سخت آس. کند دایپ يحالت مقاومتر، طیمح اءیشدر اثر تماس با هوا و ا دیبا نکیا
آن  دیشا. افتادند "شان سؤات" دنیبه فکر پوشان مهیحفاظ باشند، سراس نیاز دست دادن ا شهیاز آنکه در اند شیپ
نسل به  اتیح:که زد یبر آنان م ار بشینه نیآخر ،شد دهیعامل تکامل نام نیبه عنوان مؤثرتر شتریکه پ"اتیح يزشهایانگ"

را در طول تکامل جانداران  اتیح يروینکته بس مهم است همانطور که نقش ن نیا{ آشکار بمانند دینبا. عهده آنهاست
مزبور در  يروین نکهیا يابر. پاسخ روشن است. زند؟ ینم واناتیرا بر ح ی اينه نیچن روین نیچرا ا کنیل. میمشاهده کرد

بوده، پس از خوردن از آن درخت،  کرشانیقبالً در داخل پ یعنی: حیتوض. شده است تیروح سوم تقو لهیوسوجود آدم به 
به طور حرف به حرف در  انیب نیهم. بوده است یعیلباس طب کیکه لباس آنها  دهد یتوجه م ثیحد نیا. دیآشکار گرد

 دهیبود که د يآنها طور "سوآت": دیفرما یم 26ح  179در صفحه  زیو ن. 46، ح 189صفحه  :آمده است  گرید ثیحد
که  دهند ینشان م ثیحد نیدر ا "صارت"لفظ  زیو ن ث،یدر هر سه حد "کانت"لفظ : حیتوض. سپس مشهود گشت ،شد ینم

. }، از ابن عباس آورده است که لباس آنها از جنس ناخن بود159درصفحه  زیو ن. بوده است یعیپوشش طب کیلباس آنها 
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 طیدستور آمد از آن مح. خودشان "سوات" يجنگل برا اهانیبزرگ و پهن گ يشروع کردند به درست کردن پوشش  از برگها
  . )134و 133همان،ص (دیجنگل خارج شو

 میگفت :سوره اعراف می فرماید 24آیه:او می نویسد. م استخروج از جنگل، بحث پایانی رضوي درباره داستان آد      
هست تا  يقرارگاه و برخوردار نیزم }گرید يجاها{شما در  يو برا د،یهست گرید یاز شما دشمن برخ یبرخ رونیب دیزیبر

 طیبا شرا یجنگل طیهر مح دیآن بخش از جنگل و شا طیکه محنیا يروند؟ برا رونیب طیاز آن مح دیچرا با. "يدیسر رس کی
 ،آن درخت وهیپس از خوردن از م )2.و لجنزار بود ییاستثنا طیمح کی طیحآن م)1:لیلبه چند د. آنها سازگار نبود یجسم

تابش آفتاب به سطح آن  ،جنگل یدر اثر انبوه )3.نبود "متاع" يدر آن بخش، و امکان برخوردار ییمواد غذا گرید
و : دیفرما یسوره طه م 119و  118 يها هیآ. پوشش سخت، با بدن آدم کامالً سازگار بود زشیقبل از ر طیآن مح{ دیرس ینم

اما پس از  ."دید یشد و نه تابش آفتاب خواه یو تو نه تشنه خواه * يشو یو نه لخت م یمان یجنگل نه گرسنه م نیتو در ا
 طیآن مح یبدنش نسبت به مواد غذائ و هم. دیگردتابش آفتاب  ازمندیو هم ن ختیخوردن از آن درخت هم پوشش ر

 ریغ طیآن مح یمعمول ریغ ينبود که آبها يآن موجود گریو او د. مالزم بود یو غذا خوردن با تشنگ. دیناسازگار گرد
 قدرآن  طیآن جنگل در آن مح: دارد یم انیب زین ثیرا حد طیمسئله عدم تابش آفتاب به آن مح.با او سازگار باشد ،یمعمول

ها  آسمان و ستاره دیگرد تیهدا رونیکه آدم از آن منطقه به ب یاست، وقت دهیرس یانبوه بوده که نور آفتاب به سطح آن نم
آدرس آن باز ماندم، البته  افتیکتاب از در نیا نیکرده بودم متأسفانه هنگام تدو ادداشتیرا  ثیحد نیا .را مشاهده کرد

خام " کی ست،یبا یموجود م نیا )4.آفتاب بود ازمندیکه بدن آنها سخت نیحال در.  }روشن است نیموضوع در نظر محقق
و تصرف در  )6.وادار کند عت،یاو را به تصرف در طب طیباشد که خود مح یطیدر مح دیموجود با نیا)5.محض نباشد "خوار

 یجهان و انسان، مرتض نییتب(بود  هشد دهیآفر نهایا يموجود برا نیاست و ا... و خیتعاون، جامعه، تار ازمندین عتیطب
   .)136تا  134ص ي،رضو

از آیات قرآن استفاده مى شود که آدم براى زندگى در روى همین زمین معمولى آفریده شده بنا بر تفسیر نمونه،     
بود  }فوق،جنگل و یا بنا بر تفسیر{جهان اینخداوند او را ساکن بهشت که یکى از باغهاى سرسبز پر نعمت  ،بود، ولى در آغاز

شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگى .ساخت ، محیطى که در آن براى آدم هیچگونه ناراحتى وجود نداشت
کردن روى زمین هیچگونه آشنائى نداشت، و تحمل زحمتهاى آن بدون مقدمه براى او مشکل بود، و از چگونگى کردار و 

ا کند، بنابراین مى بایست مدتى کوتاه، تعلیمات الزم را در محیط بهشت ببیند و بداند رفتار در زمین باید اطالعات بیشترى پید
زندگى روى زمین تواءم با برنامه ها و تکالیف و مسئولیتها است که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقاى نعمت است، 

شده، اما این آزادى بطور مطلق و نامحدود  آفریدهد و نیز بداند هر چند او آزا .و سرباز زدن از آن سبب رنج و ناراحتى
و نیز الزم بود بداند چنان  .او مى بایست از پاره اى از اشیاء روى زمین چشم بپوشد .نیست که هر چه خواست انجام دهد

و  کندگشت به روى او بسته مى شود، او مى تواند باز شهینیست که اگر خطا و لغزشى دامنگیرش شود، درهاى سعادت براى هم
او در این محیط مى بایست  .پیمان ببندد که بر خالف دستور خدا عملى انجام نخواهد داد تا دوباره به نعمتهاى الهى باز گردد

تا حدى پخته شود، دوست و دشمن خویش را بشناسد، چگونگى زندگى در زمین را یاد گیرد، آرى این خود یک سلسله 
و با داشتن این آمادگى به روى زمین قدم بگذارد اینها مطالبى بود که هم آدم وهم  یرد،ا گتعلیمات الزم بود که مى بایست فر

زمین جانشینی در فرزندان او در زندگى آینده خود به آن احتیاج داشتند، بنابراین شاید علت اینکه آدم در عین اینکه براى 
در .جنبه تمرین و آموزش داشته باشد ودداده مى شآفریده شده بود مدتى در بهشت درنگ مى کند و دستورهائى به او 

خود را در برابر فرمان الهى درباره خوددارى از درخت ممنوع دید، ولى شیطان اغواگر که سوگند یاد کرده  "آدم "اینجا
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اده مى بود که دست از گمراه کردن آدم و فرزندانش بر ندارد به وسوسه گرى مشغول شد، و چنانکه از سایر آیات قرآن استف
به آدم اطمینان داد که اگر از این درخت بخورد او و همسرش فرشتگانى خواهند شد و جاویدان در بهشت زندگى مى  دشو

تفسیر نمونه، توضیحات بیشتري  درباره بهشت  .}21و  20اعراف آیات {کنند، حتى قسم یاد کرد که من خیر خواه شما هستم
یکى از باغهاى پر نعمت و روح افزاى یکى از مناطق سر سبز زمین ،  ت که آن بهشتظاهر این اس : آدم  می دهد و می نویسد

بودنش اشاره  ودانگىزیرا اوال بهشت موعود قیامت، نعمت جاودانى است که در آیات بسیارى از قرآن به این جا .بوده است
بهشت راهى نخواهد بود، نه وسوسه هاى  شده، و بیرون رفتن از آن ممکن نیست و ثانیا ابلیس آلوده و بى ایمان را در آن

یکى از راویان حدیث مى .ثالثا در روایاتى که به ما رسیده این موضوع صریحا آمده است. شیطانى است و نه نافرمانى خدا
، باغى از باغهاى دنیا بود که خورشید و ماه بر آن مى تابید: صادق راجع به بهشت آدم پرسیدم در جواب فرمود امامگوید از 

و از  .}62، ص 1کتاب کافی ،طبق نقل تفسیر نورالثقلین، ج {و اگر بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بیرون رانده نمى شد 
یعنى از مقام ارجمند خود و از آن  ،آدم به زمین نزول مقامى است نه مکانى لاینجا روشن مى شود که منظور از هبوط و نزو

  ).بقره 36و  35ذیل آیات نه، نمو ریتفس(پائین آمد ،بهشت سر سبز
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  پنجم فصل
  

  اساطیر ، خلقت آدم و درخت ممنوعه
  

و شناخت پیدا کردن آدم از طریق  توسط خداوند در بحث خلقت آدم، آموزش اسما ءیکی از نکات کلیدي 
وعلَّم آدم "در این داستان، درخت ممنوعه را به تاَسی از تورات درخت معرفت نامیده اند، که کامال در تضاد با آیه   .خداست

اهمیت بحث آنگاه بیشتر ملموس می شود که می بینیم . است " نامها را به آدم آموخت] معانى[همه ] خدا[و =األَسماء کُلَّها
در این بخش، درنگی بیشتر درباره شناخت اساطیر داریم تا . اندیشمندي چون دکتر شریعتی آن را درخت معرفت می داند

فصل مشترکی که تقریبا در اغلب . رفت و دانایی  در فصلهاي بعدي مطرح سازیماسطوره پرومته و ادیپوس را درباره مع
نمونه، داستان خلقت  ریتفس.اساطیر  درباره داستان خلقت آدم وجود دارد،ضرورت شناخت بهتر اساطیر را دو چندان می کند

طبق آیات : سدینو یو م ن کرده است، کار تحقیق ما را در مراجعه به تورات آساکرده که  سهیآدم در قرآن را با تورات مقا
بقره، بزرگترین افتخار و نقطه قوت ، در وجود آدم، که او را به عنوان یک برگزیده آفرینش مى توان معرفى نمود،  38تا  30

 "حقائق و اسرار آفرینش و جهان هستى "و اطالع از  "علم االسماء"فرشتگان شد همان آگاهى او از جودو به همین دلیل مس
پیدا است آدم به خاطر این علوم آفریده شد، و فرزندان آدم اگر بخواهند تکامل پیدا کنند باید هر چه بیشتر از این . بود

آرى قرآن با صراحت .با معلومات آنها از اسرار آفرینش دارد متقیعلوم بهره گیرند، تکامل بیشتر هر کدام از آنها نسبت مس
تمام عظمت مقام آدم را در اینها مى داند، ولى در تورات چنانکه مى خوانیم ، سر بیرون رانده شدن آدم از بهشت و گناه 

و خداوند : آمده است  ترااز تو "سفر تکوین "در فصل دوم  !.بزرگ او را توجه به علم و دانش و دانستن نیک و بد مى داند
در وسط باغ و درخت دانستن نیک و بد را } حیات {خدا، هر درخت خوشنما و بخوردن نیکو، از زمین رویانید، و هم درخت 

} دانستن نیک و بد{و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت که از تمامى درختان باغ مختارى که بخورى ، اما از درخت ... 
و آواز خداوند خدا را : و در فصل سوم چنین آمده است. "! ..از آن مستوجب مرگ مى شوى  ردنتخومخور چه در روز 

شنیدند که به هنگام نسیم روز در باغ مى خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا، در میان درختان باغ پنهان 
او دیگر جواب گفت که آواز تو را در باغ شنیدم و  .؟ ىو خداوند خدا آدم را آواز کرده، وى را گفت که کجائ !!."کردند

آیا از درختى که تو . و خدا به او گفت که تو را که گفت که برهنه اى؟!. به جهت آن پنهان شدم  !.ترسیدم، زیرا که برهنه ام 
! ن داد که خوردم و آدم گفت زنى که از براى بودن با من دادى او از آن درخت به م !.را امر کردم که نخورى خوردى ؟

پس حال مبادا که دست خود را   و خداوند خدا گفت که اینک آدم، نظر به دانستن نیک و بد چون یکى از ما شده است،...
پس از آن سبب، خداوند خدا او را از باغ عدن راند،  !.بگیرد و خورده دائما زنده ماند} درخت حیات {دراز کرده و هم از 

همانطور که مشاهده فرمودید این افسانه زننده که در تورات . "!..گرفته شده بود فالحت نماید نز آتا آنکه در زمینى که ا
کنونى به عنوان یک واقعیت تاریخى آمده است علت اصلى اخراج آدم را از بهشت، و گناه بزرگ او را توجه به علم و دانش و 

و بد دراز نمى کرد تا ابد در جهل باقى مى ماند تا آنجا که و چنانچه آدم دست به شجره نیک  .دانستن نیک و بد مى داند
به این ترتیب مسلما آدم نباید از کار خود  .در بهشت باقى مى ماند شهیحتى نداند برهنه بودن زشت و ناپسند است، و براى هم
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آوردن علم و  تر بدسپشیمان شده باشد زیرا از دست دادن بهشتى که شرط بقاى در آن ندانستن نیک و بد است، در براب
افسانه تورات درست در  ،بنابراین .تجارت پر سودى محسوب مى گردد، چرا آدم از این تجارت نگران و پشیمان باشد؟ ،دانش

در  ،از این گذشته .معرفى کرده قرار دارد "علم االسماء "نقطه مقابل قرآن که ارزش مقام انسان و سر آفرینش او را در
خداوند و یا مخلوقات او دیده مى شود که هر یک از دیگرى حیرت انگیزتر است و  دربارهزننده عجیبى افسانه مزبور مطالب 

خداوند گفت از آن درخت : فصل دوم مى گوید 17چنانکه در جمله شماره {نسبت دادن دروغ به خدا  )1:آن عبارت است از
فصل سوم  22چنانکه در جمله {خداوند هنسبت بخل ب )2.}ه نمى مردند بلکه دانا مى شدندیکنخورید که مى میرید در حال

) 3.}که خدا نمى خواست آدم و حوا از درخت علم و حیات بخورند و دانا شوند و زندگى جاویدان پیدا کنند: مى گوید
آدم پس از خوردن از درخت نیک و بد همچون یکى از : چنانکه در همان جمله مى گوید{امکان وجود شریک براى خداوند

چنانکه از همان جمله استفاده مى شود که خداوند بر این علم و دانشى که {نسبت حسد به خداوند) 4.}خدایان شده استما 
چنانکه از فصل سوم استفاده مى شود که خداوند به هنگام {نسبت جسم به خداوند)5.}!براى آدم پیدا شده بود رشک برد

چنانکه در جمله {!حوادثى که در نزدیکى او مى گذرد بى خبر است خداوند از )6!.}صبح در خیابانهاى بهشت مى خرامید
البته نباید فراموش  .}مى گوید صدا زد آدم کجائى و آنها در البالى درختان خود را از چشم خداوند پنهان کرده بودند نهم

ذیل  آیات مربوط به نمونه،  ریتفس(کرد که این افسانه هاى دروغین از نخست در تورات نبوده و بعدا به آن افزوده شده است
  ).بقرهخلقت آدم در سوره 

براي ورود به بحث این بخش، الزم است مختصري درباره اساطیر به طور عام و دو اسطوره از یونان به طور خاص،                 
 یونانی، در است؛ ریشه هم "تاریخ و روایت" معنی به Historia واژه با لغت در اسطوره :نوشته اند که. صحبت شود

"Mythos" انگلیسی واژه با که آمده "قصه و خبر شرح،" معنی به "Mouth"ریشه یک از  "روایت و بیان دهان،" معنی به 
 الزم الگوي }منظورشان{دیگر برخی و کنند می مراد "Fiction fable=موهوم  داستانی" تنها ،واژه اسطوره از بعضی . است

هر . رسد است می بازماندگان به پیشینیان از مقدس، سنتی همچون و دارد انسانی فوق منشاء که اي حسنه اسوه از االجرایی
اسطوره : توان آن را چنین تعریف کرد چند اسطوره در دیدگاههاي گوناگون تعاریف و تعابیر متعدد دارد، اما در یک کالم می

فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهان شناختی که عبارت است از روایت یا جلوه اي نمادین درباره ایزدان، 
یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی بکار می بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و 

هد رفت، و در گوید که چگونه چیزي پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خوا اي نمادین، تخیلی و وهم انگیز می به گونه
بیان کننده . اسطوره ماجرایی است مقدس که بیانگر یک حقیقت است. اي تمثیلی کاوشگر هستی است نهایت، اسطوره به شیوه

استگاه انسان را به کنکاش بگیرد و جایگاه اورا در جهان تثبیت کند، شناخت اسطوره و منشاء آن به واسطه یزدان واینکه خ
 ،در طول تاریخ. گیرد خدایان و هم با مطالعه کیهانشناسی یا مطالعه تاریخ حوادث عالم صورت می شناسی یا مطالعه تبارنامه

درعوض ، عد مذهبی خود را از دست داده استباسطوره ها به طور گسترده ادبیات را تغذیه نموده اند و اگر امروز اسطوره 
روزنامه (شود  خه اي از مطالعات ادبیات تطبیقی تلقی میاسطوره شناسی شا .توجه مردم شناسان را به خود جلب نموده است

  ). 91فروردین  17مردم ساالري، نازیا دلیرنیا، 
و دانش  نید ،اسطوره ) 1: به مواردي از این نیاز، تیتروار اشاره می کنیم . انسان چه نیازي به اسطوره سازي دارد؟              

دارد و در هر جامعه اى وجود داشته  نیجنبه شهودى و نماد شتریشمار مى رود، که بداشته هاى معنوى او به  ، ونیانسان نخست
مادى و معنوى درونى انسان  ازهاىیاى است که از ن دهیاسطوره در واقع پد. از سازه هاى فهم فرهنگ بشرى مى باشد کىیو 

در انسان به طور ذاتى  تیاز همان بدا به داشتن خالق مطلق شیو گرا ىیبه پرستش و حس خداجو ازینمثال . ردینشأت مى گ
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 "خدا –مادر "سنگى نیدر تمام دوران نو ونانیکه در یبه طور. دیوجود داشته است، که متضمن خلق انواعى از اسطوره گرد
 جادیرا ا لگمشیگ لیاز قب ىیاسطوره ها که ماندن داریبه جاودانگى و پا ازین  )2. تحت عنوان قادر مطلق پرستش مى شد 

به  ازین )4. مى توان جستجو کرد "ترایم" رینظ ىیرا در اسطوره ها گانگىیحس محبت، دوستى، وحدت و  )3. کرد
به سالمتى،  ازین )5. و کشوردارى تیبراى حفظ مل ىیها نىیها و افتخارآفریو آرامش و سلحشور تیامن جادیعدالتخواهى و ا

 ،در کل: و نتیجه می توان گرفت که. "آورد دیرا پد "هوم" لیاز قب ىیاسطوره ها ،زیها نیماریقدرت، بهبودى و شفا از ب
مطلق ارتباط برقرار سازد و براساس  قتیاست، مى تواند با حق قىیاز آن حق مىیاسطوره را مى توان داستانى فرض کرد که ن

در ازل رخ داده است و از مقدسى را بازگو مى کند که  خیتار ،نیبنابرا. ونددیبه کل بپ تیهمان کشش و خواسته هاى بشر
اسطوره به کمک تمامى آنچه که موجود  .است افتهیتکامل  شیخو نیو به شکل امروز افتهیهمان ابتدا وجود داشته و پرورش 

نائل شدن  تیبه درجه اولوه تیو در نها تیو ابقاى وجود بشر عتیو نفوذ به طب ریو جماد براى تسخ اهیبود از انسان گرفته تا گ
و آشکار کرد و آن جز،  انیکه وجود داشته ع او داستانگونه آنچه ر میرمستقیاسطوره به شکل غ. گرفته شده است تیعار

به  ىیدر زمان و مکانهاى مختلف در گونه ها قیعم رتیو بص نشیبشر نبوده که در اثر الهامات و گستره ب ندهیتراوشات ذهن پو
ساختار اسطوره را  "ادهیال "و ."دیاست که به هستى و کائنات شکل بخش تىایاسطوره همان روا. است دهیرشد و بالندگى رس

و دانستن چگونگى  اءیقدسى است و به معنى شناخت اصل اش قىیو سرگذشت درست و حق خیاسطوره تار ":مى کند انیب نیچن
زنده است و با  شهیهم نىییآ قىیمعرفتى است که به طر. ستیو انتزاعى ن رونىیدر واقع اسطوره معرفتى ب .آنهاست شیدایپ

به مانند الگو عمل مى کند و با  رایز. مى گردد ریتکرارپذ جهیسرمشق مى شود و در نت لیدل نیبه هم ،آن زندگى مى کنند
اسطوره، پرشین بالگ اساطیر، ":گزیده هایی از("تمامى کردارهاى انسانى مى باشد ىبرا هىیاستدالل به مثابه توج نیهم

  . )"بشرى ازهاىیداستان ن
با رشد و تکامل ذهن  یعنی. است نیمتقدم بر د یخیتار ریباورند که اسطوره از نظر س نیاسطوره شناسان بر ا یبرخ         

در این باره  .شکل گرفت ینید يبه مرور باورها اشتندرا نزد بشر د انیو اد یاعتقادات مذهب يجا ریکه اساط یانسان در زمان
 یم انیرا نما ییباورها ر،یاز اساط یمشخص کردند که بخش قابل توجه ر،یاساط ییپژوهان با رازگشااسطوره : نوشته اند

اگر  .میدان یم انیاد ریناپذ کیتفک يبه خود گرفتند و امروز آنها را اجزا يگوناگون، شکل کاملتر انیکنند که بعدها در اد
 میتقس }و جهان پس از مرگ تیشخص ش،یک اد،یبن ای نشیآفر ،ینییآ {ي پنجگانهرا به اسطوره ها ریتوان اساط یکه م میریبپذ

 نیبه ا }"آشور و بابل نید"و  "نییاسطوره و آ "،"انهیخاورم ریاساط"{يکتابها سندهینو "هوك يساموئل هنر"کرد، چنانکه 
 يادیبن" ریردپا بخصوص در اساط نیا .داستینوع آن، پ پنجدر هر  ینید يو باورها ها شهیاند ياست، ردپا لیقا يبند میتقس

بشر  يبه پرسشها يترحیبه شکل صر ریاساط نیرسد ا یبه نظر م رایز. آشکار است"جهان پس از مرگ" ریو اساط "نشیآفر ای
  "مالرب شلیم" به آنها پاسخ داده شد ان،یکه بعدها در اد ییپرسشها. پردازند یو فلسفه خلقت م نشیآفر یدرباره چگونگ

تنها به  ییانسان ابتدا": در کتاب خود آورده است "و اجتماع يفرد یدر زندگ نینقش د ان،یانسان و اد"کتاب  سندهینو
توانست آنها را به فرمان خود  یدوره اش کرده اند و او نم ییروهایکرد که ن یدرك م. کرد یقناعت نم عتیمکاشفه در طب

 یب يروین ،ییانسان ابتدا بیترت نیبد. "دانست یان ها را خدا متوانست بداند که چه هستند پس هم یو چون نم ردهدرآو
 یزلزله، طوفان، رعد و برق خسوف و کسوف متجل ل،یو اطرافش مانند س عتیطب يها دهیرا در همه پد ییخدا نیچن انیپا
ماندند و  یباق ریخود در اساط نیبه همان شکل نخست ایملل مختلف  ریاساطدر  زدانیبا تحول بشر در عرصه زمان، ا .دید یم

پا  خ،یتار يریکه در عصر شکل گ یانیدر اد میمستق ریتوانستند به صورت غ ایپا فراتر نگذاشتند و  خ،یتار يریاز زمان شکل گ
 یبه همان قوت و قدرت خود باق نکهیا اینفوذ کنند و  ،به ظاهر نامربوط ای افتهی رییتغ يگرفت، رخنه کنند و با چهره ها
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 ییرسند که آن وجود چهره ها یمشترك م يگاه در مطالعات خود به نقطه ا یقیپژوهان و اسطوره شناسان تطب نید. ماندند
 چه اسطوره که معتقدند یونگ گوستاو کارل مانند برخی .مختلف جهان، حضور دارند انیاست که در اد یقدس مهین ای یقدس

 بشر باور و ذهن از ظاهر به چه و حماسی هاي قصه و ها افسانه میان در چه باشد، مانده باقی امروز بشر براي دینی شکل در
 تاریخ، از پیش در خود تولد روزهاي نخستین نفوذ با و قدرت با یکم و بیست سده بشر ناخودآگاه ضمیر در باشد، شده پاك

  )."شناخت را دین اسطوره، خلق سایت تاریخ ما، انسان هنگام ":گزیده هایی از(دارد  معنی و حضور
که  خیبرخالف تار کنند، ینم یط یخط يها روند اسطوره: از دیگر ویژگیهاي اسطوره  که یاد می کننداین است که             

ها  اسطوره یراز هست. شود یو تکرار م چرخد یوار است، م رهیحرکت اسطوره دا شود، یم یو ط ردیگ یم یپ یخط يروند
باره تفاوت دکتر علی شریعتی در  ).ایتالیدر ا اریشهر پیمجله مهرگان، اد(هاست  یگرشدگیدو تکرار یچرخه دائم نیدر ا

براي اساطیر باید حقیقت بیشتري قائل بود تا تاریخ، زیرا اساطیر عبارت است از تاریخی که باید :  گوید میاسطوره و تاریخ، 
کسانی هستند که می باید  ،بوجود می آمد، اما نیامد، یا مجموعه حوادثی که باید اتفاق می افتاد و نیفتاد و قهرمانان اساطیر

جلی ایده آلها و حقیقتها و ارزشهاي مطلق انسانی یک دوره یا یک قوم و یا باشند، اما تاریخ نگذاشت که باشند، اساطیر دنیاي ت
لی نزي، سرخ پوستان، سامی، عرب، ایرانی، یهود، هند، پ می بینید در اساطیر یونان، مالنزي و هاینک. اصوالً نوع بشر است

ین است که انسانها داراي وجود شباهتهایی وجود دارد و همگی اصول مشترکی را دارا می باشند، به علت ا... چین و 
در {مشترکی هستند که وجود اشتراك، اساطیرشان را می سازد و وجود اختالفاتشان نیز در اساطیرشان منعکس است

شناخت اساطیر و قهرمانان آن بیشتر به شناخت انسان کنونی کمک  .}تشابهداساطیرشناسی وجود اختالف مهمتر است تا وجو
انسان بطور مطلق تجلی می کند و انسانها خودشان هستند و  ،خارجی و اتفاق افتاده، زیرا در اساطیرمی کند تا بیان حوادث 

خود را نشان می دهند و به همین دلیل است که وقتی ... بنابراین همه انسانها دور از مرزهاي نژادي، دوره اي، تاریخی و 
زنده تر است و بیشتر بدرد انسان امروز می خورد، زیرا در مسائل اساطیري را بررسی می کنیم احساس می کنیم که مسأله 

از هم  خانسانها در متن تاری {آنجا انسان بدون اینکه مقید به جبر حوادث خارجی باشد خود بطور مطلق تجلـی پیدا می کند
رت یک قانون کلی ما بیشتر ارزش و حقیقت را در اساطیر می بینیم تا تاریخ، به طوریکه براي من به صو. سوا می شدند 

اساطیر آن مذهب یا تمدن یا } از همه مهمتر {درآمـده که شناخت هر مذهبی یا هر تمدن و فرهنگی موکول به شناخت
و یا به عبارت دیگر اگر ما در مطالعه تمدنها یا مذاهب، آنها را به صورت انسان تلقی کنیم، تاریخ آن همانند . فرهنگ است

 .آن عبارت از افکار و ایده آلها و امیدها و ایمانها و عقاید و احساسات و حساسیت هاي اوستبیوگرافی انسانی و اساطیر 
اند مثل  شکل گرفته یخیکه در دوره تار یمعن نیهستند بد یخیاز مذاهب تار یبعض .هستند يریاز مذاهب اساط یبعض

تا شناختن  کند یبه شناخت آنها کمک م ترشیآنها ب ریشناختن اساط زین یخیدر مذاهب تار .تیحیمس هود،یمذهب اسالم، 
اسالم کمتر به شناختن روح اسالم  خیاو و حوادث بعد از او و تار ارانیو  غمبریپ یشناخت زندگ . عیو حوادث و وقا خشانیتار

شناختن  .رهیطرد آدم از بهشت و غ قصه ایآدم و حوا  يها قصه دمانن یاسالم يها و قصه ریتا شناختن اساط کند یکمک م
اتفاق  دیکه با یخیعبارت است از تار ریاساط. ها و تمدنهاگها، فرهنبشناختن همه مذه ياست برا يدیکل ،ریاساط

 نهیست از آ عبارت ا ریاساط. است فتادهیاما اتفاق ن}افتاد یگونه اتفاق منیا خیانسان دوست داشت که تار یعنی{افتاد یم
 نیکه ا يا که در دوره میبفهم میتوان یم ریما از اساط یعنیبودنها . یدوره اجتماع کی ينبودنها نیها و همچننبود  ينما تمام

و  زوهاآر ریاساط رایز. میبفهم ریاز اساط میتوان یکمبودها را هم م طور نیوجود داشته و هم ییزهایشکل گرفته چه چ ریاساط
مشابه که در  يآرزوها.بود یم دیاست که با یجهان ر،یجهان اساط. بود یم یانسان است که دوست داشت در هست التیتخ

 یعبارت است از جهان ریاساط. است یانسان يها خاطر شباهت جامعه بلکه به ست،یمشابه ن يخاطر انسانها هست به ریتمام اساط
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وضع موجود  )الف:مطالعه کرد شود یرا م زیچند چ ریدر اساط نیبنابرا. سازد یکه خدا م یدر برابر جهان سازد یکه انسان م
و  دهید یآنچه را که در جامعه نم یعنیبشر،  يازهایکمبودها و ن )ب.درآن وضع بوجود آمده است ریکه آن اساط يبشر

در  یحت. مربوط به خلقت انسان است ریاز وجوه مشترك همه تمدنها، اساط یکی. است دنبالش بوده به شهیهم یول افتهی ینم
و  یونانی ای یخلقت چه در تمدن شرق يها فلسفه نیمربوط به خلقت انسان وجود دارد و در تمام ا ياشعار یاشعار سرخپوست

ها  قصه نکهیا گریو د. دارند انسانراجع به خلقت  يا قصه نهایهمه ا نکهیا یکی: دو وجه مشترك وجود دارد یسرخپوست یحت
را به مذلت انداخته و  تیحادثه بشر کی ایگناه  کیشته، بعد وجود دا یدوره طالی کیها  قصه نیهستند و در همه ا هیبه هم شب

به  کند یم میرا تقس تیکه بشر یداستان نوح است، داستان یاسالم ریدر اساط. را داشته است یدوره طالی يآرزو شهیبشر هم
انسان  یاز نوح را دوره طالی شیدوره پ یبابل يها بهیدر کت. و فساد بعد از نوح یقبل از نوح و بدبخت یدوره خوشبخت

انسان خوشبخت است و با  سازد یمبعد از آنکه پرومته انسان را . حالت موجود است نیهم ونانی ریدر دوره اساط. دانند یم
و ظلم و  یکیو مردم آتن را در تار شود یآتن مسلط م انیو بر خدا دیآ یو بعد زئوس از کرت م کند یم یزندگ انیخدا
  . )"، علی شریعتیهاي دنیاست؟ ي تمدن چرا اساطیر، روح همه، 1تاریخ تمدن ج": گزیده هایی از(اردد ینگه م یزشت
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  ششم فصل
  

  پرومتئوس داستان
  

، بهتر آن است که تاریخجه اي شناسنامه وار از شخصیتهاي اسطوره اي یونان  پرومتئوسقبل از پرداختن به اسطوره                 
 میان به سخن نور یا روشنایی و عشق آمدن از نخستین ادوار سرایان داستان که هنگامی: در این باره نوشته اند. ذکر شود
 را اشیاء به دهی شخصیت و تجسم کوشیدند می و می کردند آماده بشر نوع شدن آفریده یا پدیدار براي را صحنه آوردند،

 ظهور مبشّر یا پیشرو را نیروها آن آنها. دادند می طبیعت نیروهاي به آشکاري کامالً چهرة یا شکل آنها. بدهند انجام دقیقتر
 مثل جنبه و لحاظ هر از را آنها عالوه به. بخشیدند می آسمان و زمین از بارزتر شخصیتی آنها به نتیجه در و داستند می بشر

 نمی چنین زمین و آسمان البته که }را به آنها نسبت می دادند{خوردن، رفتن، راه مثالً، .دادند می نشان انسانها
 آنها. بود آنها در زندگی آثار که بودند موجوداتی نخستین }اورانوس و گایا { آسمان پدر و زمین مادر فرزندانِ..کردند

 اي عقیده چنین نیز یونانیها است، بوده عجیبی غول پیکر موجودات جایگاه زمانی زمین معتقدیم ما که همانگونه. بودند هیوال
ا موجوداتی شبیه انسان ها نمی پنداشتند، بلکه به نظر آنهتالبته آنها را موجوداتی شبیه مارمولکها، سوسمارها و مامو. داشتند

آنها از قدرتی مثل قدرت تکاندهنده و لرزاننده و ویران کنندة زلزله، طوفان، و . ولی در عین حال غیرانسانی بودند
در داستانهایی که درباره شان گفته اند واقعاً زنده نیستند، فقط نیروهاي عظیم و فوق العاده . آتشفشان برخوردار بودند

سه تن از آن موجودات که  .ل مهري هستند که کوه را از جاي می کنند و دریاها را از آب خالی می کنندنیـرومند و غیرقاب
، "چرخ چشم"را سیکلوپ می نامیدند، یعنی  هر یک صد دست و پنجاه سر داشتند و فوق العاده کوه پیکر و نیرومند بودند،

ها پسیکلو. ، داشت که در وسط پیشانی اش قرار گرفته بودزیرا هر یک فقط یک چشم خیلی بزرگ، به بزرگی و گودي یک چرخ
شمارشان زیاد بود و از نظر قد . پس از آنها تیتان ها آمدند  .نی کوه پیکر بودند، به بلندي یک کوه و صاحب نیرویی ویرانگر

از آنها حتی نیکوکار و گشاده  شماري. اندارة سیکلوپها ویرانگر محض نبودندبه و قواره و نیرو کمتر از سیکلوپها نبودند، اما 
، هر  هااز سیکلوپ }پدر{آسمان. یکی از آنها، پس از آفرینش انسان، آدمیان را از نابودي نجات داد ،در واقع. دست هم بودند

چند که پسران خودش بودند، متنفر بود و هرگاه که یکی از آنها زاده می شد او را در جایی اسرارآمیز در دل زمین زندانی 
فرزندانش رنجیده  با  از رفتار ناهنجار و خشونت بار   ،}مادر{و چون زمین. ها و تیتانها را یک جا رها کردپوکلسیو  .می کرد

فقط یکی از آنها، که تیتانی به نام کرونوس بود، به اندازة کافی گستاخ و . آنها یاري می خواستخاطر و خمشگین می شد از 
غوالن، یا ژیانها، که نژاد چهارم هیوالها بودند، از خون . او به کمین نشست تا پدر بیاید، و او را به شدت زخمی کرد. دلیر بود

. کار آنان تعقیب و به کیفر رساندن گنهکاران بود. م از خون او آمدندیا فوري ها ه "ارینی ها  ".همین کرونوس زاده شدند
نیز می نامیدند و شکل و شمایل هراس انگیزي داشتند، مارهاي غلتان و پیچان موي سرشان بود و  "رهروان تاریکی "آنان را 

{ همراه خواهر و ملکه اش رِئاکرونوس، از آن هنگام تا ادوار و اعصار بیشمار،  .از چشمهایشان قطره هاي خون می چکید
سرانجام یکی از پسرانشان، یعنی فرمانرواي آیندة زمین و آسمان، که یونانیها او را زئوس  .، فرمانرواي جهان بود}اوپس 
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جنگ خونینی بین کرونوس، که برادران تیتانی اش به او یاري می دادند، و زئوس و پنج . می خواندند، بر ضد او شورید
تیتانها مغلوب شدند، از یک سو به این دلیل که زئوس دو صد هیوالیی که در زندان بودند از بند . هرش درگرفتبرادر و خوا

و نیز بدان سبب که یکی از پسران یاپتوسِ  }با صاعقه، رعد، و زلزله  {رهانید و آنان با سالحهاي خوفناکشان براي او جنگیدند
بار دیگر تالشهایی به   باز هم اندکی بعد، یک. تدبیر بود، به یاري زئوس برخاستتیتانی که پرومتئوس نام داشت و دانا و با 

اما در این هنگام . سر به شورش برداشتندها  "ژیان "غوالن یا : عمل آمد تا زئوس را از تخت فرمانروایی به زیر آوردند 
غوالن یا دیوان شکست . ، به یاري او آمدخدایان خیلی نیرومند شده بودند و حتی هرکول توانا نیز، که پسر زئوس بود

خوردند و تارومار شدند و همه به تارتاروس پیوستند، و پیروزي سپاه نور و روشنی الهی و آسمانی بر نیروي پلید و اهریمنی 
براي اکنون همه چیز . از آن پس زئوس و برادران و خواهرانش به فرمانروایان بالمانع جهان تبدیل شدند. زمینی تکمیل شد

حتی جاهایی که قرار بود آدمیان نیکوکار و نیکوسرشت یا آدمیان پلید و گنهکار . پدیدار شدن و آمدن نوع بشر مهیا شده بود
دربارة این رویداد داستانهاي زیادي گفته شده . اینک زمان آفرینش آدم فرارسیده بود. پس از مرگ بروند معین شده بود

. به پرومتئوس و به برادرش اپی متئوس، وکالت انجام چنین کاري را داده بودندشماري می گویند که خدایان . است
پس  "معنی می دهد، خیلی دانا بود، حتی داناتر از تمامی خدایان، اما اپی متئوس، که "اندیشه  پیش "پرومتئوس، که 

غزش خطور می کرد نسنجیده و بی معنی می دهد، شخصی پریشان اندیش بود که از نخستین اندیشه اي که به م "اندیشه
او پیش از آفرینش انسان، بهترینها را، هرچه که بود، به جانوران . او در این ماجرا هم چنین کرد. چون و چرا پیروي می کرد

او مثل همیشه خیلی دیر از این  .تا اینکه هیچ مزیتی براي آدمیان باقی نماند .زور، نیرو، سرعت، دلیري و شجاعت: بخشید
خود  ،آنگاه پرومتئوس. دست یاري به سوي برادر دراز کرد. زیرا واقعاً دیر شده بود، دار خویش پشیمان شد، اما چه سود کر
او آنها را شکل و شمایلی بهتر از . کار آفرینش را برعهده گرفت و به راهی اندیشید که بتواند انسان را برتري ببخشد؛ 

افرید، عین خدایان، و بعد به آسمان رفت، به سوي خورشید، و در آنجا مشعلی جانوران بخشید، آنان را راست قامت بی
به روایتی دیگر، خدایان  .آتش را به زمین آورد، به عنوان وسیلۀ محافظت آدمیان که از هر چیز بهتر بود ،برافروخت و با آن

مثل خدایان فارغ از  }اما{فناپذیر بودند،گرچه اینان . آنها نخست نژادي طالیی آفریدند. خود به آفرینش انسان پرداختند
تا  .خود به خود بار می دادند ،کشتزارهاي غالت. اندوه، و رنج و نگرانی می زیستند، و همچنین رها از تالش و زحمت و درد

د، و آن زئوس زنان را بعدها آفری. روي زمین بودند و هیچ زنی نبود ،دیرباز، یقیناً در خالل دورة شاد طالیی، فقط مردان
آن زن را به خاطر تمام . هم در پی خشمی که به پرومتئوس آورده بود که عالقۀ فراوان و ویژه اي به مردان نشان می داد

ساخته و پرداخته و  ، هنگامی که این باليِ زیباروي  ."هدیۀ همگان  "نامیدند، یعنی   "پاندورا "هدایایی که به او داده بودند
بیرون آورد و چون خدایان و مردان او را دیدند شگفت زده شدند و انگشت حیرت به دندان  آفریده شد، زئوس او را

از او، که نخستین زن بود، نژاد زنان پدیدار شد، که اکنون بالي جان مردان اند و طبیعتی دارند آماده براي . گزیدند
که در نهاد  ،او، نه آن طبیعت شیطانی خاصداستان دیگري که براي پاندورا می گویند این است که حس کنجکاوي  .شیطنت

خدایان جعبه اي به او دادند که هر یک چیزي بد و پلید در آن . داشت، منشأ و مسبب تمامی بالیا و بدبختیها و ناگواریها شد
بعد او را به سوي اپی متئوس فرستادند که او نیز، به . نهاده بود، و بعد همه از او خواستند که سر آن جعبه را هیچگاه نگشاید

وي آن زن را نزد خویش نگه داشت و . ي پرومته که نباید چیزي را از زئوس بپذیرد، او را با آغوش باز پذیرفترغم توصیه ها
بعد که آن موجود خطرناك، یعنی آن زن، به وي تعلّق گرفت، تازه دریافت که برادرش چه پند خردمندانه اي به وي داده 

او ناگزیر بود بفهمد که خدایان چه چیزهایی را . شدید برخوردار بوداست، زیرا پاندورا مثل همۀ زنها، از یک حس کنجکاوي 
و بیماري و اندوه و دردهاي زیانبار بیشمار که همه دشمن انسان .یک روز در جعبه را باز کرد . در آن جعبه جاي داده اند
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با وجود این، یکی چیز . شده بود زده شده بود سر جعبه را بست، اما خیلی دیر پاندورا که وحشت  .بودند، از آن بیرون آمد
این تنها چیز خوبی بود که در آن جعبه در میان پلیدیها جاي گرفته بود، و امید تا امروز نیز تنها . امید: خوب هم در آن بود 

 بدین سان بود که آدمیان دریافتند که نمی توانند زئوس را تحت. وسیلۀ آرامش خاطر انسان به گاه سختی و پریشانی است
چون زئوس مردان را با بخشیدن زن . پرومتئوس دانا و مهربان نیز به این نکته پی برده بود. تأثیر قرار بدهند، یا او را بفریبند

این فرمانروايِ جدید خدایان به پرومتئوس، به خاطر یاریهایی . به آنها کیفر داد، توجهش را به گناهکار اصلی معطوف داشت
زئوس به دو خدمتگذار خاص خویش، به . او داده بود، مدیون بود، اما این دین را از یاد برده بودها به نکه در جنگ با تیتا

گزیده (دستور داده بود او را دستگیر کنند و به قفقاز ببرند و ببندند به یک صخرة تیز و برندة معلّق  "زور و تعدي  "نامهاي 
   )."ماه رهنما لی،گیشناساسطوره  دگاهیورنا، پرومته از د يبالگفا": هایی از

 اینک نگاهی به آن بخش از. می دهدزئوس مردان را با بخشیدن زن به آنها کیفر  همانگونه که مالحظه کردید               
  بر آدم  گران  و خداوند خدا، خوابی 21 :شماره آیات در ابتدا آورده شده است. تورات که درباره همسر آدم است بیندازیم

از   را که  دنده  و خداوند خدا آن 22  .پر کرد  در جایش  و گوشت  را گرفت  هایش از دنده  ، و یکی گردانید تا بخفت  مستولی
  براي  درخت  آن  دید که  زن  و چون 6  :و}2  باب   پیدایش  تورات،{آورد  نزد آدم  را به  بنا کرد و وي  بود، زنی  گرفته  آدم

شوهر خود نیز داد و او   ، بخورد و به گرفته  اش از میوه  افزا، پس دلپذیر و دانش  ا و درختینمشو بنظر خو  نیکوست  خوراك
  زن  خداوند خدا به  پس 13. "خوردم  داد که  من  به  درخت  از میوة  ، وي ساختی  من  قرین  که  زنی  این":  گفت  آدم 12. خورد

  چونکه":  مار گفت  خداوند خدا به  پس 14  ."خوردم  مار مرا اغوا نمود که":  گفت  زن . "؟ کردي  که  کار است  چه  این": گفت
  خاك  عمرت  ایام  و تمام  رفت  خواهی  راه  بر شکمت!  تر هستی صحرا ملعون  حیوانات  و از همۀ  بهایم  ، از جمیع کار کردي  این

  شوهرت  تو به  زایید و اشتیاق  خواهی  فرزندان  ؛ با الم گردانم  بسیار افزونتو را   و حمل  اَلَم":  گفت  زن  و به 16 ."خورد  خواهی
  خوردي  درخت  و از آن  را شنیـدي  ات زوجه  سخن  چونکه":  گفت  آدم  و به 17 ."خواهد کرد  خواهد بود و او بر تو حکمرانی

. "خورد  خواهی  با رنج  از آن  عمرت  ایام  شد، و تمام  ملعون  تو زمین  بسبب  سپ،  نخوري  از آن  ، گفتم امـر فرموده  که
اساطیر یونان و تورات در باره مقام زن در داستان خلقت، با هم، تا اندازه اي هم  .}گناه آدم و حوا  ،3  باب   پیدایش تورات،{

و در اینجا ، "زئوس زنان را بعدها آفرید. روي زمین بودند و هیچ زنی نبود ،فقط مردان"در آنجا آمده . خوانی دارند
زن در هر دو داستان، جنس . "آورد  نزد آدم  را به  بنا کرد و وي  بود، زنی  گرفته  از آدم  را که  دنده  و خداوند خدا آن "آمده

،  گرفته  اش از میوه  پس "در اینجا، حوا. "اگواریها شدمنشأ و مسبب تمامی بالیا و بدبختیها و ن "در آنجا، پاندورا.دوم است
و تا زن نبود . و  خالصه، تمام مصیبتها بر اساس این دو داستان، زیر سر زن است ."شوهر خود نیز داد و او خورد  بخورد و به

نفی به شخصیت زن این نوع نگاه  م. یعنی گناه سرپیچی از دستورات بر دوش زن گذاشته شد. آسایش و آرامش حاکم بود
در حالیکه در همان داستان آدم، قرآن . ،میراث تفکر اندیشه غربی است که ریشه در اساطیر یونان و تورات تحریف شده دارد

یعنی هر دو  لغزش پیدا کردند و مسولیت به عهده هر دو می . }36بقره، {پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید :می فرماید
در بحث تقابل علم و دین توضیح خواهیم داد که همین اندیشه هاست که منجر به محکومیت دستاوردهاي  بعدا. باشد نه یک نفر

است که من  اي در داستان آدم و همسر آدم، نکته: آیه اهللا مطهري  در این باره می گوید .علمی از طرف کلیسا می شود
 یمذهب خیدر تار انیحیغلط را مس اریفکر بس کی: کنم یم يادآوری ،ام و باز خود گفته شیچند سال پ يهایمکرر در سخنران

 }نالهایها و کاردشیکش ستنیو ترك ازدواج و مجرد ز) ع( یسیدر مسئله زن نداشتن ع{بود انتیجهان وارد کردند، که واقعاً خ
. کند یخود گناه نم يمرد به خود. کوچک است طانیش یعنی: است بیعنصر گناه و فر  شد که اساساً زن، دایفکر پ نیکم کم ا

و  طانیاساساً قصه آدم و ش: گفتند. دارد یکند و مرد را به گناه وام یوسوسه م شهیکوچک است که هم طانیش ،زن است نیو ا
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و در تمام . داد بیداد و حوا آدم را فر بیلذا حوا را فر. در آدم نفوذ کند توانستی نم طانیشروع شد که ش نطوریحوا، ا
در  طانیاصالً، داستان آدم و حوا و ش. کند یبزرگ، زن را و زن، مرد را وسوسه م طانیشکل است که ش نیبه ا شهیهم ،خیتار

رآن، ق. است بیعج نیکند؛ و ا یم حیو تصر. دیگو یرا م نیقرآن درست خالف ا یول. شکل درآمد نیبه ا انیحیمس انیم
ما به : دیفرما یاول که م. شودی قائل م تیحوا، تبع يآدم، اصالت و برا يکند، برا یرا ذکر م طانیداستان آدم و ش یوقت

بعد .  }هر چه هست درختحال آن {دینشو کیدرخت نزد نیبه ا: }نه فقط به آدم{دیکه ساکن بهشت شو میدو نفر گفت نیا
را وسوسه  يگریدرا وسوسه کرد و او  یکیکه  دیگو ینم. }19،اعراف {"دو را وسوسه کرد نیا طانیش": دیفرما یم

آنجا  .}20اعراف،{"نیلکما لمن الناصح یقاسمهما انّ"و .است هیتثن ریضم "هما" ،باز.}21،اعراف{"فدالّ هما به غرور"کرد؛
آدم همان مقدار لغزش کرد که حوا، و حوا همانقدر لغزش کرد . آنها قسم دروغ خورد يهردو يبدهد، جلو بیخواست فر

انسان  انیعص انیداشت که جر انیمذهب ها بسته بودند، زدود و ب خیرا که به تار یدروغ نیفکر را، ا نیاسالم ا. که آدم
نقش زن  سایت مرتضی مطهري،(. عنصر گناه یعنیزن  ن،یبنابرا. کند و زن، مرد را یزن را وسوسه م طانیکه ش ستین نیچن

   ).در تاریخ سازي
وارد تفاسیر قرآن و کتابهاي  مطابق اساطیر باستانی که از طریق اسراییلیات :و نیز، عبدالعلی بازرگان می نویسد             

و  افکنده شده  "حوا"از میوه ممنوعه و تشویق آدم بر این عصیان، به گردن  تاریخی مسلمانان شده است، گناه اولیه خوردن
آدم  "نوع "اما در قرآن از . فضیلتی ذاتی و ارزشی را براي نوع مذکر رقم زده است،  "مردساالري " از همان آغاز دیدگاه

حوا ، به {را آورده است  "حوا"ار نام نام برده و هرگز نه از جنسیت آنان سخن گفته و نه حتی یکب }نه زوجه اش{ "زوجش"و
چنین به نظر می رسد که توجه قرآن در قصه گزینش آدم ، به موردي خاص از  .}معناي زندگی ، از تورات اخذ شده است

در سناریوي زندگی  .نوع آدمی در مرحله اسکان در محیط و شرایط بهشتی باشد ، تا فردي تنها و مستقل از انواع موجودات
بهشت و ماجراهاي بعدي آن، بر حسب تصورات تاریخی ، نقش اول را آدم بازي می کند و اوست که قهرمان داستان آدم در 

اما در ! و مقصود آفرینش می باشد و همسرش تنها همدم و همراه هوسهاي او بوده و نقش فرعی درجه دوم را ایفا می کند
می دهد ؛ هر دو فرمان داشتند به شجره ممنوعه نزدیک نشوند،  قرآن به عمد در تمامی مراحل آزمون ، هر دو را مشارکت

شیطان هر دو را وسوسه کرد، به هر دو وعده فریب داد، هر دو از شجره خوردند، بدیهاي هر دو آشکار شد ، پروردگار هر دو 
وع ده آیه مربوط به این بی جهت نیست که در مجم...را مالمت کرد، هر دو از آن موقعیت هبوط کردند، هر دو توبه کردند و 

تا  }بار 5درهر آیه {به کار رفته است "دو نفره=تثنیه  "بار ضمیر 50، درست }بقره ، اعراف و طه{ماجرا، در سه سوره 
). ، عبدالعلی بازرگانآزمون آدم در بهشت(را در این آزمون نشان دهد }آدمی{دوشادوش بودن دو جنس از یک نوع 

همچون } نه فردي{می داند و به آدم نوعی برگزیده اي از میان آدمیان را آدم عبدالعلی بازرگانبرخالف نظر مشهور، 
اما در هر سه سوره مورد نظر ، خداوند بعد از عصیان آدم ، با ضمیر دسته جمعی به  :شریعت سنگلجی معتقد است و می نویسد

یح نشان نمی دهد که آدم و همسرش تنها نبوده و در میان آیا این تصر. همه آدمیان فرمان داده است از بهشت هبوط نمایند
خداوند گزینش آدم از میان آدمیان را  {جمعی از همنوعان خود، که هنوز در مرحله تسلط مطلق غرایز حیوانی قرار داشتند

، زندگی } نسوره آل عمرا 33نگاه کنید به آیه  :همچون گزینش سایر پیامبران از میان معاصران خود معرفی کرده است 
و موهبت آزادي نسبی از غرایز در وجودش تحقق  "امانت اختیار"توان گفت آدم اولین فردي بود که  آیا نمی.می کردند؟

ما از گذشته با آدم عهدي کردیم ولی فراموش : سوره طه  115نگاه کنید به آیه  {هر چند نا موفق، کرد ؟ یافت و آنرا تجربه ،
  ).همان، عبدالعلی بازرگان عبدالعلی بازرگان(} فتیمکرد و اراده اي از او نیا
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 .ها از جنگ زئوس بود تانیت ماندهیباق تانیو تنها تا": ویکی پدیا نوشته است که ، }پرومتئوس  یا{پرومتهدر معرفی                  
خبر به  یوقت .انسانها آورد  يراپنهان و ب یاهیگ ۀو آنرا در ساق دیدزد انیآتش را از خدا. بود " منهیکل "و "وسیالن" پسر

و جگر او را  آمد یم یهر روز عقاب .اعمال خود رساند يبرد و بست و او را به جزا }فقازدرق{او را بر سر قله قاف  دیزئوس رس
 ییو خدا یخواهد آمد که پادشاه يروز: موقع بود که پرومتئوس به زئوس گفت نیهم .دییرو یو شب جگر از نو م خورد یم

بود که از او بپرسد چه  نیا یاو مطمئن بود دائم در پ يهاییشگویزئوس که از پ.زند هیبر تخت تو تک یبرود و کس انیتو از م
سرانجام هرکول عقاب را کشت و پرومتئوس را آزاد .وستیموضوع بوقوع پ نیا نکهیتا ا داد یاو هرگز پاسخ نم یول ،یکس

بار در  نیاول ياسطوره پرومتئوس برا .را به او آموخت دسیهسپر نیزر يبهایپرومته در عوض راه بدست آوردن س. کرد
 یونان گوناگون اساطیر میان از. "بوجود آمد انینام نسب نامه خدا اب ودیهز یونانی یدر شعر حماس الدیاز م شیپ هشتمقرن 

 نویسندگان و شعرا بازخوانی مورد تاریخ طول در بارها اسطوره این لذا. است نافذتر همه از پرومته و زئوس اسطوره باستان
 خدایان از را آتش که پرومته با است قدرت نماد که خدایان خداي زئوس رابطه. است گرفته قرار جدید و قدیم فالسفه و

 مورد بارها ایستادگی و بلندپروازي یا و مجازات و پاداش نمایش یا و قدرت با انسان رابطه نماد همچون داد، انسان به و ربود
 ترین بیرحمانه مورد و شد کشیده زنجیر به زئوس سوي از که است نمادي پرومته اسطوره این در. است گرفته قرار خوانی باز

 مورد منظر یک از دوره هر در و دارد اي ویژه جایگاه غرب فلسفه و ذهنیت فرهنگ، در پرومته اسطوره. گرفت قرار ها شکنجه
 حاکم زورمندانه قدرت علیه طغیان و شورش مظهر همچون را پرومته مارکس،  کارل. است گرفته قرار پرسش و بازخوانی

نشریه ایران امروز، (کرد یاد بورژایی نظم یا و مذهبی انقیاد علیه زیردستان پیکار همچون آن از و داد قرار تجلیل مورد
 :در این باره نوشته اند پرومته الهام گرفته اند و ةاز اسطور يادیآثار ز ،غرب اتیدر ادب). امروز یونان در پرومته و زئوس

رها  ۀپرومت "، )1816( رونیاثر با "پرومته"، )1997(شلگل  "اثر  "پرومته  "، " لیآش "اثر  "ریپرومته در زنج": چون يآثار
پرومته  يهایو قهرمان حماسه ها انگریبه صورت روشن ب) 1899( دیاثراندره ژ "ریپرومته در زنج "، )1820( " یلیش"اثر  "شده 

نفوذ کرده است  يبشر اتیادب رآنقدر ده اسطوراین . را ستوده اند  ايقهرمان اسطوره  نیباشند و همه آثار نامبرده ؛ ا یم
 يرا پرومته نامگذار ارهیس نیاز اقمار ا یکیزحل  ةاریس ۀو ستاره شناسان پس ازمطالع وستیبه تحقق پ زیدر فضا ن یکه حت

 تا می زنند موج انسان رویاهاي اساطیر، میان در. است انسان باطن، در اما. دارد زمینی فرا اي نامه شجره پرومته. کردند
 بر ستیز از نمادي اینها از تا کند خلق را سیالب النوع رب سیالب، برابر در و طوفان النوع رب طوفان، برابر در مبارزه براي

است که  نیا ةکنند هیهمه ارا. ايباشند و چه پرومته  یچه زئوس ریاساط نیا. بدهد تجلی را روزگار ازمصایب ناشی مشکالت
انسان درطول  ۀسرکوفت ياسطوره ها آرزوها  ،گرید يریبه تعب ایمواجه هستند و  گریکدیبا  خیدر طول تار یجهل و آگاه

آنها را  يمردم، شاهکارها و حماسه ها یقعوا يآمالها یبرباد رفته اند، زورمندان پس از سرکوب يبوده اند که به نحو خیتار
دراسطوره پرومته به وضوح . نندک هیارا ايرا به شکل اسطوره  شیاند تا قهرمانان خو رشدهینموده اند و مردم ناگز فیتحر

تا  دیربای جور م انیو آتش عدل را از خدا زدیخی به مبارزه برم "زئوس  "در برابر "پرومته"  که چگونه شودی مشاهده م
به داد مردم برسد و عدالت  " خیتار انیزئوس "آن از چنگال  دنیآنرا در خدمت محرومان عالم قرار بدهد و از به انحصار کش

 یرمیو پرومته را به زنج ردیگی زئوس قرار م یعنی انیخدا يپرومته سبب خشم  خدا انیعص نیا. کند نیتام هرا در جامع
 يرو است که آتش درتمام اسطوره ها نیازهم. برود انیازم يبشر ۀدر جامع شهیهم يبرا هایانگریکشد تا باشد که جرئت عص

خود را  ییکه خدا ونانی انیخدا یظلمت زدا خوانده شده است ؛ ول ؛یوسام یرانیا ،یونانی ،ییکایسرخپوستان امر ،يهند
کشند و با  یم ریزئوس به زنج ۀلیاو را به وسزنند و  یدست به مقاوت م "پرومته "  یرخواهیدربرابر خ، دانند یجهل م ونیمد

 یپرومته در لفافه پوشش. ! شود؟ یپنهان م اهیگ انیچرا آتش در م. دهند یم یدائم ۀوجه دادیبه نبرد داد بر ضد ب ،کار نیا
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 ،میکن یمعن یحس شدن يو سرما یجسمان دگانید یکیبخش از تار ییاگر آتش را تنها رها. سخن گفته ریبه دو تعب ی،اهیگ
به  دیجد یتواند سوزانده شود و امکانات یم. شود لیتواند تبد یم اهیآموزد که گ یم. دارد یپرومته پرده از خلق آتش بر م

پرومته درس   ،میکن یمعن وا ریبخش روح انسان و گرما بخش وجود فنا ناپذ یروشن ،و اگر آتش را. انسان عرضه کند
. است ریهم سنگ و هم عذاب با پرومته در اساط "فیزیس".انسان دو پا است ،آتش. ییآتش تو دیگو یاو م. دهد یم يبزرگتر

 یم هیتشب "دیام یو ب هودهیب يبه کار" فیزیشوند که کامو در افسانه س یم یو پرومته خود خواسته محکوم به عذاب فیزیس
 دیام یو ب هودهیتر از کار بکدهشتنا یهیتنبگرفتن انتقام  يبودند که از برا دهیشیبه حق اند انیخدا"کند و معتقد است که 

 شیخو یو خود خواه یزئوس با نادان. کند ییخدا نسانتا ا. دهد تا انسان خدا شود یپرومته آتش را به انسان م . "ستین
 ردیخواهد بپذ یاو هرگز نم. او حادث گشته شهیبر خالف اند يزیچ ردیخواهد بپذ یچون نم.شود یخود م يباعث نابود

   )."يموحد ،شرارهیفلسف دگاهیورنا، پرومته از د يبالگفا":گزیده هایی از(است انیخدا ياو خدا. را يهمتراز
 انیعص"با عنوان  یدر مطلب او. ی در بحث انسا نشناسی به مناسبتهایی درباره پرومته صحبت کرده استعتیدکتر  شر              

 ستهیتا او را شا دیربا یو آتش را م کند یم انیعص هپرومت: سدینو یپرداخته و م  "هپرومت"، به بحث درباره  "ریانسان در اساط
باز "خدا که  میداستان در قصه خلقت آدم و اعتراض فرشتگان به تصم نیا. سازد رومندیو ن یاراده زئوس باق رغمیبقا و عل

و حوا  ماز خلق آد شیکه پ دهد ی، منعکس است و نشان م"کند نیو فساد در زم يزیکه خونر ینیافریب يموجود یخواه یم
قصه . متفاوت یو با سمبلهائ ختهیدر هر دو داستان هست اما در هم آم یو معان میمفاه. انسان پست و فاسد و نادان بوده است

قصه قرآن و تورات، آدم تازه  ریبه تعب{دهد یانسان را نجات م رویپرومته با دو ن. دینما یم تر یروشنتر و منطق یآدم در سام
 ستند،ین دگاریآفر انیخدا ی،ونانی ریدر اساط .پرومته خود از غوالن است!. عشق يگریو د یاهآگ یکی: }شود یخلق م

و  خوانند یخود م میاند و همواره او را به عبادت و تسل و با انسان در رقابت و مبارزه اند عتیجهان و مظاهر طب انیفرمانروا
 یعنی انیو فرمانروا عتیبلکه در برابر مظاهر طب دگارینه در برابر آفر انیعص شود؛ یم یناش نجایدر انسان از ا انیعص

با انسان مهربانند، اما } ...میموج، نس ا،یدر{آن يها دهیو پد عتیاست که خود طب نیجهان ،آنچه جالب است ا نیا يروهاین
: گزیده هایی از(است آنها هیعل انیو انسان در عص دان دشمن يبا و ،ها دهیپد نیمظاهر ا یعنی ،حاکمان و پادشاهان خلقت نیا
 ییها همه حماسه انیاز م :و در جاي دیگري می نویسد)."یعتیشر ی، عل}خودیانسان ب{25انسان، مجموعه آثار ج  انیعص"

 ازیانسان به داشتن پرومته ن .است  دره ژیآند   است که ساخته يا حماسه نیآخر "ریپرومته در زنج"اند،  پرومته ساخته يکه برا
و به آن    میدار یدوستش م مش،یپرست دست خودمان را می ٔساخته شده نیو هم میساز یم ست؛یدارد، اما خوب، پرومته ن

 يا مجموعه ریاساط .دهد یم فیتخف يمان را تا حد دائماً تشنه ازِیکند و در ما آن ن یم جادیکه در ما احساس ا میشیاند می
پس  ؛يو ماد يمعنو ییبایهر جمال و ز یعال يها نمونه ،یهر تقدس یعال يها نمونه ،یهر احساس یعال يها است از نمونه

عظمت را  ينمونه اعال: کند یم ينمونه ساز. است "باشد دیآنچه که با" ست،ین "آنچه هست"کند، اما  می   ينمونه ساز
 دایپ خیدر تار یکس نیاما چن. ستاما نی   م،یدار اجیاحت يفرد نیو به چن یکس نیبه چن  .النوع به صورت رب سازد یم

عنوان کتابی که ژید  )."یعتیشر  ی، دکتر عل7 ر،بخشیبر گونه اساط یقتیحق ،یعل": گزیده هایی از(  میساز می   م؛یکن ینم
کتاب،  نیا .قبل از میالد توسط آشیلوس نوشته شده است 478در حدود سال  "پرومته در زنجیر "کتاب: انتخاب کرده ،یعنی

 یعلم تیسا(از میان رفته اند "پرومته آتش آور"و  "پرومته بند گسسته"یکی از سه داستانی است که دو تاي دیگر آن 
به قول  به پایان می بریم و بحث اساطیر، و بخصوص اسطوره پرومته را در اینجا ).پرومته در زنجیر نوشته آشیلوس و،دانشج
درباره {یحیتوض چکسیه ":یاد می کند، نتیجه می گیرد کهچهار افسانه از پرومته  ، اشاره می کنیم که پس از آنکه ازکافکا



 

60 
 

 قتیافسانه، حق  نهیزم پس. داد حیتوض شود یدهد که نم حیرا توض يزیچ آن کند یم یافسانه سع. نکرد دایپ }این چهار افسانه
  ).فرانتس کافکا ،ناممکن،پرومته تیسا(برسد آخربه  یندادن حیدر توض دیپس با. است
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  هفتم فصل
  

  دکترشریعتی و خلقت آدم
  

اگر چه جسته گریخته  در بحث داستان آدم نظراتی را مطرح کرده ایم، اما در اینجا با توجه به بحث اساطیري که                  
البته بخشی از . بیان شد، قصد داریم دیدگاه دکتر شریعتی را در بحث درخت ممنوعه به چالش کشیده، آن را نقد نماییم

ن شده است، اما چون شریعتی آنها را پایه استنباط خود قرارداده است، از زاویه اي دیگر مطالب مربوط به پرومته قبال بیا
عام که از آدم شروع  ياسالم به معنا{اسالم يتولوژیدر م  فلسفه خلقت انساناو در داستان خلقت آدم  به . مطرح می کنیم

 نیزم ریممنوع به کو وهیدر اثر خوردن م کند یم یدگآدم که در بهشت زن: اشاره کرده و می نویسد} اسالم مبریاتا پ شود یم
در مسئله . شود یدر مقابل فرمان خداست مرتکب م انیرا که عص هیو گناه اول شود یم بانیگر و با رنج دست به دیآ یفرو م

 ریاساط يکه تو یخلقت يها از فلسفه دیرا با سمیاومان. سمیاومان یعنیوجود ندارد، انسان وجود دارد،  خیآدم، جامعه و تار
اعتراض فرشتگان  )2.شود یخداوند خلق م نیماست، آدم به عنوان جانش يتولوژیدر داستان آدم که م )1.آورد رونیهست، ب

آدم را بر فرشتگان  يبرتر ي،ا سهیمقا یشیخدا در آزما )3.ینیافریب نیدر زم یخواه یم  باز را  يفاسد زیخونر کی نکهیبه ا
موجود  نیا يخداوند بعد از نگاه به قد و باال یرجزخوان)5.آدم يبه سجده افتادن فرشتگان در پا )4 .به آنها اثبات کرد

خداوند ) 6.ام موجود را ساخته نیخودم که بهتر یعنی. دگارانمیآفر نیبر من که بهتر نیآفر :دیگو یم. که ساخت يا تازه
العمل خدا  عکس)7.ردیگ یتا آدم آن را م زنند ینش سرباز مهمه ازگرفت کند، یها عرضه م و آسمان و کوه نیرا بر زم یامانت

نادان  یلیستمکار و خ اریاو بس"که  تیاست همراه با عصبان دیتند و شد يامانت است، انتقاد رفتنیدر برابر عمل آدم که پذ
 هیخاك، لجن بدبو و السرشت آدم از گل، )9.نامها به آدم میتعل)8."}ظالم و جاهل است اریکه بس یکس ظلوم و جهول،{است
 کی شیکه نما دود یکه فرشتگان همه از آتش ب یدر صورت{شده  دهیکه مثل سفال سفت و سخت است آفر لیمنجمد س یرسوب

 یباغ یعنیجنت {آنگاه در بهشت)10.دمد یو سپس خدا از روح خود در او م }از نور یعنیاند  شده دهیاست آفر یآتش متعال
به اسم جنت  د،یگو یاردن م کیجنت را نزد يتورات جا{شود یرها م}شود ینم دهید نشیمو درخت ز يکه از شدت سبز

وجود  ونانیو در هند و در  نیخلقت انسان در چ يها در تمام فلسفه ییمسئله تنها{ میکه تنها نالد یخدا م شیآدم پ)11.}عدن
 يو خداوند از پهلو)12.برد یاز تنها بودن رنج م اش یو سعادتش و در آغاز زندگ یوهله در اوج خوشبخت نیکه در اول }دارد

تا آدم در او "که  است نیساختن حوا در قرآن و تورات است، ا يکه برا يریتعب. ندیآفر یاز سرشت او حوا را م ایچپ او 
پس آرامش و انس  برده یرنج م ییآدم از اضطراب و تنها. آرامش ضد اضطراب است. "و به او انس بندد ردیآرامش گ

حوا و آدم در  )13.برد یرنج م ییکه انسان ذاتاً از اضطراب و تنها کند یمعلوم م ریتعب نیا خود. دهند یگرفتن را به او م
از  یبرآورده است و اضطراب ناش شانیازهایتنها با خواستن برخوردارند و همه ن ،یو کوشش تالش یبهشت از همه نعمتها ب

که خوردنش ممنوع  وهیم کیمجاز است جز  شانیازهایرفع همه ن یعنی ها وهیرفته و خوردن همه م نیهم از ب شان ییتنها
گفته  شتریگندم ب یلیاسرای ریالتَقْرَبا هذه الشَجرَ، اما در تورات و در تفاس: نام برده شده ممنوعدر قرآن فقط درخت {است

) 14.}کند یباشد، که در آن صورت همه مسائل فرق م يکشاورزممکن است مربوط به مرحله ورود انسان به . شده تا انگور
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که انتقام فرد  ردیگ یدستور م کند، یم انیو بر خدا عص چدیپ یاست که سر از سجده آدم باز م يا که تنها فرشته طانیش
از فرمان  یچیسرپ يبرا طانیش لیدل)15.دهد یاش م و خدا اجازه ردیرا، از فرزندان آدم بگ يخودش از بارگاه خداوند

او در برابر فرمان خدا  انیعص یعنیانحراف آدم  يبرا طانیش)16.نژاد خودش است بر آدم  يخدا و سجده بر آدم، برتر
آدم  انیحوا به عص قیو از طر شود یبر حوا ظاهر م يصورت مار تا به شود یو همه جا ناکام م کند یفراوان م يکوششها

و  طانیش ارک آورد، یانسان را بوجود م یآدم و سرشت کنون انیممنوع که عص وهیخوردن م ،نیبنابرا. پردازد یم
آنها به سالم و  ،و برخالف هر روز دهد یدو را ندا م نیو ا دیآ یسراغ آدم و حوا به بهشت م خدا هر روز به )17.حواست

 نیشرم دارند و خدا از سکوت ا شیخو یانیبر عر رایز کنند، یخدا پنهان م يو خود را از برابر نگاهها ندیآ  یجواب خدا نم
و در آنجا به  دیرو رونیو از بهشت ب نیو به زم دیکه هر دو هبوط کن دهد یم ماناند و فر را خورده وهیکه آن م ابدی یدو درم

وجود ندارد و  خیهنوز جامعه و تار. دیآ یکه آدم بوجود م نجاستیا .دیو طعام به دست آور دیرا بگذران یجنگ و رنج زندگ
طرز ساختمان فرد فرد ماست،  یعنی کند یمداستان درباره فرد فرد ما صدق  نیا یعنی. فقط انسان وجود دارد، انسان مطلق

پرومته  ،یونانی ریدر اساط. هم وجود دارد یونانیداستان  کیداستان  نیکنار ا در .چرا که طرز ساختمان نوع انسان است
. }انسان است ياست و پرومته هم خدا عتیطب ياز قوا یکیاست که هر خدا خالق  ییوره چندخداد رایز{ سازد یانسان را م

آدم  یعنی آگاه، شیپ یعنیپرومته  پس .منش است نش،یب یآگاه یبه معن "مته"و  شیپ یبه معن "پرو" شهیپرومته از دو ر
مستتر است پس  "شدن"مفهوم  ،حرف نیاست و در ا نیب ندهیآ گراست، ندهیآ سازد، یکه انسان را م ییخدا یعنی نگر، ندهیآ

با امروزش  شیدارد که فردا ندهیآ یکس. ندارند ندهیکه آ گریاست، برخالف موجودات د ندهیدر جهت آ شهیانسان هم
اطراف  انیاز خدا یکیزئوس خداوند عالم است و پرومته . کند یرها م نیو در زم سازد یانسان را م پرومته .متفاوت است

در المپ  انیکه همه خدا یشب ،یخاطر عشق به انسان پنهان انسان است به يپرومته که خدا. ستیآتش ن يدارا نیزم. اوست
زئوس و . ردیگ یم یآن آتش را از ن ،و انسان آورد یم نیو به زم نهد یم ین کیو در ساقه  دیربا یرا م یاند آتش خفته
سکاها و در  نیو در سرزم رندیگ یکه کار پرومته است او را م فهمند یو م نندیب یرا روشن م نیکه فردا زم گرید انیخدا
 يگریو د "کاروما" یکی فرستد یپرومته م دنیو به بند کش ینگهبان يدو مأمور برا زئوس .کشند یم ریقفقاز به زنج يها کوه

است که  یآدم روشنفکر و منطق کیطق و سمبل من ستوسیهفائ. مأمور معذور است کیکاروما سمبل اجراست، . "ستوسیهفائ"
پرومته  يبر پا ستوسیهفائ نیهم ،را ریزنج نیاول یاست ول زیآم تیجنا تیمأمور کی نیکه ا دانسته یداشته و م یآگاه

 یلیداشته و روشنفکر بوده و خ یاست که آگاه ستوسیدر داستان کربال هم عمرسعد درست همان هفائ{نه مأمور اجرا نهد یم
 .}جنگ را شروع کرد بیترت نیرها کرد و بد نیحس مهیرا به خ ریت نیهم او بود که اول یمعتقد بود ول نیهم به امام حس
از او  دیعالم با انی، به دستور زئوس همه خدا)ونانینقطه به  نیدورتر(قفقاز است  يها صحراها و در کوه نیپرومته که در ب

مکتب وجود  نیاست که در ا یمجمـوعه انسانشناس میکه درباره فلسفه خلقت آدم گفت نهایا تمام .نروند دارشیببرند و به د
که از  يانسان عبارت است از موجود":کرد فیتعر نیانسان را چن توان یم ،و آن مجموعه فیتعر نیبر اساس ا نیبنابرا. دارد

و  }اندازه او، مثل او نه به{ند در عالم همچون خداو ستا يا اراده يدارا. "ساخته شده است ضیدو نق یکیالکتیجمع د
استنباط  یتعهد انسان ای تیمسئول نجایو انحصاراً او داراست و از ا رفتهیاست که از خداوند پذ یصاحب امانت نیهمچن

و هم  خشیاش و تار اش و هم سرنوشت جامعه و هم سرنوشت طبقه سازد یانسان هم سرنوشت خودش را م یعنی.شود یم
گرفت که  جهیطور نت نیا توان یم یطور کل به. }سازد یخودش م سازد، یکه خدا سرنوشت او را نم یعنی{را  عتیسرنوشت طب

و از بعد  }لجن و رسوب{ عتیطبقه طب نیتر پست شاوندیبعد، خو کیاست که در حال شدن است و از  یانسان موجود متناقض
آتش  {یخدای یخودآگاه کی يبه طرف خدا شدن و دارا ینعی تینهایمطلق و ب يو به سو عتیبرتر از تمام طب گرید
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و هم در  فتهرا گر ییو هم امانت خدا تیرا که خدا دارد خورده و هم مسئول يزیهمان چ یعنی. }ممنوع وهیم - يا پرومته
خدا به  ینیجانش ست؟یانسان چ لهیوس خدا به ینیدر فلسفه خلقت منظور از جانش .است قوه خلق شده يبرابر خداوند دارا

 وانیبرخالف ح. بشود عتیطب نیاراده مستقل از تمام قوان يمانند خدا دارا تواند یانسان م یعنی. است سمیانسان اومان لهیوس
مثل خدا که از جبر جهان آزاد . و از جبر جهان آزاد کند طیخودش را از جبر مح تواند یم انسان .است عتیکه تابع جبر طب

جبر را در  یعنیبر جبرها کند،  لیتحم يا صورت اراده خودش را به تواند یانسان هم م. شده است لیاست و بر جبر جهان تحم
از ابعادش اراده سازنده و  یکیخدا شدن که  هیشب یعنی ست،یخدا شدن تنها در اراده ن نیجانش.استخدام خود بکشد

 جهیاست و در نت یجهان نیا يانسان که موجود یعنیدر همه ابعادش همانند خدا شود  تواند یانسان م. است يدگاریآفر
 ین کیانسان را : دیگو یپاسکال م .بزرگتر از همه جهان یعنیمطلق . مطلق یعنی یخدای يشود به موجود لیتبد ینسب

بزرگتر  شود یکه کشته م یاما اگر همه جهان کمر به قتل انسان ببندند باز انسان. ببرد نیاست تا او را بکُشد و از ب یکوچک کاف
نسبت به عمل  کُشد یکه م شدن خود آگاه است، اما آن به کشته شود یانسان که کشته م رایز. است کُشد یاو را م کهاز آن

 ینیشاعر صورت ع ای سندهینو لهیدر آن به وس ها دهیو ا قیاست که حقا یداستان کیسمبول داستان ."ندارد یخودش آگاه
بود و او بود که به انسان غذاپختن  ومرثیکه آتش را کشف کرد ک یکس نیاول: دیگو یم یرانیا يها افسانه در.کند یم دایپ

که آتش را کشف کرده و به انسان داده با پرومته که او هم آتش را به انسان داده وجود  ومرثیک نیب یشباهت چه.آموخت
کشف آتش را که چه وقت  خیتار یعنی کند، یرا نقل م خیتار ومرث،یدر داستان ک. ستندین سهیچون اصالً قابل مقا. چیدارد؟ ه

 هینظر کیاست،  یبحث علم کیدر هر حال  یاست غلط باشد ول نالبته ممک. است آن را کشف کرده یکشف شده، و چه کس
در {نشان بدهد  خواهد یعالم خارج را م یعنیاست  ینیعی علم نشیاو ب نشیب یول. غلط ایاست که ممکن است درست باشد 

و  ستین خیاما داستان پرومته، داستان تار. است را کشف کرده یکه آتش معمول یانسان معمول نیاول یعنی، }ومرثیداستان ک
 کیسمبول ؛واقعاً در تاریخ اتفاق افتاده، پس يا حادثه نیچن دیگو ینم د،یگو یداستان را م نیکه ا یکس. ندارد تیاصالً واقع

 کیبه شکل سمبول قتیحق نیا یدارد، ول یآدم دهیو عق سرنوشتدر  يفکر قتیحق. ندارد ینیع تیواقع خیدر تار یعنی. است
 یاست و آتش واقع قتیو حق یاست، روشنای یناییدرآمده است که اسمش پرومته است و آن آتش هم آتش ب

ما  ریاساط در.شوند گریکدی نیجانش توانند ینم رایکرد، ز سهیمقا یواقع يبا داستانها توان یرا نم کیسمبل يداستانها.ستین
تجسم  مانیسل چهیبه صورت قال لیتما نیا ،در ذهن بشر بوده و بعد شهیاست که هم یپرواز آدم يسمبل آرزو مانیسل چهیقال

ذهنش  يبه شنا تو لیم یشنا کند، ول توانسته یهست که نم یانسان دئالیکه تجسم ا يداستان سندباد بحر ای. کرده دایپ ینیع
 تیذهن یعنی ،یخیتار یواقع تینیع کیاوست، نه  يآرزو ینیرا ساخته است که تجسم ع ين داستان سندباد بحریبنابرا. بوده

). "، علی شریعتیهاي دنیاست؟ ي تمدن چرا اساطیر، روح همه، 1تاریخ تمدن، ج": گزیده هایی از(شود یم تینیبه ع لیتبد
گرفته تا  یکهن اقوام، از خلقت تورات سام يها و افسانه ریمذاهب، اساط یتمامدر  :شریعتی در جاي دیگري می نویسد

که در  دهد ینشان م ،یشمال يکایپوستان آمر و سرخ قایافر اهانیس يها تا افسانه یزرتشت نشیآفر ،یونانی يتولوژیم
 دهیپد کیخلقت انسان به عنوان  )1: هم مشترك است و مکرر رچند اصل د گانه،یاندازه از هم دور و ب نیتا ا ییفرهنگها

به  ،یکیظهور جنگ، فساد، زور و سلطه تار )3 ،يو حکومت عدل و حق و برابر یو خوشبخت یدوران نور، پاک )2 ،ییاستثنا
نسل فاسد  يبودکه به نا ییو بال لیطوفان، س شیدایپ )5و طرد او،  یخدا از خلقت انسان و نف یمانیپش )4 آدم یدست بن
مرحله  گردد، یانجام م "انسب يها نمونه يبقا"و  "انتخاب اصلح"که بر اساس  "اصالح نژاد" کیو پس از  شود یمنجر م

بهشت "دور و ییدوران طال کیاز  یحسرت دائم)6 شود، یآغاز م يا انسان، با تمدن و فرهنگ و اخالق تازه خیاز تار يا تازه
در  " هیگناه اول".»یینجات نها«و حق و  یو پاک ینور و راست يروزیه پب مانیو ا دیو باالخره، ام ردو يا در گذشته يا"گمشده
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 يمسأله وجود کیدر انسان  "انیعص" ای "گناه"که مسأله  مینیب یم. خلقت، با انسان همراه است يها تمام فلسفه

 دیو با کند یم تیحکا"سرگذشت"را به صورت  "سرشت" شه،یاست که هم يریزبان اساط یژگیو نیاست و ا}اگزیستانتیال{
 نیا. "عیوقا"نه  ند،یگو یسخن م "قیحقا"از  ،"خیارت"اند، نه  "فلسفه" دادهایرو ،یو قصص مذهب ریآگاه بود که در اساط

که  قتیو عمق و حق ییبایبا جهان سرشار از ز توان یاست که م "نگاه"نیدانست و تنها با ا دیاست که با یاصل نیتر یاساس
از  زیکه لبر{جهان نیندانستن زبان مذهب موجب آن شده است که ا. آشنا شد خواند یو بدان م دیگو یمذهب از آن سخن م

به صورت  }است یانسان و زندگ ،یدر باب هست "یو عقل یماوراء علم" قیحقا نیتر یاتیو ح ها شهیاند نیتر یمتعال
خلقت تکرار شده است شاخصه  يها قصه یکه در تمام انیعص .جلوه کند"یو ضدعقل یضدعلم"مملو از خرافات  یکستانیتار

شد  ادآوری دیو با ردیگ یدر برابر خدا صورت م انیعص نیا. دهد ینشان م عتیهمه موجودات طب انیانسان را در م يوجود
و  ندیداستان که تمام فرشتگان فرمانبر خدا نیا ن،یو بنابر ا ها دهیاست و جبر حاکم بر همه پد عتیمظهر طب نجا،یکه خدا، در ا

 يو سرنوشت فطر يجهان محکوم سرنوشت جبر نیا يروهایهمه موجودات و ن یعنیکرد،  یچیسرپ يتنها انسان از فرمان و
که همه  تیعل ياز سلسله جبر تواند یو تنها انسان است که اراده آزاد است و م عتیحاکم بر طب نیشند و تابع مطلق قوانیخو

به { "خوردن" ای "شدن کینزد"را بشکند و  یو چهارچوب هر منع يکند و مرز هر جبر "انتخاب"اند رها شود و  بدان بسته
اند  کرده هیو توج ریتفس یمعن نیممنوع را به چند وهیم. است یمعن نیدر قصه آدم به هم "ممنوعه وهیم" }قرآن و تورات ریتعب

 یو هم شواهد نقل یکه هم قرائن عقل کردم یم یمعن "یخودآگاه"آنرا  ،یشناس و اسالم انیاد خیتار يو من در درسها ،
و  حیمرا با توض هیآنکه نظر یدو شماره مجله مکتب اسالم، ب یکیدر  يرازیناصر مکارم ش يآقا{ .کند یم دییآن را تأ ياریبس

و  رد کرده بودند ریهمراه با تهمت و تکف ،یو طبق معمول سنوات تیروشن آن نقل کنند، به شدت و قاطع لیو دال ریتفس
و  یتواند خودآگاه ینم نیا ،نیهر چه ممنوع است، الجرم محکوم است و مذموم و بنابرا نکهیهم ا شانیعقل لیدل نیبزرگتر

تا چه  یلیدل نیچن يخواننده ا نیکه در نظر چن دینیب یو م ندیعوام آشنا ژهیبا زبان و منطق و انیآقا نیچقدر ا! باشد یینایب
دست زدن به قرآن بدون وضو  دییگو یو م دیهست هیشما که فق. شود یمنطق تر نم یب نیحال از ا نیو در ع .!حد دندان شکن

 لیدل نیا. د؟یفهم یچه م تهایممنوع نیخودتان از ا ،تفکر در ذات خدا ممنوع است دیفرما یبزرگ که م یعل ایممنوع است 
 لیاما دل. ستباشد چون ممنوع ا یخوب زیممنوع چ وهیم ستیکرد عقالً ممکن ن یمن که ثابت م هیبود در رد نظر شانیا یعقل
که  ندیفرما یمرا متهم م شانیا. شان دندان شکن تر است و اصالً کمرشکن است یعقل لیهم در رد آن دارند که از دل ینقل

 یوسطمرتجع قرون  ونیروحان ریهستم و به خصوص تحت تأث يداریو ب یو مخالف علم و آگاه کنمی فکر م ییقرون وسطا
و در اسالم، برعکس، علم را  دندیترس یمردم م یعقل يداریو ب يفکر يو از آزاد شمردند یقرار گرفته ام که علم را ممنوع م

 وهیم ی،و عرب یاز فارس يریکتاب تفس چیو در ه یو سن عهیش د،یو جد میاز قد یاز مفسران اسالم چکدامیو ه دیستا یم
باره  نیدر ا }!است نید فن،مقصود از { ستیکه اهل فن ن یکس دینشده است و چرا با یو علم معن یآگاه ،ممنوع

 ،یو ارشاد و خوانندگان اسالم شناس میکن حیکه تصح میدیرس یکند و اگر ما نم یگمراه کننده و ضداسالم نیچن ياظهارنظر
درس  یکپ یخوشبختانه با انتشار پل. دندیجهنم یشدند و مردم هم م یگرفتند همه گمراه م یم یمعن نیممنوع را به هم وهیم

 چ،یکه ه شانیا یعقل لیدل!. دندیرس نیرفت که مؤمن یو امان به سرعت برق م مانیا ،ممنوع وهیم ریبه تفس راجعبنده  انیاد
مسأله  نیراجع به ا یاز متون کالم ياریمهم و معتبر و بس يرهایغالب تفس نکهیبا ا. خود مرا هم تکان داد ینقل لیدل نیاما ا

ترجمه  یرا به فارس ییعالمه طباطبا ریکه خود، الاقل تفس یسنده مشهور مذهبینو کیاز زبان  یشهادت نیچن یبودم، ول دهید
آن را به  یو سن عهیاز ش يمفسر چیو ه یو عرب یاز فارس يریکتاب تفس چیو اطالق که ه تیقاطع نیکرده است آن هم با ا

. مراجعه کنم ریبه تفاس یمگیحسد است مرا واداشت که با سراس یممنوع حتماً مذموم است و به معن وهیعلم نگرفته و م یمعن
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 یدر معن دمید. بود یصاف ریطالب وعاظ است تفس انیکه مورد قبول و مراجعه همه آقا یعیش جیدم دست و را ریتفس نیاول
و جالبتر ! یعل تیو مقام وال تیعلم، علم اهل ب: مقدس و مقدس تر از علم نقل کرده یخوب و حت يزهایممنوع همه چ وهیم
و  هیو هوس و توج يهو يکه از رو یاز کسان یبرخ یعنی{! الحسد: لاویو الت يو قال بعض اهل الهو: کندی اضافه م نکهیا

 آنکه یاکنون، ب ،یول.}حسد است یبه معنممنوع  وهیکنند اظهارنظر کرده اند که م یم ریقرآن تفس يمن درآورد يلهایتأو
لفظ قرآن و  هیبه توج يازین ر،یو تعب یتلق نیکه در ا ژهیبه و. دارم يتریقتر و دق پخته یآنرا غلط بشمارم، درباره آن تلق

 ،یو ذوق یو علم یو نقل یعقل گرید يها چه، به جاذبه د،یافزا یخود، بر اعتبار آن م نیو ا ستیآن هم ن يلغو یخروج از معن
، "ترجمه"از  ،يا خطرناك و لغزنده ونهبه گ گر،ید يها و با استمداد از واژه شود یدور نم "نص"طبق معمول مفسران، از 

 گرید ای{بیو گندم، جو، س میفرض کن یستانیرا چ "ممنوع" وهیم ایچرا درخت .ردیگ یفاصله نم ،"لیتأو" يبه سو تیروحان
 علمو علم،  میبپرداز يا و فرقه یو کالم یو عرفان یفلسف التیبه تأو ای میکن دایرا به عنوان جوابش پ }!جات وهیحبوبات و م

 يهمچون آقا ،يساز لیو تأو يهمراه با اهل هوسباز -یصاف ریتفس ریبه تعب -ایو قدرت شفاعت و  تیمقام وال ت،یاهل ب
به  "شجره ممنوعه" .!ممنوع یعنیممنوع .ندارد؟ یمعن "ممنوع"مگر خود کلمه . میکن لیتأو "حسد"آنرا به  ،يرازیمکارم ش

 تواند ینم کیبزرگ، از جماد و نبات و جانور، بدان نزد عتیطب نیدر ا يموجود چیآنچه ه ،"تیممنوع"، "درخت منع" یمعن
همه حد و  نهایحال، ابه هر .  است نیمع يا دهیهر پد ریتقد ينهاد؛ حد و مرزها تواند ینم رونیرا از خط ب شیشد، هرگز پا

در پنجه  يا و او مهره اند يمقدرات و. اند يو ریتقد یفیو ک یکم يها و اندازه ساخته شیپ يها شده و قالب نییتع يمرزها
آدم، عنصر  نیکه چگونه در تکو دینیب یم{.ستیساخته ن رکا يو ریو از تدب }یعیطب ای یاله ریتقد {است ریغالب و حاکم تقد

 زده رتیجهان شاهد ح نیا يروز:شریعتی در ادامه می نویسد. }اند  ختهیبه هم درآم }شکستن ممنوعت{انیو عص یآگاه
که شکلشان،  یکوک يآدمکها شماریب انیدر م. کرد یو باور نم دید یکه به چشم م يا العاده شد، معجزه خارق دادیرو کی

شده بود  نیمع شیو اندازه کر و فرشان هم از پ شینما زانیمو  دانیو خم و رفت و برگشت و م چیو پ رشانیصداشان و خط س
ناگهان،  ،يگریو سرنخها همه در دست د ینامرئ يبسته نخها یو همگ ینیب شیقابل پ عتاًیشده بود و طب هیو در ساختمانشان تعب

را که  یرا، دست یبیغ رگردانکا يها یامر و نه برد، یفرمان نم گرید! کرد انیعص نهایاز هم یکیکه  دید ،یجهان، با شگفت
شده بود، خارج شد، منع  نییتع شیکه برا یاز خط. کند ینخها را به دست دارد، اطاعت نم یپشت صحنه پنهان است و سر تمام

آمده است؟  نیبه زم یآدمک أتیخدا است که در ه نیا. و خودمختار شد دیچیرا شکست، از حکومت قدرت حاکم بر همه، سرپ
خود را شناخت،  د،یناگهان چشم گشود، د آدمک،آمده است، چشمانش باز شده است؛  "خود"هان به از آدمکها ناگ یکینه، 

 يپس آزاد افت،یرا  شیرا شناخت، اسارت خو ییبایرا حس کرد، پس ز شیخو يهایکه آدمک است، زشت دیخودآگاه شد، د
و  افتی "یآگاه".شد "آدم"کرد،  "انیعص"شد،  "نایب"را جست، آدمک  "خدا"پس  د،ید "بنده"را خواست، خود را 

! شگفتا.آمد دیدر او پد يجوهر یدگرگون يحال، از نظر وجود نیو در ع ،"يرهبر"و "يساالر"و  "ینندگیفرآ"و  "يآزاد"
 کیاست و از او  دهیدم یآدمک خاک نیدر ا شیشده است؟ نه، خدا است که از روح خو داریدر جهان پد يگرید يمگر خدا

را  يا بنده !."شیخو نیجانش"و  "شیخو يمایبر س" ندیافریب يا"خداگونه" عتیساخته است و خواسته است تا در طب "آدم"
 یاو خلل ینندگینه تنها در قدرت آفر ن،یکند و ا انیعص زین يآنچنان ساخته است که استعداد آن را داشته باشد که بر خود و

 نیا شماریب انبوهکه در  دیاست که تا د نیاو و ا ینیباآفریاو است و مظهر ز ینندگینشانه قدرت آفر نیتریکه عال ست،ین
احسن "به عنوان  ش،یکند، بر خو ییخدا تواند یخلق کرده است که م ياثر نکیا شعور، یسرد و کور، رام و ب يها مجسمه

خلقت آدم است، از دو  يریاطو اس ینید يها قصه یکه عنصر ثابت و مشترك تمام "گناه"مسأله  .گفت نیآفر "نیالخالق
 کیاز  ش،یتکامل خو ریدر مس وانیح نیاست و نشانه آنکه ا "یخودآگاه": نخست کند، یم تیدر انسان حکا يخصلت وجود
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در  ایحضور صورت اش م،یمنطق قد فیو به تعر ایکه رابطه ذهن است با اش{را ی آگاه.ستگذشته ا "یمرز انقالب"
 یاز تعال يا نمود، بدانگونه که رشد اندام زنده به مرحله یتلق يموجود ماد یدر حرکت تکامل یدرجه عال کی توان یم}ذهن

و  "ها رابطه"و  بندد یدر آن نقش م "تینیع"که  بخشد یم یو دقت تیو حساس قل،یرا صفا و ص "تیذهن"که  رسد یم
 شک، یشک کند، ب نیدر ا یاگر کس. است يرمادیغ یتیاساساً ماه ،یودآگاهخاما، . کند یم "درك"را  "ها دهیپد"

 نیو ا کنند یاشتباه م "علم" ای "یآگاه"آنرا با  ن،ینچنیا یاست و معموالً کسان "افتهین" شیرا در عمق وجود خو یخودآگاه
 میبر یناچار به کار م ییو اروپا یفارس ،یبکه در فرهنگ عر يا واژه ییاشتباه از نارسا نیغالباً، ا. پندارند یم یکیدو را 

 یبه کل زیو موضوع آن ن ستین "یآگاه"اساساً، از جنس  ،یخودآگاه .الاقل در آن سخت مؤثر است ایو  شود یم یناش
 "یخوداگاه" ،"یحصولعلم "در برابر  "يعلم حضور". میبر یکلمه را به کار م کیهر دو  انیب يکه، برایمتفاوت است در حال

که  "یآگاه" اسیکه به ق شود یموجب م یاشتراك لفظ نیو ا science در برابر Conscience :و باالخره "یآگاه"در برابر 
از نوع  مینام یم "یخودآگاه"اساساً آنچه را  .بفهمد "خود"علم انسان به  "یخودآگاه"است، رونیعلم انسان به جهان ب

 "یجهان گاهیجا"و  "يوجود يمعنا"ت و در آن، انسانانسان اس ژهیاست که و "يوجود افتیدر" ینوع. ستین یعلم یآگاه
  )."یعتی، انسان، انسان آزاد،شر24مجموعه آثار ": گزیده هایی از.("کند یوجدان م"را  شیخو

  باغ  درختان  از همۀ:  ، گفت را امر فرموده  و خداوند خدا آدم 16 :براي مقایسه، مجددا به تورات مراجعه می کنیم             
 .مرد  خواهی  ، هرآینه خوردي  از آن  که  ، زیرا روزي و بد زنهار نخوري  نیک  معرفت  اما از درخت 17 بخور،  ممانعت بی

  در وسط باغ که  درختی  از میوة  لکن 3 ،  خوریم می  باغ  درختان  از میوة«:  مار گفت  به  زن 2: و. }2 باب   پیدایش  تورات،{
خدا   بلکه 5 نخواهید مرد،   هر آینه«:  گفت  زن  مار به 4  » .مکنید، مبادا بمیرید  را لمس  مخورید و آن  از آن  ، خدا گفت است

  دید که  زن  و چون 6  » .و بد خواهید بود  نیک  شما باز شود و مانند خدا عارف  بخورید، چشمان  از آن  که  داند در روزي می
شوهر خود   ، بخورد و به گرفته  اش از میوه  افزا، پس دلپذیر و دانش  نما و درختیشو بنظر خو  نیکوست  خوراك  براي  درخت  آن

  ، سترها براي دوخته  هم  انجیر به  برگهاي  پس. عریانند  دند کهباز شد و فهمی  هر دوِ ایشان  چشمان  آنگاه 7 .نیز داد و او خورد
  ، ترسان شنیدم  را در باغ  آوازت  چون«:  گفت 10 » ؟ کجا هستی«:  را ندا در داد و گفت  و خداوند خدا آدم 9 .اختندس  خویشتن

  تو را قدغن  که  درختی  ؟ آیا از آن عریانی  اهانید کهتو را آگ  که:  گفت 11  » . کردم  خود را پنهان  پس.  عریانم  ، زیرا که گشتم
  داد که  من  به  درخت  از میوة  ، وي ساختی  من  قرین  که  زنی  این«:  گفت  آدم 12  » ؟ ، خوردي نخوري  از آن  که  کردم

خود   مبادا دست  اینک.  و بد گردیده  نیک  عارف  ، که است  از ما شده  یکی  مثل  همانا انسان«:  و خداوند خدا گفت 22 ." خوردم
از دیگر  .}گناه آدم و حوا  ،3  باب   پیدایش تورات،{ .ماند  ابد زنده  بخورد، و تا به  نیز گرفته  حیات  را دراز کند و از درخت

ز خدایان به خاطر شباهتهاي اساطیر یونانی و تورات این است که در آنجا، پرومته آتش را که نماد روشنایی و معرفت است ا
و در اینجا،خدا همچون خدایان یونان مخالف دستیابی انسانها به درخت معرفت .انسانها سرقت کرده و به آنها اهدا می کند

  .این، ریشه تقابل دین و دانش است که مصداق عینی آن در دادگاههاي تفتیش عقاید قرون وسطی است.است
را  کیسمبل يداستانها "او می گوید) 1:شریعتی در رابطه  با داستان خلقت آدم ، وارد استایرادات متعددي بر دکتر               

نمی توان فهمید آیا منظور شریعتی این است که داستان آدم وجود خارجی . "کرد سهیمقا یواقع يبا داستانها توان ینم
تفصیل بیان کرده ایم و نیازي به تکرار را در فصل سوم به  "سمبلیک بودن داستان خلقت آدم"بحث . داشته است یا نه

تعابیري هستند که متاثر از } خدا{ تیعصبان و خدا از خلقت انسان یمانیپش ،خداوند یرجزخوان :عباراتی چون) 2.نیست
در  انیرا که عص هیگناه اول"عبارت) 3.تورات تحریف شده است که در آن  خداوند با احساسات انسانها توصیف شده است

  "ندیآفر یاز سرشت او حوا را م ایچپ او  يو خداوند از پهلو" جمله) 4.، اشکال دارد"شود یمان خداست مرتکب ممقابل فر
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در تضاد  "کند یم انیو بر خدا عص چدیپ یاست که سر از سجده آدم باز م يا که تنها فرشته طانیش" جمله) 5.دو پهلو می باشد
] همه[هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس ] یاد کن[و " :با آیه پنجاهم سوره کهف است که فرموده است

بر حوا  يصورت مار به }شیطان{ "عبارت) 6."جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید] گروه[جز ابلیس سجده کردند که از 
در فصل پیشین در رابطه  با آن با آیات قرآن در تضاد است که  "پردازد یآدم م انیحوا به عص قیو از طر شود یظاهر م

که عینا از تورات اقتباس  "دهد یدو را ندا م نیو ا دیآ یسراغ آدم و حوا به بهشت م خدا هر روز به "عبارت) 7.صحبت کردیم
بهتر این بود که شریعتی مشخص می کرد که منظورش عبارت . کرده است با آموزه هاي توحیدي صد درصد در تضاد است

بحث عریانی آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه، مغایر با مطالبی است که در قرآن ) 8. ه دیدگاه اسالمتورات است و ن
یکی از مهمترین ایرادات  "}شدن}{ممنوع وهیم،  يا آتش پرومته {یخدای یخودآگاه کی يدارا "جمله )9. آمده است

  :دو تا از  اینموارد را به شرح ذیل، بیشتر توضیح می دهیم. است
شریعتی در برخی موارد تحت تاثیر اندیشه هاي غرب مطالب را آنچنان بیان کرده که نمی توان فهمید ) اولین مورد               

گناه  "خیلی مشخص نیست که آیا منظور شریعتی  در جمالت فوقانی، نظریه : براي مثال. نظر وي  تایید یا رد آن نظرات است
در اثر گناه آدم،  ندیگو یم مسیحیان .ایشان این است که آدم اولین گناه را مرتکب شد مسیحیت است یا مقصود "نخستین
و مرگ وارد  ینظم یشد و انسان بردة گناه گشت و ب فیرفت و صورت خدا که در انسان بود بد شکل و ضع نیاز ب تیمعصوم

 )."اولیه گناه از بشر فرق،ادیان و مذاهب، نجاتپایگاه جامع ": برداشت از(}27 ۀی، آ9باب  ان،یعبران د،یعهد جد{جهان شد
 دلیل به انسان او، نظر به. گرفت قرار کالمی بررسی و بحث مورد آگوستین قدیس وسیله به بار نخستین ، اولیه گناه مسئله

 عتیق، عهد در .کند می هدایت خیر سوي به را انسان که است الهی عنایت و لطف تنها و است گناهکار حوا و آدم اولیه گناه
 را آموزه و این. ندارد وجود آموزه این تعلیم از اثري نیز انجیلها در. ندارد وجود آدم گناه بودن فراگیر به صریحی اشاره

پولس، آگوستین، آنسلم، متکلم مشهور مسیحی، جان کالوین و آرمینیوس از صاحب . یافت می توان پولس رساالت در تنها
، گناه نخستین را سبب تباه شدن موهبتهاي طبیعی و فوق طبیعی می کالوین جان .ازلی هستند نظران و مروجان دکترین گناه

روح ما را آلوده می سازد، ) 1: گناهی که با آن زاده شده ایم بر ما سه اثر بر جاي می گذارد:وي به صراحت می نویسد. داند
را به شیوه هاي خالف عقل و قانون الهی ارضا و اقناع ما تمایلی فطري به گریز از خداوند داریم و می کوشیم تا خودمان 

یعنی عالوه بر آنکه خودمان تمایلی فطري به کردار و پندار ناشایست داریم، شیطان   ما اسیر شیطان زاده شده ایم؛ )2. کنیم
 بق این نظریات،ط.}469، ص 1376پترسون و دیگران، {گناه ما درخور کیفر است  )3. هم می تواند قویاً در ما نفوذ کند

معرفت  تیسا:برداشت آزاد از( به همین دلیل، گناه او به حساب تمام انسانها گذارده می شود. آدم نماینده همۀ انسانهاست
 يدیکل يها از آموزه هیآموزه گناه اول :در نتیجه، می توان گفت که ).و بررسی نظریۀ گناه ازلی در مسیحیت ان،نقدیاد

در بهشت عدن  ،هیاز فرمان ال یچیآدم قبل از سرپ) الف:است که نیآموزه به طور فشرده ااین مضمون . است تیحیمس
با خداوند  اش یمیگناه رابطه صم نیبه خاطر ا) ج به گناه آلوده شد؛ یاما با نافرمان) ب داشت؛ يزیآم خوش و بهجت یزندگ

انسان خراب شد به  تیآدم گناه کرد ماه یوقت) د از دست رفت، از بهشت رانده شد و به مرگ و رنج و محنت محکوم گشت؛
آلود،  گناه تیماه نیا) ه اند؛ گناه نیهمه وارث ا ،و نسل آدم ندیآ یم ایآلود به دن گناه یتیهمۀ انسانها با ماه نکیکه ایطور

به خاطر تخلّف ) و ندارد؛ نیجز ا يا و چاره کند یانسان بالطبع گناه م یعنیهمۀ گناهان انسان است،  میسرچشمه و علت مستق
 میکه ما انسانها به آن دچار یهستند، مرگ و رنج فریاند و مشمول خشم و لعن و مستحق ک آدم، انسانها همه گناهکار و آلوده

 ند،یمشمول لعن و خشم خدا کنند یچشم خود را باز م یوقت دالوالدهیاطفال جد یحت) ز است؛ هیگناه اول نیمجازات هم
گرفت انسان را از  میپسر، تصم يخدا ح،یمس یسیع قیخداوند از طر) ح گناهکارند و از همان لحظۀ تولد مستحق مجازات؛



 

68 
 

پایگاه اطالع رسانی پیامبر ":برداشت از(گناه باشد نیبر دار شد تا کفارة ا حیآلود نجات دهد؛ پس مس گناه تیوضع نیا
قرآن .در اسالم ندارد یگاهیجا چیو آثار آن ه هیاعتقاد به گناه اول )."يصدر حسین مسیحیت، در اولیه گناه اعظم،آموزه

هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفته است و هیچ  :می فرماید
  .}15اسراء ،{پردازیم عذاب نمىدارد و ما تا پیامبرى برنینگیزیم به  اى بار گناه دیگرى را بر نمى بردارنده

بحث عریانی آدم و حوا پس از خوردن میوه  )1:این بند در دو بخش تنگا تنگ آورده می شود) دومین مورد
درخت ممنوعه که شریعتی  )2.ممنوعه، که شریعتی آن را از تورات برگرفته، و مغایر با مطالبی است که در قرآن آمده است

را که  يزیهمان چ یعنی: نامیده است و در دنباله آن نوشته است "}ممنوع وهیم - يا آتش پرومته {یخدای یخودآگاه" آنرا
و اختالف نظر . "قوه خلق شده يو هم در برابر خداوند دارا فتهرا گر ییو هم امانت خدا تیخدا دارد خورده و هم مسئول

 یخوب و حت يزهایممنوع همه چ وهیم یمعن" :ده است کهی نقل کرصاف ریتفس و از. ي بیان کرده استرازیمکارم ش خود را با
تاکید کرده  "خودآگاهی  "و در پایان مطلب خود، بر درخت ممنوعه  با عنوان . است مقدس و مقدس تر از علم نقل کرده

حالیکه قرآن در . کرده است "آتش پرومته اي "رویهم رفته شریعتی درخت ممنوعه را امري نیک می داند که تعبیر به .است
 دییگو یو م دیهست هیشما که فق :ایشان در پاسخ به مکارم می نویسد. آن را امري مذموم می داند که از آن نهی کرده است

 نیتفکر در ذات خدا ممنوع است خودتان از ا دیفرما یبزرگ که م یا علیدست زدن به قرآن بدون وضو ممنوع است 
اینجا مثالی را که آورده مستدل نیست، چرا که فقها نمی گویند کسی مطلقا به قرآن  شریعتی در ."د؟یفهم یچه م تهایممنوع

یا اینکه گفته اند، تفکر در ذات خدا نشود . دست نزند، بلکه حرفشان این است که دست زدن به قرآن آداب و ترتیبی دارد
از این راه که به جایی رهنمون نمی شود  براي این است که وادي خطرناکی ست و قابل دسترسی نیست و لذا روایات، مطلقا

علم ادم "طبق آیه {اما، اسالم که اولین آیاتش تشویق به دانش اندوزیست و خداوند اولین معلم انسان است. منع کرده اند
به  "ب"پاسخ هر دو مورد بند .، چگونه می تواند انسانها را از شناخت معرفت منع کند و عرصه دانش را ممنوع سازد؟}االسماء

  :شرح ذیل می باشد
) ج.سوره اعراف 22تا  19آیات  )2.بقره35آیه)1: برخی ازآیاتی که به درخت ممنوعه  اشاره شده عبارت است از 

از همین آیات می توان استنباط کرد که اوال، نهی اکید از طرف خداوند است که به این درخت .سوره طه121تا 117آیات 
پوشیده بودند }یا جنگل{ثانیا، آنها در بهشت.قانون شکنی صورت گیرد، ظلمی صورت گرفته استنزدیک نشوند که اگر چنین 

این نکته .آنان برایشان نمایان شد  "سوءات"و پس از آنکه از آن درخت خوردند، تغییراتی فیزیکی براي آنها حاصل شد که
که  از روي بی دقتی می گویند آدم پس از خوردن درخت  را باید دقت کنیم، زیرا بارها به جمالتی در کتابها بر می خوریم

در مطالب . قبل ازاین قانون شکنی داراي شناخت بود "علم االسماء"فهمیدکه برهنه می باشد، در حالیکه آدم به واسطه 
 يو یعنی. مرحله از مراحل خلقت آدم، الزم بود نیخوردن از درخت ممنوعه به عنوان آخر پیشین از قول رضوي نوشتیم که

آدم  در آن جنگل،. سخت یبود در درون پوشش زره يموجود کیو هنوز . بود دهیخود نرس نشیقبل از آن، به کمال آفر
 لیتبد "نرم پوست"دو موجود سخت پوست به دو موجود  پس از خوردن از آن درخت، این . هنوز انسان کامل و مکلف نبود

حفاظ باشند،  نیااز دست دادن  شهیاز آنکه در اند شیآنان پ.قرار داشتسخت  يقشر ریکه تا آن روز در ز یپوست. شدند
پس از خوردن از آن درخت، آشکار   بوده، کرشانیقبالً در داخل پ یعنی. افتادند "شان سؤات" دنیبه فکر پوشان مهیسراس

 دهند ینشان م ثیحد نیدر ا ."سپس مشهود گشت شد ینم دهیبود که د يآنها طور "سوآت":آمده است ثیدر حد. دیگرد
مضمون برخی (ده است که لباس آنها از جنس ناخن بودمآنیزاز ابن عباس . بوده است یعیپوشش طب کیکه لباس آنها 

   ).134و 133 ،صتبیین جهان، رضوي:عبارات از



 

69 
 

اي همچون نطرات رضوي، در اینجا  نظر عبدالعلی بازرگان را درباره درخت ممنوعه ذکر می کنیم که تا اندازه                  
 "منظور از نزدیک شدن به شجره اي که موجب ظلم می شود چیست ؟ البته معناي متعارف  :او می نویسد. ویژه می باشد

شجره  ": همچون. اما این کلمه به معانی غیر مادي هم در قرآن بکار رفته است . ، همان درخت قابل فهم همگان است "شجره
اسراء { "شجره ملعونه "،  }26و  24آیات ،ابراهیم =در تمثیل کالم توحیدي و کالم شرك آمیز {"شجره خبیثه "و  "طیبه 

اتفاقا . ، و مواردي دیگر }64و  62صافات {در قعر جهنم"شجره زقوم  "که مفسرین به سلسله بنی امیه نسبت داده اند ، }60
به طور کلی در زبان عربی به هر . }120طه  {!ب داد فری "شجره جاودانگی=شجره خلد  "ابلیس نیز آدم و همسرش را به 

یعنی . چیزي که همچون درخت داراي ریشه و اساس ، تنه اصلی، شاخ و برگ و سرانجام میوه و محصول باشد ، شجره میگویند
. هر چیزي که نظام و شبکه و شاخه و شعبه داشته باشد و سیستم و سلسله مراتبی همچون درخت در آن قابل مشاهده باشد 

، سلسله مراتبی همچون شاخ و برگ و عملکرد }زمامدار{ومتی نیز ریشه در فرهنگ و عقاید مردم ، تنه اصلی سیستمهاي حک
در زبان نمادین و به گونه سمبلیک ، آیا نمی توان شجره اي را که نزدیک  .منفی یا مثبتی همچون میوه تلخ و شیرین دارند

در نافرمانی از رحمان دانست که سرآغاز سلسله انحرافات بعدي شدن به آن موجب ظلم می گردد ، همان پیروي از شیطان 
نهج البالغه خطبه {در تعبیري از حضرت علی ، شیطان رهبر مستکبرین است که اساس عصبیت را بنیان گذاشت. می گردد؟

اختیار عنایت به این ترتیب آدم که اولین تجربه خروج از مرحله حیوانیت و حکومت مطلق غرایز را با . }192/207قاصعه 
شده پروردگار باید به انجام می رساند، به این خطر ابدي هشدار داده شدکه با نسیان امر الهی به جاذبه شبکه ظلم و ستم 

معناي ظلم در برابر عدل ، چیزي جز از تعادل خارج شدن و قرار گرفتن در موقعیت و مقام غیر  .شیطانی کشیده می شود
شجره اي که ابلیس آدم را به آن وسوسه کرد، همان اندیشه جاودانگی و مالکیت مطلق بود . طبیعی و غیر رضایت خدا نیست

شیطان او را وسوسه کرد و گفت آیا می خواهی ترا به شجره جاودانگی و ملکی کهنگی ". !، یعنی تسلط مطلق بر زمان و مکان
ملک نشدن و  شده است که علت نهی خدا از شجره، سوره اعراف هم از زبان ابلیس تصریح  20در آیه {ناپذیر رهنمایی کنم؟

براي از دست دادن امکانات و مالکیت هاي اعتباري   آدمی همواره از مرگ و حزن خوف ". }جاودانه نبودن شما بوده است
دمی بر ، راه هاي واقعی غلبه آ "الخوف علیهم و الهم یحزنون ": آیه قرآن با تکرار جمله  14خداوند در . است اش دنیایی 

اما شیطان به فریب، سرابهایی را به عنوان حیات جاوید و مالکیت مطلق  .ترس و حزن را در دنیا و آخرت آموزش داده است
ین را همه شنیده ایم که آدم و حوا براي پوشاندن اندامهاي جنسی خود از برگ درختان بهشتی ا. دهد به انسانها وعده می
، آدمیان }دوران غارنشینی{قاشان نیز در تابلوهاي فراوانی، به تصور آنکه در دوران اولیه این تصور را ن. استفاده می کردند

اما در قرآن نه تنها اثري از برهنگی آدم و همسرش به چشم نمی خورد،  .مشابه حیوانات عریان بوده اند، به تصویر کشیده اند
از آن مهمتر ، به بیان قرآن  .را بر شمرده استاست } 118، طه{ "هرگز گرسنه و برهنه نشدن "بلکه از نشانه هاي بهشت آنان 

اي فرزندان آدم ، شیطان فریبتان ندهد، چنانچه ":!؛ هدف شیطان از فریب آدم و همسرش، اصال کندن لباس آنان بوده است
را به آنها  آنان ي جامه آنها را بر می کند تا بدیها در حالیکه پدر و مادرتان را فریفت و از بهشت بیرون راند؛

آن، این آیه نشان می دهد که  }جسمی و روحی {صرفنظر از معناي برهنگی و ابعاد درونی و بیرونی. }27اعراف،{دبنمایان
آنچه در قرآن .اقدام به پوشاندن خود کرده باشند ، آنها بر خالف تصور عمومی برهنه نبوده اند که پس از خوردن از شجره

آیا منظور از آشکار .ي آنها پس از چشیدن از شجره بوده است"سوآه=بدي ها  "ر شدنچندین بار ذکر شده است، آشکا
، اندامهاي جنسی است ، یا به گونه نمادین، هر آنچه را که آشکار شدنش موجب شرم و حیا گردد، از جمله "هآسو "شدن 

به طور کلی، حیوانات با نیروي  .ها داردیو اصال مفهوم برمال شدن و ظهور و بروز بد . معایب و مفاسد اخالقی، شامل می شود؟
و ظهور اراده مستقل "موتاسیون=جهش تکاملی"با . غریزه محافظت شده و در برابر خطرات خارجی عریان و بی پناه نیستند
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به عنوان مثال ؛ حیوانات . ر آدمی مطرح گردیددر نوع آدمی ، مسئله دو راهی انتخاب با امکان نفوذ و تاثیر گذاري شیطان د
هرگز گرفتار سوء هاضمه ناشی از پر خوري یااسراف در غریزه جنسی و سایر غرایز نمی شوند، ولی آدمی با اختیاري که در 

قع در وا. آشکار می گرددیش  "سوآه=بدي ها  "اسراف و زیاده روي دارد، گرفتار بیماریهاي گوارشی و جنسی می گردد و 
 .}سوره اعراف 27. 22، 20نگاه کنید به آیات {را از تن ها در می آورد  }تقوا{این شیطان است که لباس حفاظت و کنترل 

بر هیچ حیوانی . خوب و بد براي موجودي مطرح است که اختیار انتخاب و خود آگاهی داشته، ارزش و ضد ارزش را بشناسد
آنها جز به فرمان غریزه و تبعیت از ژنهاي خود عمل نمی ! گر حمله کرده استنمی توان خرده گرفت که چرا بر حیوانی دی

بجاي  {اما با اختیاري که به آدمی داده شده است، براي اولین بار امکان اشتباه و آشکار شدن خودخواهیها . کنند
، اولین تجربه ناموفق "راموشیف=نسیان "به این ترتیب آدم با . در زمینه جاودانگی و مالکیت مطلق پیدا شد }خداخواهیها

از آنجائیکه ارزشهاي اخالقی اموري ذهنی و قرار دادي هستند، درك و فهم آنان براي توده هاي  .عزم و اراده را تحقق داد
شمار می روند، باما شکم و شهوت را که قویترین غرایز اولیه . به خصوص انسانهاي اولیه چندان آسان نبوده است   مردم،

بنابراین در سناریوي سکونت آدم در بهشت، به گونه سمبلیک، از . ر هر سطح و سن و سوادي عمیقا احساس می کنندآدمیان د
ها یاد شده است تا هر کسی در هر زمان و مکانی آن را به فراخور فهم و فراست  "سوآه  =بدي "و آشکار شدن  "خوردن "

آیا نمی توان برگ . به کار رفته در این قصه براي ما روشن تر شود با چنین نگاهی، چه بسا معانی نماد هاي. خود دریابد
لباس تقوا بهترین لباس  "مگر در قرآن نیامده است که  .بهشت را، که بدیها را می پوشاند، همان تقواي اخالقی دانست؟

اي زیبایی و آرایش و لباس تقوا، اي فرزندان آدم، ما براي شما لباسی قرار دادیم تا بدیهایتان را بپوشاند و لباسی بر :"هاست
توان نادیده گرفت که در  البته نمی. }26اعراف،{این از نشانه هاي خداست، باشد تا یادآور شوید. که این بهترین است

شان ، اقدام به پوشاندن  "سوآه"آمده است که آدم و همسرش به محض چشیدن از شجره و آشکار شدن }121طه،{قرآن
را شرمگاه یعنی اندام جنسی بگیریم، این برداشت با آیاتیکه تصریح می کند  "سوآه "اگر معناي . کردندخود با برگهاي بهشت 

مگر آنکه بگوییم آشکار شدن . آنها در بهشت پوشیده بودند، و سعی ابلیس در برهنه ساختن آنها بود، تناقض پیدا می کند
 ،نجاکه غریزه جنسی قویترین و محسوسترین غرایز استاست و از آ "سوآه"اندامهاي جنسی یکی از موارد و مصادیق 

هیچ حیوانی اندام جنسی خود را نمی پوشاند، در  .احساس شرم و گناه از خطاي در آن آشکارتر و قابل فهم تر بوده است
و  "شرم"احساس . عالم حیوانات که تحت فرمان غریزه هدایت شده الهی هستند، خطا و خیانت و گناهی واقع نمی شود 

اتفاقا در تورات نیز خوردن از میوه  .عرضه گردید }نوع آدمی{آنگاه آغاز شد که اختیار و انتخاب بر آدم و همسرش "گناه"
خدا خوب می داند ...}4بند  3سفر پیدایش، فصل {نگاه کنید به . ممنوعه رمز آگاهی از ارزشهاي نیک و بد شمرده شده است

زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا می شوید و می توانید خوب را از بدتشخیص دهید  
نکته فوق براي فهم مسئله است وگرنه در هیچ آیه قرآن ، در ارتباط با داستان آدم، مطلقا ذکري از  .}20در بند  ،همچنین{

به کار برده اند، نشده است و معلوم نیست این قضیه خیالی از کجا وارد  "سوآه"جاي کلمه ه مفسرین ب ، که"عورات"کلمه 
پس از {":چه بسا این برداشت را هم مفسرین از تورات گرفته باشند که در آن آمده است  . !ذهنیت مسلمانان شده است

اه شدند ، پس با برگ درخت انجیر پوششی براي خود آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگ }خوردن از درخت
مشتق می شود، به  "بدي=سوء  "سوآه که از کلمه. یاد کرده است "سوآه"در قرآن همه جا از آشکار شدن  ."درست کردند

که  سراغ اندامهاي جنسی رفته اند ،گویا به این خاطر، شارحین این قصه. چیزي گفته می شود که ظاهر شدنش شرم آور باشد
را ، که پنج بار در قرآن و تماما در داستان آدم  "سوآه"معناي دقیق کلمه . ؟!شرم آور بودن آشکار شدنشان بدیهی تر است 

. بکار رفته است، در داستان اختالف دو فرزند آدم ، که تجربه پدر را تکرار کردند، به روشن ترین وجه می توان دریافت 
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را به قتل رساند، جنازه مقتول آشکارکننده جنایت و عداوت ناشی از حسادت }هابیل{خود برادر }قابیل{وقتی یکی از آن دو
او که نمی دانست با مدرك جنایت چه کند، با مشاهده کالغی که چیزي را در خاك مخفی می کرد، . در نفس قاتل گردید

می تواند راهنمایی باشد براي  ، "سوآه"با همان کلمه  وصف جنازه مقتول در قرآن،! جنازه برادر را در خاك پنهان نمود 
تبیین این کلمه؛ وقتی جسم عزیزترین وابستگان هم باید به سرعت در خاك پوشیده شود، وگرنه بوي منزجر کننده اش همگان 

اگر مفارقت روح . فساد اخالقی انسان و عصیان پروردگار بیشتر آشکار کننده زشتیهاي نفس می گردد را فراري می دهد،
پس نفس او کشتن برادر را در نظرش نیکو جلوه ". مفارقت روح خدایی از آن چه می کند؟  ی از جسم انزجار می آورد،حیات
پس او را کشت و از زیانکاران شد ، پس خدا کالغی را برانگیخت که در زمین کند و کاو می کرد تا به او بنمایاند چگونه ! داد 

  ). آزمون آدم در بهشت، عبدالعلی بازرگان(} 31ده مائ{ "برادرش را بپوشاند} جنازه{سوآه 
درخت را بعد از  قرآن داستان نزدیک شدن آدم به آن: آدم اشاره کرده و می گوید و آیه اهللا مطهري به داستان            

به او بگویند اینجا  آدم پیش از آنکه به بهشت برود و یذکر کرده است ، یعن}  31بقره ، { "و علم ادم االسماء کلها  "داستان 
در بهشت  يا چشم بسته انیک حیو  باز شده بود و همه حقایق عالم را آموخته بود، آدم بود و در بهشت بود، نه  بمان، چشمش

 یشناسای چون آدم بود ، عارف بود ، شناخت داشت،. آدم بود که رفت به بهشت .بود که، با خوردن آن میوه چشمش باز شد 
و  ياز آدمیت خارج شد ، با آنهمه علم و معرفت اسیر هو آدم را از این جهت بیرون کردند که. دانست یمداشت و حقایق را 

شد که از  "نا آدم  "آدم ،.است آدم يبه او گفتند اینجا جا. حرص شد ، اسیر یک وسوسه و طمع شد یکاسیر   هوسش شد،
 ، یبینن، جهادهد یم یبیننشناخت، جها. خود عمل نکرد یآدم به لوازم شناخت خود به لوازم شناسای. بهشت سقوط کرد 

به من جهان را به  " دانم یم "، این دانم یمن آدم هستم ، همه حقایق را م. خواهد یعمل م ي،، و ایدئولوژدهد یم يایدئولوژ
ید و نباید نگاه نکنم، من به با یول. دارم  "باید و نباید  "پس  ،بینم یجهان را اینگونه م  ، و چوندهد یشکل خاص نشان م

قرآن قائل به ممنوعیت  پس ...است ، یآن درخت ، درخت جاودانگ"گر بیاید و بگوید  ، یک وسوسهممسؤولیت احساس نکن
قرآن  یوقت: به چه دلیل قرآن قائل به امکان شناخت است ؟ واضح است. تاس  شناخت نیست بلکه قائل به امکان شناخت

. کند یآدم را دعوت به شناخت م یقرآن رسما بن ،به عالوه... کند یبه یک امر ناممکن نم به شناخت، دعوت کند یدعوت م
 ینظر یعن{ به این مردم بگو نظر کنید،: از این قبیل یبه نظر هست، امر به تفکر و تدبر هست، و تعبیرات مرا  اینهمه در قرآن

در این آسمانها و  گوید یقرآن م. ، بشناسید }101یونس ، {هست یچیزهای فکر کنید ، در این آسمانها و زمین چه} فکر کردن
انسان خودت را بشناس، جهانت را بشناس، خدایت را بشناس، زمانت را  يبروید هر چه هست بشناسید، ا زمین نظر کنید، 

  .)29ص ،يمطهر ،مساله شناخت(خودت را بشناس  جامعه و تاریخ بشناس،
 اریاز او دارد فرق بس یمیکه تورات ترس یبا آدم ،آدم نیا )1 :بطه با درخت ممنوعه این است کهمطلب پایانی در را             

و ! است» آدم« یآدم راست نیا  گناه بزرگش علم است؛ ،است و آن آدم ییناینقطه قوتش علم و ب نیآدم بزرگتر نیا. دارد
و علم را در مغز خود  یینایشده و آن آدم دستور دارد فکر و ب دهیآفر یینایآدم به خاطر ب نیا! خبر یآن آدم از همه جا ب

برهنه  یو مستور و محترم و انسان بوده است و با نافرمان دهیپوش ،در آغاز کند یم یکه قرآن معرف یآدم )2.راه ندهد
خود هم شرم  یاز برهنگ یبرهنه بوده است و حت واناتیاز آغاز همچون ح کند یم یکه تورات معرف یآدم ولی.شود یم

مالحظه می کنید با ). درخت ممنوعه تیماه ویکی فقه،: اقتباس از(}25فصل دوم، جمله  ن،یورات سفر تکوت{نداشته
نمی   "خود آگاهی"و  "آگاهی "توضیحاتی که از قرآن داده شد، حتی توجیه شریعتی درباره تفاوت گذاشتن بین مفاهیم

از  یکیآمده است؟ نه،  نیبه زم یآدمک أتیخدا است که در ه نیا :ا او نوشته استزیر. تواند ایشان را از این بن بست برهاند
خود را شناخت، خودآگاه  د،یناگهان چشم گشود، د آمده است، چشمانش باز شده است؛ آدمک،  "خود"آدمکها ناگهان به 
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را  يپس آزاد  افت،یرا  شیرا شناخت، اسارت خو ییبایرا حس کرد، پس ز شیخو يهایکه آدمک است، زشت دیشد، د
مجموعه ( افتی"یآگاه".شد "آدم"کرد،  "انیعص"شد،  "نایب"را جست، آدمک  "خدا"پس  د،ید "بنده" خواست، خود را

  .که توضیح دادیم، آدم قبل از خوردن میوه ممنوعه شناخت داشته است).یعتی، انسان، انسان آزاد،شر24آثار 
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  فصل هشتم
  

  دانایی و اسطوره ادیپوس
  

  نیابید نجویید را چه آن بیابید، تا بجویید
  

ادیپوس بدان علت می پردازیم تا از زاویه دیگري نشان داده شود که مساله رسیدن به دانایی  در اینجا به اسطوره                
و همین اندیشه هاست که اندیشمندان غرب به ارث برده اند و نتوانسته اند سازشی بین دین ودانش . مطلوب خدایان نیست

از  دیفرو گموندیبه خوانش ز شتریب ،اسطوره این تیاهم :می نویسد مجله مهرگان ، پیاسطوره اد درباره ارزش .داشته باشند
و طبعا  يفکر تیدانست که در وضع یکساناز چه،یاو را در کنار مارکس و ن توان یکه م دیفرو. است یاسطوره مبتن نیا

. کرداستفاده  اسطوره نیاز ا ،خود یدادن مباحث روانشناس حیتوض يبرا  آورد، دیپد یانقالب ستیقرن نوزده و ب یاجتماع
 يهنر ،یشد که از خالل آثار ادب يپرداز هینظر ینوع افتنیباعث رواج   شنامهیها و نما استفاده از اسطوره یعنی  ماجرا  نیا

 "مارشال برمن"امروز  یسارتر، فوکو، دلوز و تا حت چه،یتا مارکس، ن دیاز فرو. پرداخت یم سندهینو یشخص اتینظر انیبه ب
 کیاثر سوفکل و بار تراژ پیاد شنامهیقصه نما ،سو گریاز د .اند استفاده کرده دیتجربه فرو نیاز ا تهیمدرن هدر کتاب تجرب

هرچند، مارکس . شد شنامهینما نیبه ا ستمیقرن ب یانیم يها از روشنفکران در دهه ياریآوردن بس يآن باعث رو دیشد
 نیخوش نشان دادند و از ا يرو پیاز پرومته به اد شیب ياریبس يستهایاما مارکس دانست، یپرومته را اسطوره محبوب خود م

در  اریشهر پیمجله مهرگان، اد(بود ییایتالیساختار شکن ا ستیو مارکس سندهیشاعر، نو لمساز،یف "ینیپازول رپائولویپ"جمله، 
  ).ایتالیا

قسمت اول از  }جبار پیاد= رانُسیت پوسیدیاُ: ، تلفظ یونانیبه {اریشهر پیداُ: در معرفی این اسطوره می گویند              
 429که در  است سوفوکل یونانی سینو شنامهینوشته نما "يتبا يها افسانه" ياز تراژد گونهیدر کولونوس و آنت پادی ٔگانه سه

خاص خود را  نیقوان کیاست که هر انیدمو آ انیدوگانه و ناهمساز خدا يایدن يتراژد نیا. صحنه رفت يبه رو الدیاز م شیپ
است که  مقرر کرده نیچن ریتقد .ریبرخورد بشر است با تقد شود، یمطرح م يتراژد نیکه در ا يا مسئله گریبه عبارت د. دارند

 نیا. یاست ظالمانه و دوزخ یفرمان. ودهم بستر ش شیو پرتکاپو، پدر خود را بکشد و با مادر خو ایو پو ایجو اریشهر پیاد
اما اگر . ردیکه جانش را بگ سپارند یم یکودك را به چوپان پیاز آن، اد ختنیگر يو برا اند افتهیدر بیحکم را پدر و مادر اد

کودك رقت  ٔبر لبخند معصومانه ست؛یآسان ن زیبر چوپان ساده دل ن د،یآ یبر پدر و مادر دشوار م یخون طفل ختنیر
و کودك در دربار  برد یم وداو را نزد شاه کشور خ ،شبان دوم. سپارد یم "کرنت" اریاز د گرید یآورد و او را به چوپان می

و چون پدر خوانده و مادر  شود یهاتفان از سرنوشت خود آگاه م ٔلهیبه وس یدردوران جوان بیاد. شود یشاه بزرگ م نیا
 يرمردپی ٔه به گردونهدر را. زدیگر یآنان م اریاز سرنوشت از د زیگر يبرا پندارد، یخود م یقیاش را پدر و مادر حق خوانده

 ٔبر دروازه. تازد یم شیپ» تب«شهر  يو به سو کشد یم} او بوده یکه پدر واقع{را رمردیمختصر، پ يو پس از گفتگو رسد یم
. شوند مرگ می ٔطعمه مانند یو چون آنان در پاسخ در م پرسد یم یاست که از مردمان معمائ یابوالهول رگاهیشهر از د نای
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ساکنان شهر تب به پاس . افتد یو ابوالهول مقهور بر خاك م دیگو یرا فاتحانه جواب م}ریتقد ندهینما{ابوالهول يمعما بیاد
از  سپ. گذارند یرا در دست او م} پیمادر اد{شهر  و دست ملکه بخشند یم پیخود را به اد ارید ياریشهر ،یگشائ گره نیا

  پرسد، یفاجعه را از معبد کاهنان آپولو م نیسبب ا بیو چون اد دیآ یشهر فرود م نیمرگ و طاعون بر ا ی،سالها فرمانروائ
در  پیاد .است بستر شده که پدر خود را کشته و با مادر، هم يگناهکار زد،یبرخ انهیاز م دیکه گناهکار با شنود یپاسخ م
را  شیخو نیجهانب يو چشمها رسد یبه خود مدر سرانجام  دیبا شنامهیکه در نما یجرائپس از ما دیگناهکار پل نیا يجستجو

  .)یمیرح ی،دکتر مصطف اریشهر پیاد (کند یبر م
 شده نوشته فرمانی آپولون معبد در. است شناخت و آگاهی نوع هر الزمه خودشناسی باستان، یونان ارزشهاي نگاه از              

 این اگر. "دریاب را خود": است چنین فرمان. بدانند و بخوانند را فرمان این باید همه. است همگان مخاطبش که دیوار، بر
. برد خواهیم پی آن بودن کننده گمراه و ریشخند بر کنیم، فرض او کیستم من یعنی ادیپ، پرسش براي پاسخی را فرمان

. آورد بوجود وي در را بخشی آگاهی الزامات کمترین بود نتوانسته ادیپ آگاهی. آن بر غلبه ٔنقطه نه است رنج آغاز آگاهی،
 تلخکامی از غیر به که آگاهی. کند می سنگینی احساس خود دوشهاي بر آن حمل از کیست، فهمد می وقتی نهایت، در ادیپ،
 از سوفکل.ي است که سوفکل به آن پرداخته است، داناي گناهکار"دیپوسا"). ویکی پدیا(ندارد ارمغان به وي براي چیزي

 ادیپ که زمانی. شود می منعکس تقدیرش و ادیپوس در کوتاه جمله همین و ”بیابید تا بجویید :گوید می خدایان زبان
 بدون و راحتی به تواند نمی او که است این ، نشاندهنده”کنم رها ندانسته را حقیقت توانم نمی“: کند می بیان را اول دیالوگ

 زبان از خواهد نمی حتی و است غریزي او وجود در دانایی به عشق .بداند خواهد می او بگذرد، آن کنار حقیقت، از کشف
 از ادیپوس ."بدانم خود تن به تا جایم این در اکنون دارم قوي دل پیکی هیچ به نخواستم چون":  گوید می بشنودو دیگران

 می زنی به را مادرش یعنی شهر بانوي شاه آنکه از پس. داند نمی چیزي همسري مادر و پدرکشی یعنی خود، زندگی راز
 است دانایی از ادیپوس سرنوشت دردناکی. "گشودي نمی رازي تا بودي نزاده هرگز کاش ": گویند می نیز همسرایان گیرد،
 در. است رنج و گناه سرچشمه دانایی. "هست که آنچه جز باشد چیزي بداند خواهد نمی و کیست بداند خواهد می" چون

 دیونیزوسی همساز، سرشتی نا و دوگانه مردي ادیپوس است، معرفت زاده گناه یونانی اساطیر مانند نیز هم هاي سامی افسانه
 خداي دو این .است بیخودي و مستی مظهر دیگري و اعتدال؛  و خرد حقیقت، روشنایی، منشا یکی که آپولون، دوستدار ولی

. رود می آن کشف دنبال به عجیبی نیروي با خورد می بر رازي به وقتی ادیپوس. آمدند گرد ادیپوس در ناسازگار و معارض
 يایدن پوسیاد يتراژد يایدن ."رسید ظلمت کشیدم نور انتظار چون و آمد بدي داشتم نیکویی امید چون" :او می گوید

اند و آنگه که به هم  گانهیخاص خود را دارند، از هم جدا و ب نیقوان کیاست که هر انیو آدم انیدوگانه و نا همساز خدا
ابوالهول در سر راه   "يتبا"بر در شهر   سر فرود آورند، انیبه اراده خدا دیبا شیخو یضرورت هست رغمیکنند عل یبرخورد م

 پوسیاد ریخود اوست، تقد یهست يدر ژرفنا یآدم ریتقد يپس جادو. است زادیآدم ینشسته و خواستار دانستن راز هست
محمد حسن درباغی ، اریشهر پوسیاد شنامهینماسایت ادبیات نمایشناي، خالصه ":گزیده اي از(.است ریگشودن راز تقد

  ).          "فرد
دیدگاه ویژه اي درباره این اسطوره }شاهرخ مسکوب { ترجمه  بهیار "شهریار ادیپ"انتشارات سوره مهر در معرفی             

با  .نیست شود، برخورد بشر است با تقدیر، که مسألۀ کوچکی  تراژدي مطرح می که در این اي مسأله: ارایه داده  و نوشته است
گزیده هایی از  مطالب . توجه به اینکه خالصه اي از این داستان را در باال توضیح داده ایم،  فهم بیانات بهیار آسان تر می شود

. اي عقیده دارند، تقدیر غالب است مچنانکه عدهبه ظاهر، ه .ادیپ یا تقدیر؟ .در این نمایشنامه مغلوب کیست؟: چنین اند
بهیار نیز این . کند هاي خود را می شود و ادیپ نمایندة نیروهاي انسانی مغلوب و خاکسار دیده مو اجرا می فرمان او مو به 
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تر قکتر، ولی دقیاي کوچ کل در برخورد ادیپ با ابوالهول، در صحنه سوفو .پذیرد و به راستی هم پذیرفتنی نیست تعبیر را نمی
بر دروازة شهر است و معمائی } نمایندة تقدیر{ابوالهول: دهد تر، یکبار دیگر برخورد انسان را با تقدیر نشان می و مشخص

و این کار فقط براي انسان {شوند اما اگر پاسخ او دانسته شود  مانند نابود می پرسد، آنان که در پاسخ دادن به او در می می
 .!انسان: پرسد پاسخش یک کلمه پر معنی است معمائی که از ادیپ می. گردد بار تقدیر است که نابود می این ،}ممکن است

بینیم این کار تنها از انسان  همانطور که می. افکند گوید و ابوالهول، تقدیر شوم را بر خاك می این معما را پاسخ می  ادیپ
اما چرا همین ادیپ زیرك، در تقدیري که براي خود وي مقرر  .ه نیستکاري ساخت  ساخته است و از هاتفان و سخنگویان غیب

آید این است که آیا در محیط نمایشنامه براي ادیپ ممکن بود  پرسشی که در اینجا پیش می. شود؟ است به تلخی مغلوب می
روي حیاتی تقدیر، نادانی نی"مترجم به درستی از داستان ابوالهول نتیجه می گیردکه،  .که تقدیر خود را نیز مقهور کند؟

تقدیر تا آنگاه تقدیر است که چون رازي ". آن زمان که ما دانا و آگاه شویم پشت تقدیر به خاك رسیده است.}24ص {"ماست
این . توان خاموش و بیخیال نشست در برابر تقدیر نمی .}همان صفحه{"میرد پنهان باشد و زمانی که دانسته شد دیگر می

. انسان در کارگاه طبیعت ناساز و دشمن خوي نباید، زندگی کند. پرسد و سزاي نادانی و غفلت، مرگ است اوست که معما می
پس دسترسی و . براي زیستن راهی جز این نیست. و ناچار است بکوشد تا چگونگی کار کرد آنرا دریابد و به کار خویش گیرد"

آورد، این  تقدیر، فرمان دوزخیش را بر ادیپ فاتحانه فرود میاگر  .}25ص{"تسلط بر تقدیر، خود تقدیر انسان زنده است
ابزار تقدیر در اینجا، قواي ادیپ، قواي انسان است که ندانسته و نفهمیده بر ضد . پذیرد کار به مدد قواي غیبی صورت نمی

ها را از دست تقدیر بیرون افتد ولی بنا بر آنچه گذشت، هنگامی که بشر بر این نیروها آگاه شد، دیگر آن انسان به کار می
... ساختۀ دستهاي خود اوست... تقدیر ادیپ"نویسندة مقدمه بر این عقیده است که،  .آورده و در چنگ خود گرفته است

آیا ادیپ مجبور .سازد همچنانکه ادیپ چنین کرد انسان خود تقدیر خود را می. "کند یابد و زندگی می زند، رشد می جوانه می
بنا به  .از همان راهی برود که نمایشنامه در پیش چشم ما گذاشته است؟ آیا یافتن راه دیگري محال بود؟بود به هر حال 

آنجا که نادانی نباشد نه تقدیري است و نه . استنباط از داستان ابوالهول باید بگوئیم که شمشیر تقدیر، شمشیر نادانی است
این  .کشد خورد و پس از مختصر گفتگوئی او را می ه پیرمردي برمیشمشیري، ادیپ در راه تب، در راه گریز از سرنوشت، ب

خشمی نابجا نمایندة ! نه.آیا از کشتن پیرمرد ناگزیر بود؟!.نشیند تیر اول تقدیر به هدف می. پیرمرد ناشناس پدر اوست
انگیز  این ماجراي غم آغاز. آن را آسان از خود براند} در صورت آگاهی و دانائی{توانست نخستین تقدیر است و ادیپ می

هنگامۀ نبرد بر سر سه راهی در محلی در . گیرد بدان سبب است که در بیابان بر سر کنار نرفتن از جاده، جنگی شوم در می
آیا همین اشاره دیگري به ناصوابی علت بسیاري از پیکارها . گیرد که ممکن بوده است همه به خوشی از آن بگذرند می

 "تب"مرگ و طاعون بر  ،شوند سالها بعد بدین گناه که شهریار شهر گناه آلود است دیگر کشته می پیرمرد و جمعی .نیست؟
این یکی از دو  .کند و دیگري خشمگین است و این ثمرة نادانی است آید و همۀ اینها به سبب آنکه یکی درشتی می فرود می

شد تیر تقدیر به  کرد و آن خشمگین نمی این درشتی نمیسالح برندة تقدیر است سالحی که به تمامی در دست آدمی است اگر 
دهد و به ریشخند  کل با نشان دادن این صحنه، بیهودگی بسیاري از خونریزیها را نشان نمی آیا سوفو.نشست نشانه نمی

مشیري که هر ش: خواهد بگوید کل نمی آیا سوفو.و این آدم کیست؟ پدر او! کشد ادیپ راز گشا چه آسان آدم می .گیرد؟ نمی
آید، بطور مستقیم یا غیر مستقیم شمشیري است که بر سر عزیزترین کسان خویش می  بر فرق ناشناسی به نام دشمن فرود می

اي ترسناك بوجود  نادانی و خشونت فاجعه. قتلی که بدنبال آن باید در عین بهروزي، منتظر طاعون و مرگ باشیم. زنیم؟
هنگامی که شهریار از مردم می )1:از جمله .آورد خشونت تلخیهاي دیگر نیز به بار می در این نمایشنامه، خشم و. آورد می

خواهد که گناهکار را معرفی کنند و مردم بیگناه خاموشند، ادیپ با یقین به اینکه مقصر از فرمان او سرباز می زند خشم 
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شود که نداي  هاتف غیب، مانع از آن می "زیاس تیر"خشم گرفتن او بر )2.گیرد و مرتکب گناه را به سختی نفرین می کند می
خشم و  )4.بندد گیرد و بر او تهمتی بزرگ می  خشم می} جانشین خویش{ به سبب گمانی بیجا بر کرئون) 3.حقیقت را بشنود

 آرزوي مردن او را "سرآهنگ"کند،  خشونت ادیپ در زمان فرمانروائی، او را در زمان معزولی، به کلی تنها و مضطرب می
چنانکه پس از این خواهد آمد در گناهی که دست تقدیر بر او نوشته است ادیپ هیچگاه نیت گناه ) 5.دارد و از او مشمئز است

اما ادیپ به هنگامی که همه چیز دانسته شد، با خشمی . دهند کردن ندارد، در هیچ مذهب و آئینی چنین گناهی را کیفر نمی
اي در برابر دیدگان خویش  کند و از سر جهالت، پرده چشمهاي جهانبینش را می آمیخته به نادانی، خود با دست خویش

توانست از  باید دید، در نمایشنامه چگونه ادیپ می  .هم آغوشی با مادر است  گناه دومی که سرنوشت بر او نوشته، !.کشد می
 اسی از راه رسیده شود و پیمان ازدواج، تقدیم ناشن آیا در خور ریشخند نیست که ملکه دیاري، . این دام ننگین بگریزد؟

آورد از یک سو زود خشمی و  اي بوجود می کند، آنچه فاجعه آنچه سرنوشت را پیروز می. هیچ عشق و کششی بسته شود؟ بی
طرفه اینجاست که برعکس هر . منطقی و غیر طبیعی موجود است کورانه از رسوم و عادات غیر از سوي دیگر تمکین کور

نه انتظار متانت بیشتر از این قهرمان ناموجه است و نه چشمداشت  .جا، راه بر ادیپ بسته نیست هوري در این دوتراژدي مش
چشم داشت که   توان از شهریار نو، هم در آن سه راهی راه عبور باز است و هم می. طغیانی دیگر بر ضد رسوم نامعقول کهن

به جنگ با ... در کار دانستن، پرومته"توان با بهیار موافق شد که  سانی میبه آ. عشق خود را باالتر از سنن ناپسند بشمارد
آرام دریاست و تقدیر او صخرة دیرپاي  در این ستیز و آویز، انسان موج بی. خدایان برخاست و ادیپ به جنگ با تقدیر

سرگذشت ادیپ  . آشام نیست و خواهیم دید که این صخره بسیار دیر پا نیست، دیر پاتر از ابوالهول خون}26ص {"ساحل
بهیار از داستان  ."ساختۀ دستهاي خود اوست، ادیپ عاشق است، عاشقی پاکباز... تقدیر ادیپ"تراژدي تسلیم و رضا نیست، و 

اما در  .توان و باید به وسیلۀ دانائی بر تقدیر پیروز شد، این کار را ، سرنوشت آدمی می داند ابوالهول نتیجه می گیرد که می
 "دانائی گنهکار"بهیار، ادیپ را در سرلوحۀ تفسیر پرمعنی و انباشتۀ خود  .صدا بود هم  "ادیپ"دي نیز نمی توان با مفسر موار

توان و باید  فراموش نکنیم که در این نمایشنامه و هر دو تفسیر، می{اما به نظر من ادیپ نه داناست و نه گنهکار. دانسته است
شناسد، نه  دانا نیست زیرا نه پدر خود را می. }لی گذاشت، انسان کلی از نظر سوفوکلهمه جا به جاي ادیپ، انسانی ک

کند، براي یافتن گنهکار باز هم به نمایندة  مادرش را و نه وطنش را از تقدیر خودآگاه نیست، زود خشم است، آسان نفرین می
بندد و گناه نکرده را به گردن  ر زود بهتان میبسیا  شود، خدایان متوسل می شود، وقتی که پیام او را شنیده قانع نمی

نماید که وي دیگر از  هائی کرده است و چنین می مترجم در ضمن تفسیر خود به این نادانی و زود خشمی اشاره. گیرد می
الزم کاو و تکاپو در طلب حقیقت  و اگر ادیپ دانا بود این همه جستجو و کند .انتساب دانائی به ادیپ، چندان راضی نیست

. میرد دیگر می "زمانی که تقدیر دانسته شد"و  "جادوي تقدیر آدمی در ژرفناي هستی خود اوست"اگر قبول کنیم که . نبود
پندارد و  ادیپ در اوج فرمانروائی خود را بسیار روئین تن می .اگر ادیب دانا بود، هماوردي در کار نبود تا نبردي درگیر شود

آید و این نیز از نادانی   اي که دستهاي او فراهم کرده ، بر سرش فرود می سرنوشت، صاعقهدرست در همین زمان صاعقۀ 
یابد و در  پاسخ سرنوشت را به زیرکی در می! است تیزهوش، زیرك و بافر. شیفتۀ دانائی است ،اما اگر ادیپ دانا نیست .اوست

به مدد همین . درازاف انگیر، مردانه قد برمی سرنوشت هول در برابر "سر تسلیمی ندارد تا فرود آورد" خروشد، راه دانائی می
ابوالهول . گشاید راز سرنوشت را می. برد هوش و کیاست آنجاکه کاري را که از عهدة هاتف خدایان ساخته نیست به پایان می

 .افکند ت بر خاك میبلکه به نیروي هوش و فراس} چنانکه در برخی از روایتهاي ادیپ آمده {آشام را نه به نیروي گرز خون
دوستان، آپولو، ": آورد که خبر است، سرنوشتش زادة دستهاي اوست اما در پایان کار فریاد برمی ادیپ از قدرت خود بی

 .سازد ناپذیري بشر می اي راستین از هوش و جنبش و تکاپو و تسلیم بدینگونه سوفوکل حماسه. "چنین رنجی بر جان من نهاد
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ادیپ گنهکار هم نیست، زیرا به حکم خرد . لی که گذشت و به همان دلیل که همۀ انسانها دانا نیستندادیپ دانا نیست بدالی
بدینسان . براي گناهکار شناختن کسی باید قصد و نیت گناه را در او مدلل کرد و چنین قصد و نیتی در ادیپ وجود ندارد

با قبول این دو فرض که ادیپ دانا و گنهکار   ."ادانی استریشۀ تراژدي در ن"دهد که  سوفوکل هنرمند یکبار دیگر نشان می
دانائی سرچشمۀ گناه و "و  "دردناکی سرنوشت ادیپ از دانائی است"نیست بلکه تند هوش و زود خشم است این دو گفتگو که 

فرض اینکه دانائی موجب رنج نیست زیرا به  .اي است درست نه مربوط به تراژدي ادیپ است و نه نتیجه} 3ص{"رنج است
دانائی رهائی "از آن گذشته } 5ص{"کرامت او در شناخت اوست"ادیپ پر شور را دانا هم فرض کنیم بنا به استباط خود بهیار 

ادیپ در کار "آشام رستند و  چنانکه ساکنان شهر تب به یاري راز گشائی ادیپ از آفت ابوالهول خون}9ص {است براي همگان
دیگر . رهائی دانایان نیز در دانائی است، نفس دانائی، رستگاري است "و از همه مهمتر } 10ص{دانائی راز تقدیر را گشود

رهائی پرومته نیز "سازد، همچنان که  شوق دست یافتن بدان هر رنجی را در خود غرقه می... دانائی وسیله نیست، هدف است
توان حکم کرد که سرچشمۀ  دیگر نمی ،"میرد ، میتقدیر آنگاه که دانسته شد"اگر قبول کنیم که  .}12ص{"در دانائی است

اما بیرون   .نهند رو به گریز می... با طلوع پرتو دانائی ظلمت تقدیر و دست پروردگانش چون رنج و گناه  .رنج در دانائی است
سرنوشت از جهان اندیشه و فلسفه، در حکومت نادانان و دسیسه کاران این حکم درست است و تا هنگامی درست است که 

وار عاشق دانائی و جستجوگر  روزي که همه انسانها ادیپ. آدمیان به دست خود ایشان در کف با کفایت جاهالن و دغالن باشد
بهیار چون ادیپ را دانا انگاشته، خامیهاي او را  .ماند و پر شور شوند براي تقدیر، جز میدانی محدود قلمروي باقی نمی

که  "امید را پاندور از جانب خدایان آورد"زیرا  "دل در امید بستن تباه است"جه گرفته است که پنداشته و نتی"توسل به امید""
جهانبینی اساطیري، پیوسته آدمیان را ". توان با سالحی عرضی و عاریتی به نبرد تقدیر شتافت و نمی"عرضی و عاریتی است"

توان گفت  آنچه در این باره می. }30و29ص{"در می دهددارد و نداي خرد  از توسل به دستاویز زود گسل امید بر حذر می
اما امید داشتن به امري مسلم و علمی تباه نیست، به عبارت بهتر هر جا   است،  "ضایع=تبه " اینکه امید بستن به امري تباه،

در مبارزه با تقدیر بران   امید در برابر خرد قرار گرفت فریب است اما اگر با آن همراه و هم جهت شد، خود نیروئی است،
دانائی شوم "در این مقدمه آمده است که انگیزة گریز ادیپ . اگر از اساطیر جز این برآید کهنه است و مردود  .دشمن خوي
اگر . توان دید قیض آنرا نیز در سایر استنباطهاي بهیار میناین نکته گذشته از آنکه درست نیست، . }31ص{فرجام است

وانگهی انگیزة گریز ادیپ نیروي سرکش و . دیگر چرا شوم فرجام است؟  همگان و هم براي دانایان، دانائی رهائی است براي
. انجامد دانائی لزوماً به طغیان نمی. همان است که او را به جهاد با تقدیر وا می دارد ناپذیر و تسلیم نشدنی اوست،  آرام

همان   شتن آن دیگر نیازي به گریز و جنگ و گیر و دار نیست،دانائی در تراژدي ادیپ چنان سالحی است که با در دست دا
حقیقت "می خوانیم که  .}پیروزي ادیپ بر ابوالهول{اي که این سالح برداشته شد دیگر دشمن به خاك غلتیده است لحظه

گترین خود بزر ،جرأت گیر و دار". }33ص {"روح حقیقت همان کوشش در رسیدن به آنست.مطلق و تمام، نایافتنی است
اگر حقیقت را امري ماوراء طبیعی ندانیم و اگر آن را در نمایشنامۀ ادیپ به راز تقدیر که همان راز . }44ص{پیروزي است

یافت و بشر تا به امروز به بسیاري از آن  ،طبیعت است تعبیر کنیم، چنین حقیقتی یافتنی است به همان دلیل که ادیپ رازگشا
کوشش بشر براي دست یافتن به اسرار طبیعت جز شور تالش، شیرینی . بود دست یافته استرموز که تا دیروز از محاالت 

جهانی است آسمانی و جاوید، با قوانین ازلی و بیچون از آن خویش و جهانی است ": خوانیم که می. پیروزي هم داشته است
توان از آن گذشت و نه با هیچ  ورق دانائی میدر میان این دو گردابی است که نه با ز. گرفتار پیري و مرگ... خاکی و فانی

به ... آدمیان. تنها گاهکاه آن هم به مدد خدایان شاید بتوان از خواست آنان خبر یافت. توان در آن پایانی یافت افزاري می
را طرد  اي عظمت ادیپ در این است که چنین اندیشه  .}35ص{توانند از سرنوشت خود جویا شوند مدد رایزنی با خدایان می
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دیرپائی آن با دانش بشر . چون نیست قوانین طبیعت ازلی و بی. بزرگترین سالح است  در اینجا دانائی زورق نیست،  .می کند
رایزنی با هاتفان جزو اساطیر است نه فصلی از . نسبت معکوس دارد، غلبه پذیر است و مبارزه با آن تقدیر انسان زنده

در یکی بشر در برابر تقدیر یکسره پیروز است . آمیزد هنر سوفوکل در این است که دو داستان را ماهرانه در هم می  .واقعیات
گوید ادیپی که پس از ادیپ  همانطور که بهیار به اشاره می .توانست پیروز باشد اما مغلوبی که می. و در دیگري ظاهرا مغلوب

و بهتر بر نیروهاي شوم سرنوشت فائق  شترییض از تجریۀ پیشگام خود، بتواند با کسب ف سوفوکل به میدان آید می
  ).یمیرح یار،مصطفیشهر پیاد، 67انتشارات سوره مهر، شماره (آید

نتیجه اي که از دو اسطوره مشهوریونان می توان استنباط کرد، این است که در دیدگاه غالب اندیشه غربی، تضاد                
 انیخدا رایز .را به خوبی می توان یافت پوسیدر دو اسطوره پرومته و اد نید و علمتقابل  یشهرکم است و خدایان و انسان حا

 ی،در دوم .دهد یم فریزئوس ، پرومته را به خاطر رساندن آتش به انسانها ک یدر اول .برسند یخواهند انسانها به آگاه ینم
 "نکته مهم در اسطوره ادیپوس این است که. ندیب یم فریشود ک یه مآگا قتی،چون به حق پوسیچنان رقم خورده که اد ریتقد

 اساطیر مانند نیز، هاي سامی افسانه در"همانگونه که در  بخشهاي قبلی اشاره شد که. "است رنج و گناه سرچشمه دانایی
در فصل بعدي اشاره . باشدتعمیم این دیدگاه به اسالم از سر جهالت به متون اسالمی می . "است معرفت زاده گناه یونانی

این مطلب در فصول بعدي به . خواهیم کرد که خدا در قرآن، اول آموزگار و دوستدار این است که انسانها به معرفت برسند
  .تناسب موضوع پرسشگري در قرآن، بازهم بیشتر واکاوي خواهد شد
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  فصل نهم

  
  

  ي حس کنجکاو، تحریک  نقش پرسشها در ایجاد انگیزه
  و
  ي کاوشگر واداشتن به

  
جمشیدي  از ابتدا بحث را با تحقیق حسن. است "قرآن و فرایند تاریخی پرسش "با توجه به اینکه موضوع این کتاب                    

اولین پرسشگران فرشتگان بودند که از خداوند  درباره . قرآن بودآغاز کردیم که تحقیقی درباره سیر تاریخی پرسشگري در 
درسهایی که از مطالب  داستان آدم می توان استنباط کرد بسیار است،  به طوري که دکتر . خلقت آدم ، پرسش داشتند

شد که به  همین موجب. یکی  از کلیدي ترین این درسها،دانش است. مورد، موضوع بندي نموده است 75شریعتی از آن 
. بحث داستان آدم، از همه زوایا، من جمله؛ از زاویه اساطیر نگریسته شود و اسطوره هاي پرومته  و ادیپوس برجسته شوند

دریافتیم که ذهنیت حاکم . پرومته به خاطر دزدیدن آتش براي انسانها، و ادیپوس به دلیل جستجو گریهایش براي دانایی
شناخت در تورات و آتش در {با دستیابی انسانها به نور} در اساطیر یونان{و خدایان} تدر تورا{برغرب این است که، خدا

قرار است در سیر تاریخی پیامبران  به . مخالف هستند و همین نگرش، موجب تضاد علم و دین در غرب شده است} اساطیر
م شروع کردیم به خاطر آغاز بحث سیر اگر از داستان آد. بحث خود ادامه دهیم، و ارتباط مطالب، همگی حفظ خواهند شد

. همان موضوعی که قرآن بسیار به آن پرداخته است .از حسن اتفاق، به مهمترین نکته، یعنی دانش رسیدیم. تاریخی بود
 یرا آغاز م ی،وح نگونهیا و. "بخوان=اقرا ":کند یم قیبه تحق کیاست که مخاطب را تحر یبحث علم ،کتاب نیا اتیآ نیاول

از آموزش  .باشد یم "علق="يولوژیب "مطالعه درس سفارش، نیو اول  "اقرا: یانسان به مطالعه کتاب هست قیتشو .کند
الَّذي علَّم : است زیواب چه شگفت انگج .آموزش داد؟  يا لهیباچه وس . "موختانسان را آ :علَّم الْإِنسانَ:دیگو یانسان سخن م

آنچه را که انسان : علَّم الْإِنسانَ ما لَم یعلَم: نکهیا يبرا. و چرا؟ ."همان کس که به وسیله قلم آموخت: "قَلَمِبِالْقَلَمِ الَّذي علَّم بِالْ
در  قیآموزش و تحق.اکرم نازل شده است امبریکه بر پ هستند یاتیآ نیاول ،هیآ 5 نیا ."آموخت] بتدریج به او[دانست  نمى

سوره، خداوند به ابزار  نیا هیآ نیو دراول .شده است دهینام "قلم "سوره به نام کیاست که  تیآنچنان با اهم ن،ید نیا
همه سفارش به آموزش و مطالعه و چرا  نیچرا ا: نویسند نون، سوگند به قلم و آنچه مى ":کند یم ادیسوگند  یسندگینو

باشد که  ندهیدر آ میعظ یبه تمدن تیساس انتقال بشرتواند مربوط به دوره ح یپاسخها م نیاز ا یکی .ابزارها؟ نیسوگند به ا
را به سوى تو فرود  آنالَر،کتابى است که : دیفرما یم میسوره ابراه هیآ نیخداوند در اول. شداسالم  ییدوره طال منجر به

 ."آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شکست ناپذیر ستوده
و نجات دهنده  یبخش یبلکه آگاه  ست،یتوده ها ن ونینه تنها اف  ، نید "مارکس و انگلس"بر عکس نظرات  دیکن یمالحظه م

  ،خداوند اول معلم ، که دیسخن سراغ دار نیواضحتر از ا ایآ.باشد یاز آنها جهالت است م یکی ؛کهیکیراآنها از از هر نوع ت
 نیهمواره ب ،ریو اساط دینی شده فیتحر يدر غرب به علت آموزه ها .سوره الرحمن است هیاول اتیبقره وآ 31هیبه مصداق آ

 آکاه شود، بلکه، یکس ستین لینه تنها ما}رهدر اسطو ن،چهیدر دچه {یغرب يخدا .هنوز ادامه دارد و علم تضاد بوده و نید
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. است دانسته يبر ،خرافات نیرا از ا انیاما اسالم   اد .رساند یم فریبه کرا،  بردارد یکسب آگاه يبرا یهر آن کس که گام
به  دیشا سفارش کرده است، میهرا در سوره ابرا ییبه روشنا} از آنها جهالت است یکیکه {هایکیاتفاقا سفارش به خروج از تار

جالب و آموزنده  یبر اساس استدالالت عقل نیدروغ انیاست که مناظرات او درباره خدا يدیتوح انیاز پدر اد یقدردان سپا
   .که در فصلهاي بعد، به آن اشاره خواهیم کرد است
کند تا آنکه ذهنشان  یپرسش م نش،یمرتب از مخاطبو . سرتا سر قرآن  سفارش به تعقل، تدبر، تفقّه و تأمل است               
را  ماشین .! نه ؟ بود فورد هنري ماشین، مخترع آیا اما ، شناسند می اتومبیل پدر عنوان به را همه فورد هنري .شود کیتحر

 ماشینی توانیم می چطور پرسیدند می خود از همه زمانها همان در نیست، درکتابها از او اسمی که حتی کرده کسی اختراع
 .انداخت زبانها سر را بر او نام که پرسش بود همین و کرد متمایز بقیه را از او خود،  پرسید از فورد که پرسشی اما  کنیم، تولید

 را چیزها مردم از می گویند بعضی "شاو برنارد"درباره .  برسانم؟ انبوه تولید به را ساختن ماشین  می توانم چطور: او پرسید
 خود از و بینم می ذهنم در اند نبوده هیچگاه که آنگونه را چیزها من ولی.  "چرا" :پرسند می و بینند می هستند که همانگونه

 باید اول گفت می و بخورم صبحانه نمی گذاشت صبحها پدرم ، بودم ساله ده می گوید وقتی دانشمندي. " نه چرا" پرسم می
 را خود رازهاي طبیعت":  می گوید همچنین، نوشته اند هایزنبرگ. !  بخوري صبحانه بعد، بپرسی "چگونه" پرسش با جمله ده
و  يصورت مولد ها به ابغهن )."خوب هاي سوال کشکول موفقیت،پرسیدن":انتخاب  از(پرسد  می او از که گوید می کسی به

 توانم یرا م یمختلف يچه راهها"::پرسند یم شوند یمشکل مواجه م کیبا  یآنها وقت. یشینه زا کنند یفکر م کننده دیتول
مشکل را حل  نیا توانم یم یمختلف يبه چه راهها“و ” استفاده کنم؟ يگریراه به نحو د نیاز ا توانم یچگونه م“، ”استفاده کنم؟

 یمختلف يسخهادارند تا به پا لیآنها تما. ”مشکل را حل کنم؟ نیاند که ا داده ادیبه من چه  گرانید“که  پرسند یو نم” کنم؟
 يروشها يشماریتعداد ب تواند یفرد م ي،با تفکر مولد  .هستند رینظ یاوقات ب یو گاه بیاز آنها عج یکنند که برخ دایدست پ

 یوجود دارد، او گفت که اگر فرد معمول یچه فرق یآدم معمول کیاو و  نیکه ب دندیپرس شتنیناز ا کباری .کند جادیا نیگزیجا
اما من در کل انبار کاه  ،کشد یکند دست از کار م دایسوزن پ کی نکهیکند، بعد از ا دایسوزن را پ کی ،بخواهد در انبار کاه

 نخبه یک مانند که آن براي اساسی سایت کلوب، هشت گام(کنم دایها را پ سوزن یتا تمام کنم یم اهیروزگار خود را س
  .)بیاندیشیم

 "به قول. افراد می شود يحس کنجکاو کیعالقه و تحر جادیا و باعث برد یرا باال م طالبان دانشپرسش دقت اصوال                
پرسش در کالس  يها مهارتسایت تبیان،  يریادگیمرکز (در هنر سوال کردن نهفته است ،يریادگیو  سیتمام تدر ،"هامیلتون

روش پرسش و  ردیگ یامروزه  مورد استفاده قرار م سیتدر يها وهیو ش یآموزش يهاتیفعال هیلکه در ک ییاز روشها یکی). 
روش به  نیا. باشد یفکر و فعال شدن م تیتقو ي، حس کنجکاو کی، تحرزهیانگ جادیا يروش پرسش و پاسخ برا .پاسخ است

که  یالوگیبود که با د نیهدف سقراط ا  .کند یم يو رشد، باز يریادگیدر  یپرسش نقش مهم. شباهت دارد "یروش سقراط"
 یم ياریافراد  هیو به بق. کنند انیداد نظراتشان را ب یرا استخراج کند و به افراد اجازه م شانیافتد آرا یافراد اتفاق م نیب

ه او افراد را وادار ب. آمد یم رونیاز ذهن و زبان افراد ب قتیحق تأمل و تضارب آراء،  نیدر ا. او را نقد کنند يرساند که آرا
را بر  نیمخاطب يکرد حس کنجکاو یدر واقع، او تالش م. بروند قتیافراد به دنبال کشف حق نکهیا يکرد برا یم قیتحق
آتن  یدمکراس کریبر پ یسقراط خود را همچون خرمگس  کار اصرار داشت که از قول افالطون، نیاو آنقدر بر ا .زاندیانگ

پاسخ و  افتنیاز  شیبه مراتب ب يبر پرسش و پرسشگر دیو تاک تیاهم: در توضیحی دیگر،  درباره این روش نوشته اند . دید یم
پرسش  قیمعرفت از طر يجستجو{کیالکتیکه د کنند یم دیگرچه محققان تاک .دارد تیدغدغه اهم کی انیگذاشتن نقطه بر پا

که  یروش یعنی ،یروش سقراط. را پرورش داد وهیش نیدارند که سقراط ا اتفاق نظر یول ستی،  از ابداعات سقراط ن}و پاسخ
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 يو طراوت خود را برا تیامروز جذاب نینرفت که تا هم انیو تعلم قرار دهد، نه تنها با مرگ او از م میپرسش را محور تعل
 جیفلسفه است که از توسعه و ترو ياز شاخه ها یکیفلسفه آموزش و پرورش در عصر ما  . حفظ کرده است کرانفالسفه و متف
. کند یاستفاده م انیدر دانش آموزان و دانشجو يو پرورش تفکر انتقاد سیموفق در تدر يالگو کیبه عنوان  یروش سقراط

 يریادگیاو در کتاب  .است تیترب میدر تعل یمدافعان معاصر روش سقراط نیاز مهمتر یکی، "گوردون نیهاروتون هیسوف"
به عنوان کانون آموزش  يریاز مباحثه تفس  ،يریادگیپرسش در آموزش و  تیبر محور دیمباحثه  با تاک قیآموزش از طر

انسان جستجوگر است  یگروه یتالشِ جمع يریمباحثه تفس. متون است يمعنا هبحث دربار ،يریمباحثه تفس. دیگو یسخن م
مشارکت کنندگان،   فهیگام، وظ نیدر نخست. متن هستند کی يبه کشف معنا لیو ما شوند یم تیرهبر هدا کی لهیکه به وس
پس از . را مطرح کند یینگاه خود پرسشها هیکند از زاو یهر کس تالش م. متعدد درباره متن و موضوع است يهاشطرح پرس

، با آرامش کنند يبند خود درباره آن را صورت دهیا ابند،یمتن را در يمعنا کنند یاز مشارکت کنندگان تالش م کیهر   آن،
کننده بحث،  تیهدا ایو  یهدف مرب نیاول. رندیبگ جهیرهبر گروه از مباحث نت تیبا هدا تیو در نها ندخود دفاع کن ریاز تفس

از  یکردن دانش آموزان به مخزن لیروش از تبد نیدر ا یمرب  .موزان استآتحول در روح دانش  جادیا ،به سقراط ءبا اقتدا
 دایپ یها، افکار و دانش خود، آگاه شهین گام، نسبت به اندیکند تا در نخست یبلکه به آنها کمک م ،کند یم زیاطالعات پره

است که مشارکت کنندگان  ارائه  ییرهاینوع پرسش و پاسخ و تفس اریدر اخت يبحث تا حد ریمس تیهدا ،لیدل نیبه هم . کنند
  .)"یسقراطفالسفه بخش اول،روش  راثیو فرهنگ، م یانسان شناس تیسا": گزیده هایی از(دهندی م

است که توسط حمیده بحرینی  "دنیل کّالك، ریموند مارتین "ی ازکتاب عنوان  "است دادن پاسخ از تر مهم پرسیدن"              
 همین او. بود عیار تمام فیلسوف سقراط: در این کتاب آمده است که. که درباره روش سقراط بحث می کند ترجمه گردیده

 و فضل و بینی باریک  همه با هم،  آنان داد نشان دیگران به که داشت هم را هنر این اما. داند نمی چیزي که دانست می قدر
 همه پیشتر، که را فرضهایی آن خود حتی برد می سوال زیر را چیز همه فلسفه، به تکیه با سقراط. دانند نمی چیزي ادعایشان

 زیر خودمان چگونه که می دهد نشان ما به فلسفه بر تکیه با واقعی،  فیلسوف هر مثل! بود برده سوال زیر آنها مبناي بر را چیز
 گله بابت این از فیلسوفان غالبا ..کنیم گذر آمیزند راز امراض و ما میان حائل که پاسخهایی از و کنیم خالی را خودمان پاي

. آمادگی نه و دارند انگیزه نه کنند نرم پنجه و دست فلسفه مقدماتی هاي دوره مطالب با اینکه براي دانشجویانشان که مندند
 که داد خواهیم نشان عمال بزنیم حرف آنکه از بیش و. است آمادگی نبود و انگیزه نبود یعنی: است مسئله دو این حل ما هدف
به زعم . )است دادن پاسخ از تر مهم تبیان،  پرسیدن(است ورزي خرد و پرسشگري بلکه نیست اطالعات از اي مجموعه فلسفه

اثر است به  نیفراوان ا يکردنها لیها و تحلینخست پرسشگر لیاست؛ دل یکتاب سقراط نینگارش ا وهیش ،لیبه دو دل ی، نیبحر
 يوجود يمولفان دغدغه ها دیآ یبه نظر م نکهیا گرید. رسد یم انیشود و با سوال به پا یکه گاه فصل با سوال آغاز میطور

مانند شنا کردن  تیفعال یآموزند فلسفه نوع یکردنها به ما م لیدر تحل. مشخص است زیشان نانیسقراط را هم دارند و در ب
 میدان یم يادیاست که ز نیآنها معتقدند اشکال ما ا. از معلومات را به ما دهد اي انتظار داشت که بسته دیاست و از فلسفه نبا

در آنها چه  میتا بدان میکن یآنها را باز نم یگاه یما قرار گرفته که حت اریمختلف در اخت ياه يبا بسته بند يادیو مطالب ز
آنها معتقدند قصدشان . و هم در پاسخ دادن میدقت کن دنیدارد هم در پرس یاست که ما را وام نیحسن کتاب در ا. خبر است

 نیجامعه ما به ا  .آورده است ادانش را از کج نیا اموزندیخواهند به مخاطب ب یبلکه م ستیانکار دانش مخاطبان ن
 نیجامعه ما ا ازین  .میزن یدرباره مسائل حرف م تیبا قطع اریو بس میپاسخها هست نیدارد چون ما هم گرفتار ا ازیها نیپرسشگر

 نیکتاب هم نیا. مییسخن بگو يشتریاز موارد با تامل ب یو در بعض میسخن گفتن را ترك کن تیو با قطع یشیاست که جزم اند
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به روش  يفلسفه ورز سایت ویستا،(است يکتاب ارزشمند م،یکن یذهن تیو فعال میدهد چگونه بپرس یم ادیکه به ما  اندازه
  ).یسقراط

: ندیگو یامروزه کارشناسان امر آموزش م .در روایات  هم، دعوت به تضارب آرا و گفتگو و تالقى افکارشده  است             
بر حافظه،  هیتک يبه جا. مطالعه و ایجاد روحیه پرسشگري باید از دوران کودکی و از خانواده شروع شود ترویج فرهنگ

به  ياز حافظه محور ،تغییر مسیر آموزش. پر و بال داد یلبیشتر به قوه استدالل و روحیه کنجکاوي و میل به کشف و تحل
که حافظه محوراند، عامل بازدارنده پرورش  یکتابهای .پژوهش محوري و تقویت کنجکاوي  از ضروریات دانش امروز است

و  تعدادهاها، اس تیاز قابل یکی. باشند یتوانایی حل مسأله، توانایی کشف و پیگیري کنجکاوانه  م  توانایی طرح سؤال،
پژوهش،  ق،یاستعداد تحق ابد،ی یعمر ادامه م انیبروز و تا پا يدر و یکودکانسان که از دوران  يو فطر یذات يهایژگیو

با دادن . بزرگ خداوند به انسان است  يخصلت و استعداد سوال کردن از موهبتها .است يسوال و کنجکاو ،ییجو قتیحق
 نیتر یعیاز طب یکی. ودش یرشد و شکوفا م یاستعداد انسان نیموقع است که، ا هب يقهایو تشو یو منطق حیصح يپاسخها

اطراف خود آشنا شوند و  طیاز بدو تولد دوست دارند با مح .در آنهاست يکه در کودکان وجود دارد ، حس کنجکاو ییحسها
 یز آغاز کودکا. پرسند ؟ یچرا کودکان م. آنها جالب و تازه است يبرا نندیب یم ایدن نیهرچه در ا. ابندیناشناخته ها را ب

از آنکه به حرف زدن آشنا  شیآنان پ ، داورنیسر در ب يزیکه از هر چ کندی م کیکودکان را تحر يدیشد يحس کنجکاو
وآنها را بشنا  کنند، دایخواهند از آنها اطالع پ یو خراب کردن آنها م اءیبا لمس کردن اش موزند ،  ایگشته و راه رفتن را ب

 لهیرا به وس ییاطالع و آشنا نیلمس کردن و خراب نمودن ،ا يرسند به جا یم یبه سن سه و چهار سالگ یوقت کودکان .سند
پرسشها از  نیا. شود یم دهیاز زبان آنها شن ادیز} چرا و چطور{دوره کلمات نیلذا در ا دهند، یگوناگون انجام م يپرسشها

نه تنها  ،و درك ییعطش شناسا. رددگ یم یمنته دهیچیبه سئواالت پ جیبه تدر ،شروع شده تیساده و کم اهم اریمو ضوعات بس
کوشند از هر  یانسانها م یاز مختصات انسان بوده در هر دوره و زمان يتجسس فکر نیا ،بلکه در طبقه کودکان وجود دارد

انسان دوره  التیاز تما ياریبس  ، ندیفزایخود ب یواقع يهایسر در آورده ، مجهوالت خود را کاهش دهند و به دانستن يزیچ
حس  یدارد ول یکودکان آغاز و انجام ي، مثالً باز ابدی یم انیپا یشروع و در زمان یدر موقع یعنی است ، یو فصل يا

تو سعه  زیگردد، ابهام و سئوال انسانها ن یفراوان تر م يندارد، وتازه هر چه علم و دانش بشر یانیو درك انسان پا يکنجکاو
 يفکر يبه غذا زین یاز لحاظ روح باشند، یم یمواد غذائ ازمندین یظر جسمهمانطور که کودکان از ن. ابدی یم يشتریب

 یتوان ب یسواالت آنان را نم ،نیبنا بر ا .گردد یم زارکودکانه آنان اب يپرسشها لهیبه وس يمندازین نیدارند و ا اجیاحت
و جهان فراهم  یزندگ طیآنان را با مح ییآشنا نهیسر چشمه گرفته زم یعیطب ازین کیاز  سشهاپر نیکرد،چه، ا یتلق تیاهم

 يکنجکاو حس ،یعیبلکه براساس امکا نات طب باشد، یهدف نم یکودکان ب يدانشمندان معتقدند که کنجکاو .سازد یم
 حیصح يبر محورپاسخها ت،یتر ب يها هیپا نیتر یاز اساس یکیاصل ،  نیا يرو. سازد یرا فراهم م آنا ن یشناس نهیزم

 یتیاهم یدوران کودک يکنند، و برا یم یانسان تلق کیامروزه کودك را  ،تیدانشمندان ترب. کودکان قرار داده شده است 
 تیفیوک یدوره کودک تیوترب میبا نحوه تعل یمیکودکان ارتباط مستق ندهیآ تیباشند و معتقدند که شخص یفراوان قائل م

گرفتن و  يدهند و سرسر یفراوان م تیبه سئواال ت کودکان اهم  .شان دارد  یتیترب طیومادران باآنها ، و مح رانارتباط پد
با  یستیبا یپاسخ سواالت کودکان م  .ندینما یکودکان قلمداد م يدادن را ، عامل رکود و جمود فکر حیصح ریغ يپاسخ ها ای

 گردد، یبا استدالل و منطق آشنا م یکودك در سن مخصوص معتقدند، ندانشمندا. داشته باشد یآنان مناسبت يفکر تیظرف
بعدها که کودك  .آنان با آنها بحث و گفتگو کرد  نشیفهم و ب حدود رد دیسن برسند با نیاز آنکه کودکان به ا شیپ ،نیبنابرا

حس  کیتحر ان جواب ندادن،یز نیاول. نمود هیآنها توج يو منطق ،مشکالت را برا لیتوان با دل یکرد م دایپ يشتریرشد ب
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آنان تمام  انیو ز بدست آورند که به ضرر يگریکودکان خواهد بود ،و ممکن است پاسخ سواالت خود را از راه د يکنجکاو
شود و از پرسش  یم تیدچار حساس دهیشود ،حس اعتماد ش لطمه د یتوجه یکه به سوال او ب یگذشته کودک نیشود ،ازا

که به  یکودک ،برعکس. باز خواهد ماند  ياز پرورش فکر زانیم نیمخواهد کرد و به ه يوددارخ زین يکردن در مراحل بعد
 يفکر تیکرده ، به شخص دایشود به فکر خود اعتماد پ هیته شیبرا یکودکانه جوابهائ یداده شده وبازبان تیسواالتش اهم

مشکالتش را  کاذب نشده، یدچار شرمندگ ااز پرسشهاو اظهار نظره زین یدر دوران جوان و مومن و معتقدخواهد شد ، خود
  )."میریبگ يکودکان را جد ي، پرسشهاسایت روانشناسی کودك ":برگرفته از(حل خواهد کرد 

مغز متوجه شدند که در صورت  يریادگی شینحوه افزا يپس از مطالعه بر رو سیویدر د ایفرنیدانشگاه کال قانمحق                
 جهینت: دانشگاه گفت نیگروبر، محقق  ا اسیدکتر مات. ابدی یم شیافزا زیمغز ن يریادگی زانیم ،در افراد يکنجکاو شیافزا

مطالعات سه  نیاز ا .مغز را نشان دهد یذات يریادگی شیدر افزا يکاوقابل انکار کنج رینقش مهم و غ تواند یمطالعات م نیا
 اریکردن جواب سواالت بس دایافراد در پ که ینشان داد هنگام رفت، یهمانطور که انتظار م یاول جینتا. حاصل شد یکل جهینت

در  يبهتر اریبس جهینت  ا،آنه يشدن حس کنجکاو کیبا تحر کهیبه طور دارند،  يبهتر يریادگی کنند، یکنجکاوانه عمل م
 ختهیبرانگ يحس کنجکاو که ینشان داد هنگام جهینت نیدوم. چهره بدست آمد ییشناسا ریشناخت اطالعات ناشناخته نظ

سواالت  ياز مغز که اغلب در هنگام تفکر برا ینقاط يهنگام کنجکاو کهیبه طور شوند، یاز مغز فعال م يشترینقاط ب شود یم
 جهینت نیسوم. شود یها م در نورون نیدوپام شتریباعث ترشح ب تیفعال شده و در نها زین رندیگ یقرار م هملموس مورد استفاد
 شود یم کیتحر زیخاطرات دارد ن يادآوریدر  یمغز که نقش مهم پوکامپیقسمت ه  ،يحس کنجکاو کینشان داد هنگام تحر

در  يو ارتباطات مغز تیدر فعال شیافزا نیا  .دهد یم شیافزا زیرا ن يو قسمت تفکرات مغز پوکامپیه نیامر ارتباط ب نیکه ا
 يبرا ییکاربردها تواند یم ها افتهی نیا. دهد یاطالعات قرار م شتریو حفظ ب يریادگی شیافزا تیمغز را در وضع ت،ینها

 هی، نشر نایس مارستانیب ی، روابط عموم"يمغز با حس کنجکاو يریادگی شیافزا"مقاله (و فراتر از آن داشته باشد یپزشک
"Neuron  ".( 

 اي نوین تدریس،سایت روشه(بنا نهاده شده است "چاردساچمنیر" هیاست که بر اساس نظر يبه نام کاوشگر ییالگو              
کشانده شوند  یتفکر علم انیبه جر میشده است تا شاگردان بطور مستق نیآن تدو يآموزش برا نیا .)کاوشگر سیتدر يلگوا

 يگردآور ایکاوش و پژوهش به مدد شواهد موجود ، شهیاند قیدهد که مسائل خود را از طر یقرار م یتیو آنان را در موقع
، به  يو کنجکاو ریهمراه با تح یتیآموزش فراهم ساختن موقع نیدر واقع  ا. کنند يریگ جهیو شخصاً از آنها نت ندیازمایشده ب

 تیالگو تقو نیا یو همکارانش هدف اساس چمنسا دگاهیاز د. فعال است يریادگیحل مسائل موجود و  يبرا بیمنظور ترغ
سبب  ،روش نیپژوهشها نشان داده اند که استفاده ازا نیحاصل از ا جینتا. است  یو استدالل علم ییتفکر استقرا يندهایفرآ
 ).کاوشگر سیتدر يلگواهمان، (شود یاطالعات م لیو تحل هیکسب و تجز يدرك و فهم علوم ، تفکر خالق و مهارتها شیافزا

 یرا به دانش آموزان مروش کسب اطالعات  ، یعلم يتهایاطالعات و واقع میانتقال مستق يمعلم به جا  ي،کاوشگر يدر الگو
 لیرا به قاب نیتدف وهیش کالغ ، ییراهنما قیمائده از طر رهسو آیه سی و یکم است که خداوند در یهمان روش نیا. آموزد

مطالب این فصل براي این امر بود که به اهمیت نقش پرسشها . اشاره خواهیم کرد وهیشاین   در آخرین فصل، به .آموزش داد
  .ي واقف شویمکاوشگر ي و واداشتن بهحس کنجکاو، تحریک  در ایجاد انگیزه
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  فصل دهم
  

  امبرانیشیوه هاى برخورد با پ
  

نکته  این به در آنجا با استفاده از تحقیق حسن جمشیدي. داشتیم خیپرسشها در طول تار ریبرس يفصل دوم مرور در                
روند تاریخی زندگی بشر از آغاز آن که آدم است تا نوح و موسی رسیدیم که قرآن ضمن طرح بیان زندگی انبیا، به اساسی 

یعنی به راحتی . استرو به جلو و پیشرفت  ،این روند تحول. می گذاردتحول عقالنی بشر را به روشنی به نمایش پرداخته و  
جمشیدي از  .کردمقایسه و هر دوره را با دوره پیش و پس از آن  مشاهده کردمی توان دوره هاي انسانی را در آیات قرآن 

یاد می  "خردگراییو  دوره  "خردورزيدوره  "،  "اوج دوره عاطفی"، "عاطفه و احساس دوره آغاز"این دوره ها با عنوان 
قبال هم گفتیم که این . پیامبران بر اساس همین رویکرد خواهیم داشتشیوه هاى برخورد با اینک در این فصل نگاهی به . کند

بشرتاچه : بازرگان این پرسش را مطرح می کند که. رویکرد متاثر از کتاب راه طی شده مهندس مهدي بازرگان می باشد
 ابشردرحالیآ.رد؟دا یبرم رگامیمس درهمان ابشرامروز،یآ.کرده است؟ یکرده اند،ط اءرسمیکه انب ی راازراهي مرحله ا

. او براساس همین پرسش، سعی کرده است ثابت کند که بشر، همان راه انبیا را طی می کند. "است؟ اءیشدن به راه انب کینزد
 یازهمان زمان که ازسنگ وچوب بت م.بوده است قتیحقۀبشرتشن ازآغازتمدن،در کتاب راه طی شده مطرح شده است که؛ 

 یبه هرسوم یابانیب ۀانیمتفرق وآواره بودندکه م ییدسته ها، درآغاز تیکاروان بشر.دیستپر یرام عتیمظاهرطب ایساخت و
 یقیبودندکه به حقا ییهاانسان امبران،یپ .شب یکیدرتار انوسیسرگردان دروسط اق يها یهمچون کشت .دندیدو

 یجهت وساحل رابه گمشدگان نشان م ییبودندکه با کورسوها یروشن يآنهافانوسها.بودند افتهیدست ، خود ۀباالتراززمان
 يدشواروپرخطر امبران،راهیپ راه .رانشان دادند ییافقها ها،یبربلند و آمدند انیآدم انیبه م يگریبعدازد یکیها آن.دادند

آزار،انکار وتمسخرمردم زمان  حسادت، مخالفت، مورد همواره و دندید یخودرا م ۀچون باالتر وجلوترازمردم زمان .بود
. کردند یم تیهدف واحد هدا کیسمت و کی يخود،آنها رابه سو ۀآنها بنابه سطح درك مردم زمان تمام .خودقرارداشتند

شده توسط  یاول ازراه ط ۀمرحلکرده اند، یطرا  خود راه درسه مرحله وسه گام انبیاء. یکی بودوراه آنها یکیسخن آنها
 ةشد یازراه ط دومۀمرحل .کند یبرآن حکومت م واحد یقانون است واحدو ییاراخدایمعناکه دن نیا به داست،یاء،توحیانب
عبادت  )2.عبادت دربرابرخدا)1:شوند یم میاست که به سه دسته تقس یفیانجام آداب ووظا دبهیاست که بشرمق نیا اءیانب

مرحله وصعب  نیکه آخر اءیانبة شد یسوم ازراه ط ۀمرحل. که دوطرف آن خودشخص است یعبادت )3.نسبت به خلق
 يپاسخگو دیپس ازمرگ با بشر و وجوددارد یحساب وکتاب نکهیا. امتیق: عبارت است از باشد یقسمت آن م نیالعبورتر

بازرگان در کتاب فوق،  با استناد به دستاوردهاي بشر، بر این مطلب اصرار دارد که بشر و انبیا اگر چه از دو   .اعمال خودباشد
به زودى  :این همان است که قرآن پیش بینی کرده است. مسیر متفاوت حرکت کرده اند، اما در نهایت به هم می رسند

ن بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است آیا و در دلهایشا] ى گوناگون[هاى خود را در افقها نشانه
همینجا یاد آوري این نکته الزم است که گفته شود  شیوه . }53فصلت،{کافى نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزى است

پیامبران در . وده استوکوشش در زدودن جهالت آنان ب متانت، ، عقلی استدالالت خود بر اساس  قوم با پیامبران برخورد
  .اندیشه آنان استفاده کرده اند براي تهییج عقالنی روشهاي از ،دگم ومتعصب لجوج انسانهاي با این برخورد
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قرآن هنگامى که از  .در این فصل خواهیم داشت امبرانیبه شیوه هاى برخورد با پنگاهی  نکیا با توجه به مقدمه فوق،             
را جامعه  لیاز مسا یکی ،هر دورهقرآن در  . کند یم به کرات یاد امتها در برابر انبیاء  واکنشاز  کند  پیامبران پیشین یاد مى
 در زمان لوط،. استمعضل عمده آن دوره  يبحث اقتصاد بیدر دوره شع .است بیان کرده اي برجستهدر آن دوره  به شکل 

از بالهایی است که  آن جامعه به آن گرفتار شده است ولوط به رغم تالشهاي سه دهه  نتوانست آن اپیدمی را  ییهم جنس گرا
در راستاي همان  نیاز برخورد مخالف ییو فقط به گوشه ها میبه همه مطالب بپرداز میتوان یفصل نم نیدر ا  .ریشه کن کند
ها  حربه نیتر یهمواره از اساس بیتکذ سازد یمربوط به اقوام گذشته روشن م اتیمطالعه آ  .اشاره خواهد شد رویکرد فوق، 

سخن گفته است که ) ع(یو موس بیشعابراهیم ، لوط، چون نوح، هود، صالح،  یامبرانیقرآن از پ. بوده است اءیرسالت انب هیعل
عالوه بر  مخالفین .د پیامبر بوده است، شامل رسالت، آیات و خوآنان تکذیب. اند نموده بیرا تکذپیامبران  آن، مخالفان

برخی از این . می کردندتکذیب پیامبران همواره از ترفندها و روشهاي گوناگون و تبلیغات گسترده علیه پیامبران استفاده 
ردن کوشیدند که شخصیت آنان را بوسیله تحقیر و استهزاء و توهین و مسخره ک مى: تحقیر و استهزاء ) 1 :شیوه ها عبارتند از

 "مجنون"و "سفیه"از جمله آنان را : افتراء و نسبتهاى ناروا) 2.تا توده هاى مردم نسبت به ایشان بى اعتناء شوند بکوبند
کردند و سپس با منطقى  سردمداران کفر مردم را از گوش دادن به سخنان ایشان منع مى: مجادله و مغالطه)3.خواندند مى

کوشیدند توده هاى مردم را با سخنان آراسته بفریبند و بهانه هایى را دستاویز  و مى دادند ضعیف و ابلهانه به ایشان پاسخ مى
) 4 .چرا خدا رسوالن و سفیران خود را از میان فرشتگان، انتخاب نکرده است؟ ،از این قبیل که .دادند خودشان قرار مى

  . خشونت و قتل ) 5. تهدید و تطمیع
قرآن می  .اند بوده ء ایو مخالفت با رسالت انب تیاذ ، ءسردمداران استهزا ی،در هر شهر و روستائشراف و بزرگان ا                 

آنان جز به خودشان ] لى[گماریم تا در آن به نیرنگ پردازند و بدین گونه در هر شهرى گناهکاران بزرگش را مى و:فرماید
 "نیمترف"اى نفرستادیم جز آنکه  در هیچ شهرى هشداردهنده] ما[و : همچنین. }123انعام،{کنند زنند و درك نمى نیرنگ نمى

به معنى تنعم  "ترف" از ماده  "مترف"جمع "مترفوها". }34سبا،{اید کافریم آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شده
گرى واداشته انیغکه فزونى نعمت و زندگى مرفه او را مست و مغرور و غافل کرده و به ط ندیاست ، و مترف به کسى مى گو

و  .ثروت و در ناز و نعمت بودن است از نظر لغت به معناي تجمل،  » تَرَف«واژه  ). }قرآن{ ایاشراف و انبویکی فقه،(است
هاي  شاخص ما،یصدا وس یاسالم يمرکز پژوهشها(شود که در ناز و نعمت بسیار و تجمل زندگی کند متْرَف به کسی گفته می

 اءیانب نیکه در صف اول مخالفیمعموال کسان .).تربیتی جهاد اقتصادي از منظر قرآن، محمد احسانی و محمدحسین درافشان
 آنان،. دند،یدی را مزاحم کامجوئى و هوسرانى خود م اءیانب ماتیتعلکه  بودند  خوشگذرانگروه مترف  نیا قرار داشتند،

 "گفتندی آنها در بست م در این مبارزات،. همواره در صف اول مبارزه بودندلذا ف دند،یدی م را در نقطه مقابل خود امبرانیپ
 لیدل نیبهتر ،خود نیای نمایند و همراه انبیاءگام با  کی حاضر نبودند و حتى ،"میکافر دیما به تمام آنچه شما مبعوث شده ا

  .می باشدبر لجاجت و عناد آنها در برابر حق 

سوره  به سر گذشت نوح،  هود ،  نیدر ا . قسمت عمده آیات سوره  هود درباره سر گذشت پیامبران پیشین است                
 .و موسى و مبارزات دامنه دارشان بر ضد شرك و کفر و انحراف و ستمگرى اشاره شده است ، شعیبابراهیم ،  لوط  ،صالح

به تناسب بحث استفاده  اتیآ گریاز د .توجه داده شده است ق الذکرفو امبرانیبه مبارزات پ ،زیدر سوره شعرا نهمچنین، 
در ذکر  .میکن یاشاره م داستانشبه  ، مد نظر ماست کهاست که در رابطه با پرسش و پاسخها  يامبریپ نینوح اول .خواهد شد

به  مادارد تما هیآ 28 سوره نوح که. میشو یکه پرسش و پاسخ است را متذکر م اتیاز آ یما فقط بخشداستان انبیاء،  
و حال آنکه تو را  میآور مانیبه تو ا ایآ: قوم نوح گفتند: در سوره شعرا آمده است. سرگذست نوح اختصاص داده شده است
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حساب آنها با پروردگار من است * مرا چه کار که احوال و اعمال آنان را بدانم: فرمود!* کنند؟ یم يرویپست پ یمردمان
اگر از ! نوح يا: گفتند* من فقط انذار کننده آشکار هستم*را از گرد خود برانم نانمرا نرسد که موم و* دیاگر شعور دار

قَالَ یا قَومِ أَرأَیتُم إِن  :و در سوره هود آمده است .}116تا  111شعراء،  { میکن یتو را سخت سنگسار م ییایسخنان کوتاه ن نیا
 یبن رنَۀٍ میلَى بع ونَ کُنتا کَارِهلَه أَنتُما ووهکُمأَنُلْزِم کُملَیع تیمفَع هندنْ عۀً ممحی رآتَانگفت اى قوم من به من بگویید  =و

] باید[بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا ما  حمتىاگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود ر
یکی اینکه پیامبران . چند نکته جالب در این آیه این است. }28هود،{که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیمیشما را در حال

از نظر آیه اهللا . تاکید کرده است "بینه"در این آیه  نیز، نوح بر . می فرستد} 25سوره حدید، آیه {را خداوند همراه بینات
چیزي هم که از هم . شود برهان براي اینکه مطلب مبهمی را روشن کند وقتی گفته می. "برهان"یعنی   "بینه"طالقانی 

هرچه نور بیشتر باشد، تمییز اشیاء . گویند، زیرا در تاریکی همه چیز یکسان می نماید "مباین"جداست و تمییز داده می شود 
می دهد و این سالح و سرمایه بینه آن چیزي است که مردم را روشن می کند، شناحت . از هم بهتر و بیشتر احساس می شود

در نتیجه،  پیامبران با پرتوهاي عظیمی که بر هستی  ). "قسط  آیه اهللا طالقانی به کتاب قیام "برداشت از(اولیه پیامبران است
معنا  بدین. است که در آیات مربوط به نوح  بکار رفته است  "نکته دیگر واژه .  می افکنند، افق دید انسانها را بازتر می کنند

که بدان یشما را در حال] باید[آیا ما  :که ،کار پیامبران این نیست که مردم را اجبار به پذیرش آن چیزي که اکراه دارند نمایند
 "بینات"به عبارت دیگر، کار پیامبران این نیست که مردم را به زور به بهشت ببرند، بلکه آنان .  "اکراه دارید به آن وادار کنیم

کنم  مالى از شما درخواست نمى] رسالت[و اى قوم من بر این  :آیه بعدي می فرماید.ه و اذهان را روشن می کنندرا بکار برد
خواهند کرد  دارکنم قطعا آنان پروردگارشان را دی اند طرد نمى مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانى را که ایمان آورده

  و "دیاگر شعور دار ":جا گفته استکی دیکن یمالحظه م اتیآ نیدر ا .}29ود،ه{کنید  بینم که نادانى مى ولى شما را قومى مى
 یم قوم، انگشت نیو جهالت ا يشعور یب ينوح بر رو ."کنید بینم که نادانى مى شما را قومى مى" :در جاي دیگر گفته است

من شب و روز قوم خود را ! پروردگارا: گفتنوح : دیفرما یم کهییماند تا جا یم جهینت ینوح  پس از سالها ب غاتیتبل. گذارد
انگشتانشان را در  ،يامرزیو من هر وقت دعوتشان کردم تا آنها را ب* فزودیاما دعوت من جز فرار بر آنها ن* فرا خواندم

رآن ق .}7تا  5نوح، {و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند دندیکردند، و لباسشان را بر سر کش شانیگوشها
. مى گذارند و جامه بر سر مى کشند شدیدا نکوهش مى کند   جاهالن بیخبرى را که به هنگام شنیدن پیام حق دست در گوش 

 ااصوال مکتبى که داراى منطق نیرومندى است دلیلى ندارد که از گفته هاى دیگران وحشت داشته باشد، و از طرح مسائل آنه
این آیات، چشم و گوش بسته هائى را که هر سخنى را  .سند که ضعیف و بى منطق هستندهراس به خود راه دهد، آنها باید بتر

در انتخاب خوراك خود تحقیق و بررسى و بى قید و شرط مى پذیرند، و حتى به اندازه گوسفندانى که به علفزار مى روند 
و این دو وصف را مخصوص کسانى مى  بیرون مى شمرد، یافتگانو هدایت  "صاحبان خرد=اولو االلباب "نمى کنند، از صف 

زمر است که  18و  17مربوط به آیات {داند که نه گرفتار افراط تسلیم بى قید و شرطند و نه تفریط تعصبهاى خشک و جاهالنه
باز من به آنان اعالم * سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم : دیفرما یقرآن م ات،یدر دنباله آ. }بعدا توضیح خواهیم داد

* و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است * گفتم  شانپوشیده نیز به ای] و[ودم و در خلوت نم
و شما را به اموال و پسران یارى کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها براى * بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد ] تا[

در بخش مربوط به نوح، داشته  يدیحسن جمش نوشتهبر  ينقد میدان یمناسب م نجایا در ام). 12تا  8نوح، (شما پدید آورد 
به هر آنچه خداوند دستور می دهد، نوح پیروي می کند و } 46تا  37 اتیهود،آ{آیات} نیا{در: سدینو یآنجا که م. میباش

 یداکشتی بسازد؟ به گونه اي دیگر نجات پنوح می توانست بپرسد که چرا . از سوي نوح هیچ پرسش و اشکالی مطرح نمی شود
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زمینه براي طرح پرسش به نظر ما وجود دارد که این زمینه براي نوح . نوح می توانست نسبت به فرزندش سؤال کند. کند
نوح نسبت به اموري . چنانکه خداوند هم در ضمن همین آیه به راز و علت آن می پردازد که علم و آگاهی است. وجود ندارد

و خواسته هاي او، نه از سرآگاهی و دانایی است، بلکه از سرگرایشهاي . دارداتفاق می افتد، هیچ آگاهی و وقوفی نکه 
به نظر می رسد تا زمان و دوره نوح، هنوز چندان تحول .چون فرزندش هست می خواهد که نجات پیداکند. نفسانی است

نمی خواهم مسأله را . است رفتهو خواسته ها از ناآگاهی سرچشمه می گبه اقتضاي آیه باال، امور . عقالنی فراهم نیامده است
قرآن، عقالنیت و پرسشگري "مقاله  ث،یاحسن الحد یموسسه قرآن( تعمیم دهم، بلکه می خواهم بگویم چنین فهمیده می شود

کند که به صورت  یم تیحضرت نوح حکا قیشود از شناخت عم یکه متعاقبا آورده م یاتیآ).،حسن جمشیدي"}1بخش {
، در .کند یپرسش م گریو موارد د نیانسانها ، از خلقت طبقات هفتگانه آسمانها و ماه و زم خلقتدرباره تکامل در  یپرسش

 نیدر ا یکم.کند یم ادی "نوح نسبت به اموري که اتفاق می افتد، هیچ آگاهی و وقوفی ندارد "با عبارت يدیجمش کهیحال
و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است * ا چه شده است که از وقار خدا بیم ندارید شما ر: دیکن شهیاند اتیآ
بخش  و ماه را در میان آنها روشنایى* اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است  مگر مالحظه نکرده!* ؟

سپس شما را در آن * گیاهى از زمین رویانید ] مانند[شما را ] ست که[و خدا* چراغى قرار داد ] چون[گردانید و خورشید را 
تا در * ساخت ] گسترده[و خدا زمین را براى شما فرشى ! * ؟] عجیب[آوردنى  آورد بیرون گرداند و بیرون مى بازمى

ا را نوح  در بیانات عمیق و مستدل خود در برابر مشرکان لجوج، نخست دست آنه  ).20تا  13نوح، (راههاى فراخ آن بروید
سپس همانگونه که آیات  ،}چنانکه در آیات قبل گذشت{انفسى را مشاهده کنند یاتگرفته و به اعماق وجودشان برد، تا آ

. مورد بحث مى گوید آنها را به مطالعه نشانه هاى خدا در عالم بزرگ آفرینش دعوت کرده و آنان را به سیر آفاقى مى برد
که به طور معترضه از سوي خداوند  مستقلیسخنان دنباله کالم نوح است یا جمله هاي در اینکه این : سدینو ینمونه م ریتفس

خطاب به مسلمانان صادر شده ، در میان مفسران گفتگو است، ولی بسیاري از آنها ترجیح داده اند که دنباله کالم نوح باشد، و 
آمده ، به خاطر آن است که نوح سخنانش را با  "نوح وقال"ظاهر آیات نیز همین اقتضا می کند، واگر بعد از این آیات، جمله 

به معنى مطابقه است ، "مفاعله "مصدر باب  "طباق ". "مردم تمام کرده و رو به درگاه خدا آورده و از آنها شکایت می کند
ت ، و در اینجا گاه به معنى قرار گرفتن چیزى باالى چیزى مى آید، و گاه به معنى هماهنگى و مطابقت دو چیز با یکدیگر اس

یک تفسیر قابل توجه این است . مطابق معنى اول آسمانهاى هفتگانه یکى باالى دیگرى قرار دارد .ندهر دو معنى صدق مى ک
که تمام آنچه را ما با چشم مسلح و غیر مسلح از ستارگان ثوابت و سیار مى بینیم همه جزء آسمان اول است، و شش عالم دیگر 

انسان امروز بیرون است ، و ممکن است در آینده این   دانش  ود از آن قرار دارد که از دسترس علم یکى ما فوق دیگرى بع
درباره تفسیرهاي گوناگون آسمانهاي { شایستگى را پیدا کند که آن عوالم عجیب و گسترده را یکى بعد از دیگرى کشف کند

هماهنگى و مطابقت  هو بنابر احتمال دوم، قرآن ب. }ه شودسوره بقره جلد اول تفسیر نمونه مراجع 29هفتگانه در ذیل آیه 
در مورد ماه  "نور"درباره خورشید  و  "چراغ =سراج "تعبیر به  .آسمانهاى هفتگانه در نظم و عظمت و زیبائى اشاره مى کند

یست و شبیه بازتابى مى جوشد مانند چراغ ، اما نور ماه از درون خودش ن  به خاطر آن است که نور خورشید از درون خودش 
این تفاوت تعبیر در . که مفهوم اعمى دارد در مورد آن بکار رفته است "نور"مى شود، و لذا کلمه  منعکساست که از آئینه 

به این ترتیب نوح  در این قسمت از سخنان خود گاه به نشانه هاى خدا در آسمانها و . آیات دیگر قرآن نیز دیده مى شود
کره زمین ، و گاه به ساختمان خود انسان و مساءله حیات و  در اوکواکب آسمانى اشاره مى کند، و گاه به نعمتهاى گوناگون 

به بعد  13 اتیآ لینمونه، ذ ریتفس: برداشت از(زندگى او که هم دلیلى است براى شناخت خداوند و هم اثبات مساءله معاد 
 .ا و وسعت داشته استژرف حداده شد تا معلوم شود که تا چه اندازه معلومات نو حیتوض اتیآ نیمختصر درباره ا یلیخ) .نوح
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فوق  اتیبودند، چنانچه آ ینییکه  قوم نوح  از نظر شعور و دانش در سطح پا میموافق هست يدیاز مطالب جمش یالبته با بخش
 .کند یم دیینظر را تا نیا

داد،  یتذکر م امبرشانیپ یمربوط به قوم نوح، وقت اتیدر آ.باشد یهود م امبرشانیقوم عاد است که پ يجامعه بعد            
گفت اى قوم من خدا را بپرستید شما را جز او خدایى نیست مگر پروا : باشد یکه داشت درباره تقوا م یپرسش

در میانشان پیامبرى از خودشان *دیگر پدید آوردیم ] هایى[نسل نانسپس بعد از آ: دیفرما یبعد م .}23مومنون،{ندارید
اگرجه مربوط . }32و  31مومنون،{روانه کردیم که خدا را بپرستید جز او براى شما معبودى نیست آیا سر پرهیزگارى ندارید 

اى : دیگو یازتعقل سخن م ،قوات يکند،،به جا یم ادیکه از هود   ییکند،اما آنجا یبه قوم عاد است و هنوز از تقوا پرسش م
کنم پاداش من جز بر عهده کسى که مرا آفریده است نیست پس آیا  پاداشى از شما درخواست نمى] رسالت[قوم من براى این 

گفتند اى هود براى ما دلیل روشنى : خواهند یم لیدل امبرشانیزمان است که از پ نیو در ا. }51هود،{. د؟یکن یتعقل نم
زمان نوح قوم او  کهیدرحال .}53هود، {داریم و تو را باور نداریم  اى سخن تو دست از خدایان خود برنمىنیاوردى و ما بر

خواهد بر شما برترى جوید و اگر  جز بشرى چون شما نیست مى] مرد[و اشراف قومش که کافر بودند گفتند این : گفتند یم
در . }24مومنون، {ایم  نشنیده] چیزى[نخستین خود چنین  نرادر میان پد]ما[فرستاد  خواست قطعا فرشتگانى مى خدا مى

شده  یاستدالل یدر زمان عاد پرسش و پاسخها کم .ستیاز استدالل ن یسخن.آنان از پدرانشان است يها دهیبر شن هیتک نجایا
] مرد[گفتند این :...هکردند ک ینبوت استدالل م يزمان عاد درباره دعو .با قوم نوح دارند یگفتمان متفاوت نانیا رایز .است

اما زمان نوح فقط  به   .}33مومنون،{نوشد  نوشید مى خورد و از آنچه مى خورید مى جز بشرى چون شما نیست از آنچه مى
 .کردند و بس یها بسنده م دهیشن

و  ندیگو ینه تر سخن مشود ، مودبا یم یلحن کالم متفاوت تر از دوره قبل نجایدر ا.باشد یقوم ثمود م يجامعه بعد              
گفتند اى صالح به راستى تو پیش از این میان ما مایه امید بودى آیا ما را از : دیآ یم انیسخن از شک کردن به م یحت

. }62هود، {خوانى سخت دچار شکیم ما از آنچه تو ما را بدان مى گمانیدارى و ب باز مى دپرستیدن پرستش آنچه پدرانمان مى
همه،  نهایا. شود یآنان آورده م يمعجزه برا مینیب یم یخیمقطع تار نیدر ا .از پدرانشان شده است دیسخن از تقل نجایا

 . است خیبشر در طول تار یتکامل ریو س ینشان از رشد عقالن

در  میحضرت ابراه نکهیبا توجه به ا. سوره هود آمده است 76تا  69 اتیاست که در آ میدرباره ابراه يسرگذشت بعد              
در اینجا تنها به یک . شوند یمطرح م یظهور کرده که تمدنها شکل گرفته اند، پرسش و پاسخها به شکل جالب خیاز تار يبرهه ا

فرشتگان در باره  نیا .باشد، اشاره شده است یکه مربوط به داستان قوم لوط و مجازات آنان م میقسمت از زندگانى ابراه
و  ساره تعجب . دهند یرا م عقوبیآوردن اسحق و  ایمژده به دن میضمنا به زن ابراه .دهند یخبر م میراهخود به اب تیمامور

آنکه من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است واقعا این  باگفت اى واى بر من آیا فرزند آورم ] همسر ابراهیم: [پرسد یکرده و م
گذرد و به  یکار از پرسش و پاسخ م يبعد هیآ.دهند یمناسب به ساره مو فرشتگان پاسخ  .}72هود،{چیز بسیار عجیبى است

در باره قوم  دبه او رسی] فرزنددار شدن[پس وقتى ترس ابراهیم زایل شد و مژده : شود یبا فرشتگان منجر م میمجادله ابراه
از  یکی .دهد یم یارزش با يکه قرآن چه درسها دیتوجه کن .}74هود،{کرد چون و چرا مى] به قصد شفاعت[لوط با ما 
 یهمه عظمت و اخالص در برخ نیبا ا امبرانیپ یاست که حت نیپرسش و پاسخها ا نیقرآن در ا يآموزشها نیارزشمندتر

در اینجا ممکن است ، این سؤ ال پیش آید که چرا ابراهیم درباره یک : سدینو یمنمونه  ریتفس. موارد حق چون وچرا دارند
و {فتگو برخاسته و با رسوالن پروردگار که ماموریت آنها به فرمان خدا است به مجادله پرداخته است قوم آلوده گنهکار به گ
ن یک پیامبر، آن هم پیامبرى به این کار ازشاّ کهیدر حال ،}شده ، یعنى با ما مجادله مى کرد "یجادلنا"به همین دلیل تعبیر به 
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ابراهیم بردبار، بسیار مهربان ، و متوکل بر خدا و بازگشت : ه بعد مى گویدلذا قرآن بالفاصله در آی. عظمت ابراهیم دور است 
توضیح  .پاسخ سر بسته و کوتاهى به این سؤ ال داده شده است  در واقع با این سه جمله،. }75هود،{کننده به سوى او بود

ممدوحى بوده است ، و این به خاطر آنست ذکر این صفات براى ابراهیم به خوبى نشان مى دهد که مجادله او مجادله : اینکه 
که براى ابراهیم روشن نبود که فرمان عذاب به طور قطع از ناحیه خداوند صادر شده، بلکه این احتمال را مى داد که هنوز 
 روزنه امیدى براى نجات این قوم باقى است، و احتمال بیدار شدن درباره آنها مى رود، و به همین دلیل هنوز جائى براى
شفاعت وجود دارد، لذا خواستار تاخیر این مجازات و کیفر بود، چرا که او حلیم و بردبار بود، و نیز بسیار مهربان بود و نیز در 

اند اگر مجادله ابراهیم با خدا بود که معنى ندارد و اگر با  تهاینکه بعضى گف ،بنابراین .همه جا به خدا رجوع مى کرد
از پیش خود نمى توانستند کارى انجام دهند، پس در هر صورت این مجادله نمى توانست صحیح فرستادگان او بود آنها نیز 

پاسخ این است که در برابر یک حکم قطعى نمى توان گفتگو کرد، اما فرمانهاى غیر قطعى را با تغییر شرائط و اوضاع   .باشد؟
اما اینکه بعضى  .نه مطلق ،یر دیگر فرمانهائى است مشروطچرا که راه بازگشت در آن بسته نیست و به تعب ،مى توان تغییر داد

سوره عنکبوت بر این مطلب استشهاد کرده اند،  32و  31احتمال داده اند که مجادله درباره نجات مؤ منان بوده و از آیه 
را هالك }وم لوطشهر ق{هنگامى که رسوالن با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند که ما اهل این قریه ": آنجا که مى گوید

در آنجا لوط زندگى مى کند گفتند ما به کسانى که در آنجا هستند : خواهیم کرد، چرا که اهل آن ستمکارند ابراهیم گفت 
صحیح نیست زیرا با آیه بعد ، "آگاهتریم ، او و خانواده اش جز همسرش را که در میان قوم باقى می ماند نجات خواهیم داد

رسوالن بزودى به ابراهیم گفتند : در آیه بعد می فرماید.خواهیم کرد به هیچوجه سازگار نمى باشد که هم اکنون از آن بحث
چرا که فرمان  ،}اعرض عن هذا میا ابراهی{اى ابراهیم از این پیشنهاد صرف نظر کن و شفاعت را کنار بگذار که جاى آن نیست

و انهم آتیهم {وند بدون گفتگو به سراغ آنها خواهد آمد و عذاب خدا}انه قد جاء امر ربک{حتمى پروردگارت فرا رسیده
نشان مى دهد که این عذاب نه تنها جنبه انتقامى نداشته بلکه از صفت ربوبیت  }پروردگارت{تعبیر به ربک  .}عذاب غیر مردود

 ).ونه، سوره هودنم ریتفس(پروردگار که نشانه تربیت و پرورش بندگان و اصالح مجتمع انسانى است، سرچشمه گرفته است 
 . کرد میخواه شتراشارهیب  یبه مناسبت يبعد يدرفصلها  میدرباره ابراه

لوط برادر زاده حضرت . شود یلوط و قوم او  در قرآن رد وبدل م نیب یمفصل يبحثها .قوم لوط است يجامعه بعد             
 يگو میآوردن به ابراه مانیبود که در ا یکسان نیکردند و از اول یم یبابل زندگ نیبود که در سرزم انیو از کلدان  میابراه

 جهیدر نت. }26عنکبوت، { کنم یپروردگارم مهاجرت م يمن بسو: آورد و گفت مانیم ایسبقت را ربوده بود، او به ابراه
،   و تورات خیبه گفته تار و بنا. }71ا،یانب{روانه کرد "ارض مقدس" ن،یفلسط نینجات داده به سرزم میاو را با ابراه خداوند

قوم لوط  :سدینو یبازرگان م يمهد مهندس .دیتا قوم لوط را ارشاد نما افتی تیمامور میدر شهر سدوم از طرف حضرت ابراه
 یجنس زیغرا حیحرسد، از راه ص یشهوت به مشامش م يکه تازه بو یپا فراتر نهاده و مانند جوان یکودک يفاصاز اوان 

بشر  يبرا "و قبول آداب فیبه وظا دیق "یعنی انیکه ماده دوم اد نجاستیا. لواط دل بسته اند عیبه عمل شن دهیمنحرف گرد
 یمجموعه آثار بازرگان، راه ط(دهد یم لیلوط را تشک تیمامور یبرنامه اصالح ، امر نیو هم دیآ یم شیپ افتهیپا  ودست  

هود است که بیانگر این است که جامعه آنها نسبت به جامعه هاي مکالمه اي بین لوط و قومش در سوره  ).53، ص1شده، ج
و قوم  =أَلَیس منکُم رجلٌ رشید  :...قرآن می فرماید. قبلی از نظر عقالنی رشد بیشتري پیدا کرده است، اگر چه منحرف است

اینان دختران منند آنان براى شما  گفت اى قوم من] لوط[کردند  او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن کارهاى زشت مى
. }78هود،{شود رس پیدا نمى ترند پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید آیا در میان شما آدمى عقل پاکیزه

رشد شاخص خردورزي است به طوري که فرد رشید داراي کمال عقل بوده و از هرگونه :می توان گفت  "رشید"درباره  واژه 
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رشد و هدایت دو کلمه اي هستند که معموال با هم به کار می روند ولی در معنا کمی با . گمراهی و انحراف به دور می باشد
رشد فقط در امور پسندیده کاربرد دارد، اما هدایت هم شامل امور پسندیده و هم شامل امور ناپسند می شود . هم متفاوتند

قطعا جامعه آن زمان از آن چنان رشد ). طیبه برزگرنژاد،  ز منظر قرآن کریمرشد ا سایت حوزه،(مثل هدایت به جهنم 
قَالُواْ لَقَد علمت ما لَنَا فی بنَاتک منْ :آیه بعدي می فرماید.عقالنی برخوردار بوده که لوط چنین انتظاري را از قوم خود دارد

دانى که ما چه  و تو خوب مىختران تو حقى نیست تو خود به خوبى میدانى که ما را در د: گفتند ...=حقٍّ 
عجب اینکه آن قوم گمراه به لوط گفتند ما به دختران تو حق نداریم این تعبیر  تفسیر نمونه می گوید،. }79هود،{خواهیم مى

 .مى بیند بیانگر نهایت انحراف این گروه است، یعنى یک جامعه آلوده کارش به جائى مى رسد که حق را باطل و باطل را حق
 .ازدواج با دختران پاك و باایمان را اصال در قلمرو حق خود نمى شمارد، ولى به عکس انحراف جنسى را حق خود مى شمارد

ترین اعمال را حق خود مى  ترین و زشت عادت کردن و خو گرفتن به گناه در مراحل نهائى و خطرناکش چنین است که ننگین
نکته حایز اهمیت در آیه، در رابطه با   .)تفسیر نمونه، سوره هود(رى جنسى را ناحق مى داندشمارد و پاکترین تمتع و بهره گی

با توجه به دوره حضرت ابراهیم، که مدنیت شکل گرفته است، می بینیم قوم لوط از حق و حقوق . است  "حق"بحث، کلمه 
     .این به معناي  رشد عقالنی آن جامعه است. نسبت به یکدیگر سخن می گویند

 مدین باشند اهل همان که را او قوم و شعیب داستان سوره هود، 92تا  84 آیات.است بیشع جامعه بعدي قوم            
 رایج ایشان میان در نیز دیگر فسادهاي و شایع آنان بین در فروشی کم بیماري و پرستیدند می را بتها مدین اهل سراید، می

 نام را میزان و مکیال در نقص و فروشی کم خصوص ، قوم گناهان همه میان از اینکه و: نویسدعالمه طباطبایی می .  بود شده
 آن فساد که حدي به اند، کرده می افراط آن در و داشته بیشتري شیوع آنان بین در گناه این اینکه بر دارد داللت برده،

 گناه این ترك به را آنان دعوتی هر از قبل حق،  سوي به داعی که بوده الزم و بوده شده روشن آن سوء آثار و چشمگیر
  ،84در آیه  "انی اریکم بخیر "جمله .گذارد می گناه یک این روي انگشت اند داشته که گناهانی همه میان از و کند دعوت

رواج داده ، بینم که خداي تعالی به شما مال بسیار و رزقی وسیع و بازاري  کنم و می یعنی من شما را در خیر مشاهده می
بارانهاي به موقع ، محصوالت زراعی شما را بسیار کرده و با این همه نعمت که خدا به شما ارزانی داشته چه حاجتی به 

فروشی و نقص در مکیال و میزان دارید ؟ و چرا باید از این راه در پی اختالس مال مردم باشید و به مال اندك مردم طمع  کم
ممکن هم هست که کلمه خیر را عمومیت  .آوردن آن از راه نامشروع و به ظلم و طغیان برآیید؟ببندید و در صدد به دست 

منظور این است که شما مردم مشمول عنایت الهی هستید و خداي تعالی اراده کرده که نعمتهاي خود را به : داده ، بگوییم 
ها را به شما داده پس دیگر هیچ مجوزي ندارید که تشما ارزانی بدارد ، عقل و رشد کافی و رزق وسیع بدهد ، و این نعم

  ج المیزان،(فروشی در زمین فساد کنید خدایانی دروغین را به جاي خداي تعالی بپرستید و غیر او را شریک او بگیرید و با کم
گفتند اى شعیب آیا نماز تو =یدإِنَّک لَأَنت الْحلیم الرَّش ... :آیه مورد نظر ما در بحث داستان شعیب این است که).541 ،ص10

اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم راستى که تو  پرستیده دهد که آنچه را پدران ما مى به تو دستور مى
 این مردم آن نهایی هدف: عالمه می نویسد.در دوره  شعیب نیز، بکار رفته است "رشید"واژه .  }87هود،{اى بردبار فرزانه

چیزي  ، دهیم نمی کسی دست به کنیم انتخاب خود براي دینی چه اینکه و خویش زندگی در خود اختیار ما:  بگویند که هبود
 .اند ، در عبارتی که با نوعی قدرت نمایی توأم با مالمت آمیخته است هست این منظور خود را در صورتی جالب بیان کرده که

خواهی که پرستش بتها را  آنچه تو از ما می: کند، یعنی گفتند عبارتی که آن دو نکته را در قالب استفهام انکاري افاده می
ترك نموده و نیز به دلخواه خود در اموالمان تصرف نکنیم چیزي است که نمازت تو را بر آن وادار کرده و آن را در نظرت 

اي خودت  کند ، و اینکه تو خیال کرده نماز تو اختیاردار تو شده و تو را امر و نهی می پس در واقع ،زشت و مشوه جلوه داده
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خواهد ما چنین و چنان کنیم در  خواهی چنان بکنیم و چنین نکنیم، اشتباه است، این نماز تو است که می هستی که از ما می
کنیم و  ور خود آزادیم، هر دینی را که بخواهیم اختیار میحالیکه نه تو مالک سرنوشت مایی و نه نمازت، زیرا ما در اراده و شع

کنیم بدون اینکه چیزي و کسی جلوگیر ما باشد و حال که ما آزادیم غیر آن  هر جور که بخواهیم در اموال خود تصرف می
کنیم و کسی هم  کنیم و در اموال خود به غیر آنچه دلخواه خود ما است تصرف نمی دینی که دین پدرانمان بود انتخاب نمی

توان نام  آیا اینگونه امر کردن را چیزي جز سفاهت در رأي می. حق ندارد از تصرف صاحب مال در مال خودش جلوگیري کند
شناسیم و کسی که به راستی حلیم و رشید است در جلوگیري و نهی از هر  نهاد، از سوي دیگر ما تو را مردي حلیم و رشید می

رسد مجرم است شتاب  کند عجله نموده و در انتقام از کسی که به نظرش می ار بدي میرسد ک می کسی که به نظرش
امر برایش روشن گردد، این است معناي حلم و این است طرز رفتار شخص حلیم و  کند تا حقیقت نماید بلکه صبر می نمی

کند و تو که مردي رشید  دام نمیهمچنین کسی که به راستی رشید است در هیچ کاري که در آن ضاللت و سردرگمی است اق
انک النت "در جمله  ...اي؟ اي که صورتی جز جهالت و گمراهی ندارد اقدام کرده هستی چگونه به مثل چنین عمل سفیهانه

و یکی از این راه که خبر  "الم"و یکی بوسیله حرف  "ان"یکی بوسیله حرف : مطلب را از سه راه تاکید کردند  "الحلیم الرشید
اند به وجه قویتري حلم و رشد را براي آن جناب اثبات کنند تا مالمت  آید که خواسته جمله اسمیه آوردند ، به دست می ان را

و انکار عمل او و یا به عبارتی دیگر زشتی عمل او نمودارتر گردد زیرا عمل سفیهانه از هر کسی بد است ولی از کسی که حلیم 
اي حلم و رشد است و هیچ شکی در حلم و رشد او نیست هرگز نباید به چنین عمل و رشید است بدتر است و شخصی که دار

در اینجا ). 548و   547ص ،10ج  ،المیزان(اي دست بزند و علیه حریت و استقالل فکري و عقیدتی مردم قیام نماید  سفیهانه
شرکت کرده،  و دم از آزادي و اختیار جامعه  به آن چنان رشد عقالنی رسیده است که مخالفین شعیب در یک بحث استداللی 

  .خویش صحبت می کنند زندگی در از حق انتخاب  و اختیار. می زنند
 گوشه به اشاره ،99تا  96مدین،  قرآن در آیات  اصحاب و شعیب داستان پایان از بعد. جامعه بعدي قوم موسی است             

بنا   است، آمده  قرآن در پیامبران تمام سرگذشت این پیامبر، بیشتر از .کند مى فرعون با مبارزاتش و موسى سرگذشت از اى
 نخستین .است شده اسرائیل اشاره بنى و فرعون و موسى ماجراى به بار صد از و بیش سوره سى از بیش در بر تفسیر نمونه ،

 سلطه در گاهى است تسلط معنى به که سلطان ."فرستادیم "سلطان مبین "با آیات خود و با را موسى ما: فرماید مى آیه
 براى راهى هیچ که اى گونه به دهد قرار بست بن در را مخالف که اى سلطه رود مى کار به منطقى سلطه در زمانى و ظاهرى

 منافع موسى، قیام با که فرعون اطرافیان اما. باشد دوم معنى همان  در این آیه، "سلطان" که رسد مى نظر به .!نیابد فرار
 فرعون فرمان از ":لذا گردند، تسلیم منطقش و معجزات و او برابر در نشدند حاضر دیدند، مى خطر در را خود نامشروع

 امر ما و= نبود نجات و رشد مایه و آنها سعادت ضامن هرگز فرعون فرمان": اما. }97هود،{فرعون امر فاتبعوا= کردند پیروى
اگر بخواهیم به همه آیات استناد کنیم، . البته در این بخش، فقط به مناظرات موسی اشاره می کنیم .}همان{برشید فرعون

داستان . ابتدا از سوره اعراف آغاز می کنیم. فرعون است یکی از مناظرات موسی با. بحث داستان موسی طوالنی خواهد شد
 آن به آنها ولى فرستادیم قومش سران و فرعون سوى به خود آیات با را موسى آنان از بعد آنگاه":اینگونه شروع می شود

فرعون ، اسم عام است و به تمام سالطین مصر در  .}}103اعراف،{بود چگونه مفسدان فرجام ببین پس ورزیدند کفر] آیات[
اد سرشناس و به معنى افر "ءمال"کلمه  .و کسري که به سالطین روم و ایران گفته می شد قیصرمثل   آن زمان گفته مى شد

و اینکه مى بینیم  .اشراف پر زرق و برق که چشمها را پر مى کنند و در صحنه هاى مهم جامعه حضور دارند، گفته مى شود
مبعوث مى گردد عالوه بر اینکه یکى از برنامه هاى موسى نجات بنى اسرائیل ، او ءموسى در درجه اول به سوى فرعون و مال

به خاطر آن   و استخالص آنها از سرزمین مصر بود، و این بدون گفتگو با فرعون امکانپذیر نبود،از چنگال استعمار فرعونیان 
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است که طبق مثل معروف همیشه آب را باید از سرچشمه صاف کرد، مفاسد اجتماعى و انحرافهاى محیط تنها با اصالحات 
نبض سیاست و اقتصاد و فرهنگ را در دست دارند فردى و موضعى چاره نخواهد شد بلکه باید سردمداران جامعه و آنها که 

در درجه اول اصالح گردند، تا زمینه براى اصالح بقیه فراهم گردد و این درسى است که قرآن به همه مسلمانان براى اصالح 
 برنامه مجموع به کوتاهى بسیار اشاره حقیقت در گذشته، آیه.)تفسیر نمونه، سوره اعراف:برداشت از(جوامع اسالمى مى دهد

 بررسى مورد مشروحتر بطور موضوع همین بعد آیات در اما بود، آنها کار عاقبت و فرعون با او درگیریهاى و موسى رسالت
مناظره با فرعون از  .}104اعراف،{جهانیانم پروردگار فرستاده من فرعون اى گفت موسى":گوید مى نخست گرفته، قرار

 دلیلى حقیقت در من نگویم حق] سخن[ جز خدا بر که است شایسته": وبدل می شودپرسش و پاسخ رد . اینجا آغاز می گردد 
رسالت موسی آزاد . }105اعراف،{بفرست من همراه را اسرائیل فرزندان پس ام آورده شما براى پروردگارتان سوى از روشن

 صورت به زمان آن در اسرائیل بنى زیرا .بردارد آنها پاى و دست از را بردگى و اسارت زنجیر کردن بنی اسراییل است تا
 سنگین و سخت و پست کارهاى انجام براى آنها وجود از و بودند، گرفتار }مصر مردم{ قبطیان دست در ذلیل بردگانى
 فرعون، گویا اینکه جالب و است، باطل و حق درگیرى از چهره اى و فرعون با موسى برخورد نخستین این و .می شد استفاده

 اظهار و چاپلوسى و تملق گونه هر از ادب رعایت عین در که خطابى شد مى روبرو"! فرعون اى "خطاب با که بود بار اولین
 به فرعون براى موسى تعبیر این و .کردند مى عنوانهاي ملوکانه  خطاب به را او معموال دیگران اینکه چه بود، تهى عبودیت

 یکنوع حقیقت در ،" هستم جهانیان پروردگار فرستاده من": موسى که جمله این عالوه به! شد مى محسوب خطرى زنگ منزله
 مى دروغ همه او همانند دیگرى مدعیان و فرعون که کند، مى اثبات تعبیر این زیرا است، فرعون تشکیالت تمام به جنگ اعالن

 راست اگر پس اى آورده اى معجزه اگر گفت] فرعون :و در ادامه آمده است .است خدا جهانیان پروردگار تنها و گویند،
 طلبى حق و حقجوئى قیافه ظاهرا موسى صدق در تردید ابراز ضمن تعبیر این با و. }106اعراف،{ بده ارائه را آن گویى مى

س پ : داد نشان را خود بزرگ معجزه دو موسى بالفاصله .می گردد حق دنبال به جستجوگر یک آنچنانکه گرفت، خود به
سوره اعراف  درباره موسی  155از اینجا به بعد، تا آیه . }107اعراف،{عصایش را افکند و بناگاه اژدهایى آشکار شد ] موسى[

خوانندگان ، براي دریافت . و داستان جمع آوري سحره براي روز معین که موسی را از طریق سحر و شعبده شکست دهند
آنچه که در کانون بحث   این مناظره مورد نظر می باشد،آزاد کردن بنی .نماینداطال عات بیشتر به آیات ذکر شده مراجعه 

 که را هنگامى] کن یاد[ و ":دنباله بحث آزادي بنی اسراییل را در آیاتی از سوره شعراء پی می گیریم. اسراییل است
 مرا ترسم مى پروردگارا گفت* ندارند پروا آیا فرعون قوم* برو ستمکار قوم سوى به که درداد ندا را موسى پروردگارت

 من] گردن[ بر آنان] طرفى از[ و* بفرست هارون سوى به پس شود نمى باز زبانم و گردد مى تنگ ام سینه *کنند تکذیب
 به پس* ایم شنونده شما با ما که ببرید] آنان براى[ را ما هاى نشانه نیست چنین نه فرمود* بکشند مرا ترسم مى و دارند خونى
پرسش و پاسخ از آیه بعدي شروع می . }16تا  10شعراء،آیات {جهانیانیم پروردگار پیامبر ما بگویید و بروید فرعون سوى
گفت آیا تو را از کودکى در میان خود نپروردیم و سالیانى چند از عمرت را ] فرعون[* بفرست ما با را اسرائیل فرزندان:شود

گفت آن را هنگامى مرتکب شدم که از گمراهان بودم *کار خود را کردى و تو از ناسپاسانى ] سرانجام[و *پیش ما نماندى 
.             }21تا 17آیات {چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد *

 فرزندان اینکه] آیا[ و= إِسرَائیلَ بنی عبدت أَنْ علَی تَمنُّها نعمۀٌ وتلْک ": نکته حساس بحث، آیه بعدي است که موسی می گوید
مسئولیت آزاد سازي این قوم، آنقدر . }22شعراء، { "نهى مى من بر را منتش که است نعمتى اى ساخته] خود[ بنده را اسرائیل

و قبل از  .و تقاضاي مساعدت می کند که برادرش، هارون با او باشد. "سینه ام تنگ شده است"زیاد است که موسی می گوید 
او  ،با جار و جنجال و تکذیبهاى خود درا به آخر برسان شرسالت دو پیش از آنکه بتوان کنند شکه تکذیب شتبیم دا این تقاضا،
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چرا که فرعون و دار و دسته اش  موسى در ذکر این سخن کامال حق داشت .به مقصد نرسد ،را از صحنه بیرون کنند، و این بار
آنقدر مسلط بر اوضاع کشور مصر بودند که احدى یاراى مخالفت با آنها را نداشت و هر گونه نغمه مخالفى را با شدت و بى 

نشان مى دهد که باید به هر قیمتى هست با خود  ،16در آیه  "بروید شما دو نفر=فاتیا "جمله. رحمى سرکوب مى کردند
اشاره به یگانگى و وحدت دعوت آنها  ،با اینکه هر دو پیامبر بودند ،بگیرید، و تعبیر به رسول به صورت مفرد   تماس  فرعون

گوئى آنها دو روحند در یک بدن ، با یک برنامه ، و یک هدف و به دنبال بیان رسالت خود، آزادى بنى اسرائیل را  ،است
بدیهى است منظور این بوده که زنجیر    .م که بنى اسرائیل را با ما بفرستاز تو بخواهی .مطالبه کنید و بگوئید ما ماموریم

نه اینکه تقاضاى فرستادن آنها به وسیله فرعون شده   اسارت و بردگى از آنها بردار تا آزاد شوند، و بتوانند با آنها بیایند،
ین حال شیطنت آمیز، براى نفى رسالت آنها در اینجا فرعون زبان به سخن گشود و با جمله هائى حساب شده ، و در ع .باشد

آیا ما تو را در کودکى در دامان مهر خود پرورش ندادیم ؟ تو را از آن امواج : خست رو به موسى کرد و چنین گفتن. کوشید
ت خروشان و خشمگین نیل که وجودت را به نابودى تهدید مى کرد گرفتیم ، دایه ها برایت دعوت کردیم، و از قانون مجازا

و بعد از آن نیز سالهاى . !رزندان بنى اسرائیل معافت نمودیم ، در محیطى امن و امان در ناز و نعمت پرورش یافتى فمرگ 
کشتن یکى از {تو آن کار مهم: متمادى از عمرت در میان ما بودى سپس به ایراد دیگرى نسبت به موسى پرداخته و مى گوید

اشاره به اینکه تو چگونه مى توانى پیامبر باشى که داراى چنین سابقه اى هستى  .دادىرا انجام  }قبطیان و طرفداران فرعون 
در حقیقت مى خواست با این منطق و اینگونه پرونده سازى موسى را به  .و از همه اینها گذشته تو کفران نعمتهاى ما مى کنى.

موسى به پاسخ  .پاسخ از هر سه ایراد پرداخت  موسى بعد از شنیدن سخنان شیطنت آمیز فرعون به. پندار خود محکوم کند
  پرداخته ، و با لحن قاطع و اعتراض  ه بودمنتى که فرعون در مورد پرورشش در دوران طفولیت و نوجوانى بر او گذارد

درست است که  .آیا این منتى است که تو بر من مى گذارى که بنى اسرائیل را بنده و برده خود ساختى: آمیزى مى گوید
دست حوادث مرا در کودکى به کاخ تو کشانید و به ناچار در دامان تو پرورش یافتم و در این امر قدرتنمائى خدا بود، اما ببین 

آیا جز این بود که تو بنى اسرائیل را .عامل این ماجرا چه بود؟ چرا من در خانه پدرم و در آغوش مادرم پرورش نیافتم، چرا؟
شعراء که بخشی از آیات پایانی  66داستان موسی و پرسش و پاسخهاي او ادامه دارد تا آیات  سپس. به زنجیر اسارت کشیدى 

، پس از  قرآن در سوره مومنون ).تفسیر نمونه،سوره شعراء:برداشت از(درباره غرق شدن فرعون و دارودسته اش می باشد
 لَنَا وقَومهما مثْلنَا لبشَرَینِ أَنُؤْمنُ فَقَالُوا: آیه ، از رسالت موسی سخن می گوید تا می رسد به اینذکر داستان اقوام گذشته

 بیاوریم ایمان باشند مى ما بندگان آنها طایفه و هستند ما خود مثل که بشر دو به آیا }فرعون و مالء او{گفتند پس=عابِدونَ
ذکر سه مورد از مناظرات . معناي بردگان استدر اینجا عبادت کنندگان نمی باشند، بلکه به   "عابدون". }47مومنون،{

در اولین آیه سوره ابراهیم، رسالت پیامبر اسالم را . موسی با فرعون درباره اسارت بنی اسراییل، از سه سوره کفایت می کند
یکی از . بعد در آیه پنجم سوره ابراهیم، همین رسالت را براي موسی بر شمرده است. خارج کردن مردم به سوي نور می داند

مصادیق خارج کردن انسانها از تاریکی به سوي نور، نجات دادن توده ها از ستم ستمگران است که در آیه ششم سوره ابراهیم 
خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که شما را از  هنگامى را که موسى به قوم خود گفت نعمت] به خاطر بیاور[و ":می فرماید

گذاشتند و  بریدند و زنانتان را زنده مى داشتند و پسرانتان را سر مى که بر شما عذاب سخت روا مى] همانان[فرعونیان رهانید 
  ."براى شما از جانب پروردگارتان آزمایشى بزرگ بود] امر[در این 
 سلطنت با مخالفت و انتخابی حکومت از دفاع در نائینی اثر "الملۀ تنزیه و االمۀ تنبیه"کتاب موضوع فوق،  در رابطه با               
 تفسیر که است این انصاف: می نویسد کتاب این پیرامون مطهري مرتضی اهللا آیۀ.است استبدادي نوشته شده حکومت و مطلقه
 حسین محمد میرزا مرحوم سترگ مجتهد و بزرگ عالمه خوبی به کس هیچ را اسالم سیاسی و اجتماعی عملی، توحید از دقیق
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نهضتهاي (است نکرده بیان "االمۀ تنبیه" ذیقیمت کتاب در البالغه، نهج و قرآن از متقن استشهادهاي و استداللها با توأم نایینی
 و استبداد کننده توجیه را اسالم که دیدگاهی با کتاب، سراسر در نویسنده). 46اسالمی در یکصد ساله اخیر، مطهري، ص 

 قواي از قانون و شورا مساوات، آزادي، مخالفان و منکران او عقیده به .کند می مخالفت بشدت داند، می استبدادي حاکمیت
 شعبه" کنند، می استفاده سوء خویش سود به مردم جهل از و اند روحانیت زي در که را افرادي ویژه به میان این از استبدادند،

 و ،95 ،  56ص ،1، ج  "الملۀ تنزیه و االمۀ تنبیه" نائینی،: ویکی فقه( داند می "سیاسی استبداد شعبه" کنار در "دینی استبداد
 آن با مقابله و خطرناکتر جامعه براي استبداد، هاي جنبه تمام از آن، شده نفرین قواي و دینی استبداد مؤلف، عقیده به.)145

 در )ع( معصومین ائمه و مجید قرآن در متعال خداوند :نویسد اومی). 161ص همان،("است امتناع حدود در" و مشکلتر نیز
). 18 ص همان،(دانند می آزادي ضد و بردگی نوعی را استبدادگر حکمرانان سلطه پذیرش با همراه زندگی  عدیده، مواقع
سلیمانى، اندیشه سیاسی نائینی را بررسی کرده و در زمینه آزادي نظرات او را از دو منظر قرآن و احادیث آورده  جواد
، }22 تا 18 شعراء،{اشاره می کند مصر سرزمین به بازگشت هنگام فرعون با موسى محاجه به نائینى ابتدا:  قرآن)الف: است

 بنى عبدت ان على تمنها نعمۀ تلک و": فرمود که موسى حضرت سخنان نهایى قسمت به نائینى .که  این آیات، شرح داده شد
 دو آن از و کرده استشهاد ،"!اى؟ ساخته خود برده را اسرائیل بنى که گذارى مى من بر تو که است منتى این آیا=اسرائیل

. است مشروع غیر و مردود امرى اسالم، دیدگاه از سلطان سوى از مردم گرفتن بردگى به نفس )1:آورد مى دست به نتیجه
 براى اى ظالمانه محدودیتهاى حاکمى اگر بلکه نیست؛ او عبودیت و بندگى و بردگى مصداق حاکم، الوهیت به اعتقاد تنها )2

 آیه در زیرا است؛ گرفته بندگى و بردگى به را آنها نیز کند، سلب را آنان اجتماعى به حق آزادیهاى و آورد فراهم خود ملت
 الوهیت پذیرش به اسرائیل بنى حالیکه در فرموده؛ توبیخ اسرائیل بنى گرفتن بردگى به سبب به را فرعون موسى،  مزبور،
 هرگونه که دهد مى نشان مطلب این. بودند شده ممنوع مقدس ارض به رفتن از فقط بلکه بودند؛ نشده مجبور فرعون

 تا اند آمده پیامبران و است آنها گرفتن بندگى به و شرعى آزادى سلب مصداق ملت، بر حاکم خودسرانه و جورى استیالى
 =اسرائیل بنى معنا ارسل ان": بگوید فرعون به تا شده مامور خداوند سوى از موسى چنانکه برهانند؛ رقیتى چنین از را ملتها
 ،محمدحسین نائینى  تنبیه االمۀ و تنزیه المله،{ کن آزاد خود رقیت از را آنها یعنى .}17شعراء، { بفرست ما با را اسرائیل بنى
 قوم حالیکه در  بیاوریم؛ ایمان خودمان همانند انسان دو به ما آیا " گفتند مى که قومش و فرعون سخن به سپس. }41ص 
 سخنان از دیگرى قسمت به توجه با و کرده استشهاد اسرائیل بنى بردگى تایید براى "}47مومنون،{"!هستند؟ ما بردگان آنها
 است ظاهر آیه این از": گوید مى ،}121اعراف،{ "داریم قاهرانه سلطه آنها بر ما =قاهرون فوقهم انا و" گفتند که فرعون قوم

 از نائینى بنابراین،  .}42،همان،ص...تنبیه االمه{ "بودند گرفتار بدان که است مقهوریتى همین از عبارت اسرائیلیان، عبودیت
 سوى از ملت گرفتن قرار سلطه تحت و مقهوریت نفس که سازد مى رهنمون قاعده این به را خواننده آیه، سه این مجموع

 سازگارى اسالمى نظام مشروع آزادیهاى با و است سلطان سوى از او عبودیت و بردگى مصادیق از مصداقى خودکامه، حاکم
 خودخواه عالمان فرمانهاى حتى اى خودسرانه فرمان هر به نهادن گردن با اسالم مخالفت براى نائینى که دیگرى آیه .ندارد

  "رب" را  خود دینى عالمان که را کسانى آیه این در خداوند. است توبه سوره از 31 آیه کند، مى استشهاد بدان خودمحور و
 کرده سرزنش کنند، مى عوض را دین احکام آنها از پیروى به و  ایجاد، تغییر دین در آنها اراده و میل به و داده قرار خود
 به ولى اند؛ نبوده قائل خالقیت معناى به ربوبیت آنها براى یعنى پرستیدند؛ نمى را خود عالمان  مسیحیان، و یهودیان . است

 میل و اراده اسیر را خود و نگریسته دین دستور صورت به آنان خودسرانه دستورهاى به و داده تن آنان تشریعى ربوبیت
! قسم خدا به": کند مى نقل چنین آیه همین تفسیر در صادق امام از بصیر ابى. کردند مى دینى مناسک امور در آنان شخصى

 مثبت پاسخ آنان به خواندند، مى خودشان پرستش به را آنها اگر و کردند نمى دعوت خودشان بندگى به را آنها] علمایشان[
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 بدون] جهت این در[ آنها و کردند مى حرام برایشان را] خدا[ حالل و کرده حالل آنان براى را] خدا[ حرام ولى دادند؛ نمى
 که همانطور: است معتقد نائینى. }43،، ص1،ج کلینىمحمدبن یعقوب  اصول کافی،{کردند مى اطاعت آنان از تامل و فکر

 دستورهاى از چرا و چون بى اطاعت است، جامعه در اسالم نظر مورد آزادى مخالف جور، سالطین فرمانهاى به نهادن گردن
 شرك قرآن را شخصى اراده هر برابر در تسلیم" خالصه،. دارد تنافى جامعه در مردم آزادى با نیز دین عالمان خودمحورانه

 به تعبیر اولی از. عواطف و قلوب در نفوذ راه از یا باشد غلبه و قهر وسیله به تسلیم چه شمارد؛ مى خداوندى صفات و ذات به
 و شرك به منحصر بوده، توحید به دعوت و شرك از نجات براى که انبیا تمام قیام پس، شده؛ ربوبیت به دومی از و عبودیت

 که است ظاهر بسى: گوید مى همچنین وى .}49د طالقانى، ص وتعلیقات تنبیه االمه، سید محمدر {نیست ذات در توحید
 به نهادن گردن طور همین است، آنان عبودیت و ملکیه سیاسات در جور سالطین بخواهانه دل ارادات به نهادن گردن چنانچه

 در مرویه شریفه روایت. است آنان عبودیت دهند، مى ارائه دیانت عنوان به که هم ملل و مذاهب رؤساى خودسرانه تحکمات
تنبیه االمه، { است معنا همین مفید هم، است دنیاطلبان و ریاست هواپرستان و سوء علماى از تقلید ذم متضمن که احتجاج

 خویش بیشتر مادى منافع براى آنها از تا شوند مسلط مردم جسم بر خواهند مى سالطین: است معتقد نائینى .}50همان،ص
 همواره و کنند تسخیر را آنان دلهاى پیروانشان و ملتها ارواح قراردادن تاثیر تحت با تا درصدند سوء عالمان اما ببرند؛ بهره

 فى و" :گوید مى. کنند آقایى مردم بر رهگذر، این از تا دهند قرار مردم محبوب و مطلوب پسندند، مى خود که را آنچه
 سالطین، بردگى سرچشمه یعنى .}همان{است قلوب تملک دوم، قسمت منشاء و ابدان، تملک اول، قسم استعباد منشاء الحقیقه

در بخش روایات، . است آدمى معنوى قواى بر آنها سیطره هواپرست، عالمان بندگى ریشه و بشر مادى قواى بر آنان سلطه
یکى از علل اساسى عدم مشروعیت حکومت بنى امیه و تضاد مکتب اهل بیت با  ، پیامبرنائینى با استشهاد به روایت متواترى از 

دولت اموى از آن رو که با مسلمانان همچون : ها دانسته و معتقد استآزادى مردم و به بردگى گرفتن آن آنان را، سلب
که بعد از ار به غیب است، آنى که متضمن اخبحاصل مفاد حدیث مقدس نبو .حیوانات و بهایم رفتار مى کرد، مذموم واقع شد

تنبیه {بلوغ عدد شجره ملعونه به سى نفر، دین را به دولت تبدیل، و بندگان خدا را عبید و اما و مواشى خود قرار خواهند داد
در شرح محنت و ابتالى بنى امام علی .  است }192خطبه {خطبه قاصعه ،دومین شاهد نائینى از روایات ) ب  .}45االمه،ص

... فراعنه، بنى اسرائیل را بردگان خود گرفتند ...=اتخذتهم الفراعنۀ عبیدا: دمى فرمای  ل به اسارت و عذاب فرعونیاناسرائی
حال آنان بر این منوال بود که . ها نوشاندندانواع تلخیها را به تدریج به آنپس آنها را به سخت ترین عذاب گرفتار کردند، و 

از دید . ت سلطه به سر مى بردند و هیچ حیله اى براى نجات، و راهى براى دفاع نداشتندهمواره در ذلت مرگ آسا و مقهوری
نائینى، سلب آزادى مردم از اوامر و نواهى دل خواهانه و مقهوریت آنان در برابر خواسته هاى شخصى سلطان، از عالیم و 

ى ندارد؛ حتى در گفتمان سیاسى امیرمؤمنان مظاهر حکومت فرعونى به شمار مى آید و هرگز با ساختار نظام علوى سازگار
با سالطین سلف تاریخ، صرفا ادعاى الوهیت و واداشتن مردم به پرستش شاهان، مصداق دعوى ربوبیت و خداوندى آنان 
نیست؛ بلکه اگر سلطانى آزادى مردم را در انتخاب محیط زیست سلب کند و با قهر و غلبه خودسرانه آنان را از یک دیار به 

ار دیگر براند، در حقیقت براى خود شاّن ربوبى قائل، و با محدود ساختن آزادى ملت به حصه اى از شؤون خداوندى دی
. ملبس شده؛ به این سبب هرگز چنین حکومتى حکومت دینى و الهى نبوده؛ بلکه کامال با مبانى حکومت دینى در تضاد است

با {در بیان استیالى اکاسره و قیاصره بر بنى اسماعیل و بنى اسرائیلدر همان خطبه امام علی، دلیل این سخن آن است که 
که نه از ادعاى خدایى اسمى و نه از داستان پرستش رسمى و جز طرد و تبعیدشان از مساکن دلگشاى شامات و اطراف این

، مع ذلک آن }گر نداشتندچه سیره جائرین اعصار است قهر به امر دیاهاى درمنه زار بى آب و علف چناندجله و فرات به صحر
ومت ها حکر آنآن روز که کسراها و قیصرها ب :حضرت همین محنت را عبودیت مقهورین و ربوبیت قاهرین دانسته و مى فرماید
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و از محیطهاى سرسبز و خرم دور، و به }دجله و فرات{هاى آباد، از کناره هاى دریاى عراق مى کردند، آنان را از سرزمین
 میرزاى و آزادى اندیشه، باشگاه(}46تنبیه االمه، ص}{خطبه قاصعه{تبعید کردند... و بى آب و علف صحراهاى کم گیاه

ان شاء اهللا اگر فرصت شد در . درباره مناظرات موسی و فرعون، به همین اندازه بسنده می کنیم ).سلیمانى جواد ، نائینى
  .کتاب فرعون شناسی، مطالب مربوط به داستان موسی نوشته خواهد شد

توان  ، آنچه می "امبرانیشیوه هاى برخورد با پ "قرآنی در رابطه با این فصل با عنوان آیات در نتیجه گیري از            
 نمونه می باشد، "بینه"درجامعه که همان  هدایت با  در دست داشتن  مشعل اي دوره درهر پیامبران که است استنباط کرد این

 که بود برآن تالششان تمام .،واکنشی منطقی داشتند قومشان افراد عقل کامل بودند که، در برابر توهینهاي  انسانهایی با
و دفینه هاي عقول آنان را بر  حساب شده و منطقی بدهند پاسخهاي مخالفانشان،  جاهالنه یا مغرضانه نظرهاي اظهار درمقابل

هر گز خشمگین نمی . مجنون، جز با رحمانیت برخورد نمی کرد یا و سفیه تهمتهایی همچون  پیامبري درباره هیچ. انگیزانند
ین بود به جاي مونولوگ بودن، دیالوگ با مخاطبین داشته تمام تالششان ا. شدند وهر گز عقیده اي را تحمیل نمی کردند

سخن در  .در یک کالم، آنان آمده بودند که عقلهاي مردم را تکمیل نمایند و بس.باشند، که مناظره بکی از این روشهاست
به نظر می رسد . کرد باره  انبیا را در این فصل به پایان می بریم، البته درباره حضرت ابراهیم، در فصلهاي بعد صحبت خواهیم

با طرح همین مقدار آیات، درباره سیر تحول پرسش و پاسخ در تاریخ انبیاء ، به این نتیجه می رسیم که به تناسب جلو رفتن 
البته، نکته اي در داستان مربوط به قوم شعیب عامدانه باقی . جامعه ها به پیش، رشد عقالنی آن جوامع بوضوح دیده می شود

عالمه طباطبایی در نتیجه گیري براي آیه . این نکته، مقدمه چینی براي فصلهاي بعدي است.اینجا مطرح کنیم مانده، که در
اینکه ما ترك کنیم آنچه را  =ان نترك ما یعبد اباؤنا : در کالم خود گفتند  "مدین"مردم : نکته دوم اینکه  :هود می نویسد 87

اینکه ما   "ان نترك االوثان"اینکه ما خدایانمان را ترك کنیم و یا   "نترك آلهتنا ان ": و نگفتند  ."پرستیدند که پدران ما می
و این بدان جهت بود که خواستند با این تعبیر خود اشاره کنند به دلیلی که در این باره دارند و آن این  .بتها را ترك کنیم

پس پرستش  ، پرستیدند ایم بلکه پدران ما آنها را می است که این بتها را خود ما درست نکرده و پرستش آن را آغاز ننموده
اند و  آنها یک سنت ملی و قومی است و چه عیبی دارد که انسان سنت ملی و دیرینه خود را که خلفها از سلف خود ارث برده

ز همچنان آلهه د ، ما نیناند محترم شمرده و بر طبق آن عمل کن نسلها یکی پس از دیگري بر طبق آن سنت نشو و نما نموده
بندیم و رسم ملی خود را از اینکه به بوته فراموشی سپرده شود حفظ یپرستیم و به دین خود که دین آباء ما است پا خود را می

بعدا توضیح . این مورد، یکی ازآفتهایی است که مانع رشد عقلی افراد و جوامع می باشد). 548ص ، 10ج  ،المیزان(کنیم می
     .       خواهیم داد
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  فصل یازدهم
  

  نقش پیامبران در ارتقاء رشد عقالنی بشر
  

ورد  ادست ، مطرح شد؛  "يواداشتن به کاوشگر...قش پرسشها ، ن" با عنوان فصل نهم در که یآموزش يروشها نای             
در قرآن؛و به وجه احسن  میاز طرف خداوند حک یاول قیبه طراین روشها . شود یاز گذشتگان است و مستمرا کاملتر م راثیم
شد و مردم آن در  یم دهینام تیکه جاهل يبود که ازجامعه ا ي مردماستعدادها جییدر ته ات،یهمه آ نیا. شده است ادهیپ

که غرب  يبه گونه ا ، شدندمروج  علوم  ایگذار و  هیگذاشت که پا يریآنچنان تاث کبارهیقرار داشتند،  به   يخبر یبستر ب
 و ایجاد خالقیت در مردم قدرت تفکر برشوراندن ان،امبریپ بزرگ کار. رنسانس بر پا کردند ،از آنان متاثر شده یقرون وسط

خداى : سدینو ی،مباشد یم یاول يکه مربوط به انسانها  "}213بقره،{فبعث اللّه "تفسیر آیه  ،در ییعالمه طباطبا .است
ث کرده ، نه ارسال و مانند آن ، و این بدان جهت است که آیه از حال و روزى تعالى در این جمله از فرستادن انبیا تعبیر به بع

از انسان اولى خبر مى دهد که حال و روز خمود و سکوت او است ، و در چنین حالى تعبیر به بعث پیامبران مناسب تر از 
عث شده که از پیامبران هم تعبیر به ارسال است، چون کلمه بعث از برخاستن و امثال آن خبر مى دهد، و شاید همین نکته با

است، گفته  يزیروانه کردن چ ای ختنیبرانگ  "بعث "اصل :راغب می نویسد).2زان،جیالم(نبیین کند، نه مرسلین ، و یا رسل 
که به آن تعلّق  يبر حسب هدف و مورد  "بعث "واژه یمعن .و به حرکت در آمد ختمیاو را برانگ :"بعثته فانبعث": شود یم
انسان  هیاز ناح ای يبعث بشر )الف:بعث دو گونه است ."ختمیشتر را راندم و برانگ "یعنی،  "ریبعثت البع".کند یفرق م ردیگ یم

و  ازین يبرا یشتران و وادار کردن انسان ختنیرا، مانند حرکت و برانگ يگرید زیچ ایرا  يگریو انسان د یکس ختنیبرانگ
و أجناس و انواع آنها  ها دهیکردن مواد و پد جادیا یمعنه بعث ب )اول:بعث خود دو گونه است نیکه ا یبعث اله )ب.یحاجت

زنده کردن  یبعث به معن)دوم.را ندارد یبعث نیقدرت چن يگرید ای ياحد چیاست و ه یتعالیبار ژهیکه و یبه هست یستیاز ن
 ،، ص1 مفردات، ج ترجمه(.دیکار مخصوص گردان نیو را به او امثال ا یسیخود را مانند ع اءیاز اول یمردگان که خداوند بعض

287.(  
داوند به خاطر خ. انبیاست بعثت است، گذارده منت عالم مردم همه بر آن سبب به قرآن بشر، که تاریخ حادثه مهمترین             

پیامبرى از خودشان در میان ] که[نهاد به یقین خدا بر مؤمنان منت  :فرماید گذارد و مى بعثت پیامبر اکرم بر مردم منت مى
آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در 

 اش نتیجه که است مردم در فرهنگى و فکرى حرکت ایجاد انبیاء، کار مهمترین .}164آل عمران،{گمراهى آشکارى بودند
 بگشایند است بشر وجود در الهى اى خزانه که را عقل که است این انبیا بعثت فلسفه .است عملى و اخالقى صحیح حرکت
 نیهم امام علی، آمدهدر کلمات که   اءیبعثت انب لیاز دال .کنند آشکار داده، قرار خزانه این در خدا که را گرانبهایى وگوهر

پس .... و یثیرُوا لَهم دفائنَ الْعقُولِ، .... رسلَه، و واتَرَ الَیهِم اَنْبِیاءه،لیسأْدوهم میثاقَ فطْرَته، فبعثَ فیهِم : دیفرما یاست که م
دنبال هم به سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهد فطرت الهى را از مردم  هخداوند رسوالنش را برانگیخت، و پیامبرانش را ب

عمتهاى فراموش شده او را به یادشان آرندو با ارائه دالیل بر آنان اتمام حجت کنند، و نیروهاى پنهان عقول بخواهند، و ن
توضیح  "یثیرُوا "قبل از اینکه  به شرح جمالت فوق، بپردازیم الزم است که واژه. }خطبه اول نهج البالغه{آنان را برانگیزانند
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 نکه،یپراکنده ساختن است و ا يبه معنا "ثور"از ماده » اثار:سوره روم آمده است 9 هیآ رینمونه،ضمن تفس ریدر تفس :داده شود
و رو  ریرا ز نیزم=أَثاروا األَرض"جمله .کند یرا با آن شخم م نیبه خاطر آن است که زم د،یگو یم» ثور«عرب به گاونر 

آوردن  رونیب ایکندن نهرها و قناتها و  ای ،يرزراعت و درختکا يبرا نیزم ردنممکن است اشاره به شخم ک ه،یدر آ "کردند
امور را که مقدمه  نیدارد که تمام ا یعیمفهوم وس"أَثاروا األَرض"باشد؛ چرا که جمله  نهایهمه ا ایبزرگ، و  يشالوده عمارتها

 "اثاره"از ماده  "أَثَرْنَ":سدینو یم ،}بِه نَقْعاً ثَرْنَفَأَ{اتیسوره والعاد چهارم هیآ ریدر تفس.شود یاست، شامل م يعمران و آباد
پخش  يگاه به معنا نیبه کار رفته است، همچن زین "آوردن جانیبه ه" ياست، و گاه به معنا "دود" ای "غبار"پراکندن  يبه معنا

گرد و غبار و ابرها  یعنی ا،ثورا و ثوران ثور،یثار الغبار و السحاب : سدینو یراغب م.است شدن امواج صوت در فضا آمده
بادها ابرها را = "}48روم،{ سحاباً رُیفَتُث: دیگو یتعال ي، خدا"ختمیاو را برانگ :و قد أثرته.شد ختهیپراکنده و برانگ

و  تندو کاش دندیرا کاو نیزم= }9روم،{ و أَثاروا الْأَرض و عمرُوها"دم،یکاو یعنیأثرت،  ."آورد یو فراهم م زاندیانگ یبرم
در همان  زیثور شرّا، ن. است به افشاندن گرد و غبار یهیرا بپراکند که تشب گهایر دیباد شد: ثارت الحصبۀ ثورا."آباد کردند

را شخم  نیاست که زم يگاو:الثّور ."دیو برجه ختیبا او در آو: ثاوره.... را انتشار داد يشرّ و بد یعنی. است یمعن
امام علی در دنباله  هدف بعثت، دلیل این کاوشگري در عقلها را این چنین معرفی ). 370: ، ص1 ترجمه مفردات، ج(زند یم

بر باالى سرشان افراشته، و زمین که گهواره زیر  کهاز این بلند آسمان : را به آنان بنمایانندهی و نشانه هاى ال :می فرماید
زنده مى دارد، و اجلهایى که ایشان را به دست مرگ مى سپارد ناگواریهایى که آنان پایشان نهاده، و معیشتهایى که آنان را 

نکته ). انیانصار نیحس خیترجمه ش ،1خطبه (را به پیرى مى نشاند، و حوادثى که به دنبال هم بر آنان هجوم مى آورد 
 امیتوانند پ یانها به برکت خرَد است که مانس.شده انسانهاست خرَدهاى دفن ختنیخطبه مرتبط با بحث ما، برانگ نیدرا یاساس

: اشاره فرموده است ایدر مورد بعثت انب }ویک هدف ویژه{ هدف عمده چهاربه ) ع(جا امامنیدر ا. را درك کنند امبرانیپ
مادى  او آورند، چرا که در وجود انسان نعمتهاى ادیفراموش شده الهى را به  اىنعمته: نکهیدوم ا.فطرت مانینخست مطالبه پ

استدالالت  قیاز طر: نکهیسوم ا .نعمتها، سبب از دست رفتن آنها مى شود نیاست که فراموش شدن ا اریو معنوى بس
: نکهیچهارم ا .آسمانى و فرمانهاى الهى را به او برسانند ماتیبر آنها اتمام حجت کنند و تعل} عالوه بر مسائل فطرى{عقلى

 اریهاى بس نهیهاى دانش که در درون عقلها نهفته است را براى او آشکار سازند چرا که دست قدرت پروردگار، گنج نهیگنج
در علوم و دانشها و معارف حاصل مى  میدر درون عقل آدمى نهاده که اگر کشف و آشکار شوند جهشى عظ ییو گرانبها میعظ

. بر آن مى افکند و آن را مستور مى سازد ىیاخالقى، پرده ها اىهیغلط و گناهان و آلودگ ماتیشود، ولى غفلت و تعل
، پرداخته و نشان }هدف ویژه{هدف نیسپس به پنجم. ها را آشکار مى کنند نهیو آن گنج رندیحجابها را بر مى گ نیا امبرانیپ

قدرت  اتیبود که آ نیهدف ا و":دیمى شود، مى فرما ادآوریبه انسان  نشیدر عالم آفر امبرانیالهى را از سوى پ اتیدادن آ
 نیگاهواره زم نیو ا)2.سقف برافراشته آسمان که بر فراز آنها قرار گرفته) 1":اتیآ نیخدا را به آنان نشان دهند  از جمله ا

و آن اجلها و سرآمدهاى عمر که آنها را )4.را به آنها مى بخشد اتیزندگى که ح لیو آن وسا)3.پاى آنها نهاده ریکه در ز
در   ."و حوادثى که پى در پى بر آنان وارد مى گردد)6.مى کند ریکه آنان را پ ىیوآن مشکالت و رنجها) 5.مى سازدفانى 

درد و رنج   وء عوامل فنا نیو اسباب زندگى و همچن لیو وسا ن،یدر آسمان و زم نشیاست از اسرار آفر بىیامور ترک نیواقع ا
و به  .انسانهاست ارىیعبرت و هوش هیحوادث گوناگونى که ما نیندازد و همچنیب خدا ادیکه هر کدام مى تواند انسان را به 

بر  ایرا به انسان مى دهند که هر کدام مى تواند سطح معرفت او را باال برده  ماتیمجموعه اى از تعل امبرانیپ  ب،یترت نیا
) ع(کالم امام نیو حساب شده اى که در ا بایز اریبس راتیاز تعب .کند داریاو را از خواب غفلت ب ای دیفزایو آگاهى او ب دارىیب

را در نهاد آدمى گذارده است،  هایو خوشبخت هایکیآمده است به خوبى استفاده مى شود که دست قدرت خدا استعداد همه ن
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 هاى وهیو مانواع بذرهاى گلهاى معطّر معنوى و روحانى  شانینهفته شده و در دلها ىیدر کوهسار وجود آنها معادن گرانبها
و بارور مى  ارىیبذرها را آب نیباغبانهاى بزرگ و آگاه الهى، ا نیا امبران،یپ. شده است دهیانسانى پاش لیگوناگون فضا

هاى وجود او را استخراج مى کنند و نعمتهاى خدادادى که در وجود آنها نهفته  نهیمعدنشناسان آسمانى، گنج نیسازند و ا
  به انسان نمى دهند که در او نبوده است، زىیچ امبرانیپ نیبنابرا .مى کنند ادآورىی آنهالند به آن غاف متیاست و از قدر و ق

  ).يرازیاهللا مکارم ش هی،آ1از شرح خطبه  یبرداشت(بلکه آنچه دارد پرورش مى دهند و گوهر وجود او را آشکار مى سازند 
 امبرپی. است بوده الهى گرانقدر هاى ذخیره داراى و عقلها قویترین نیز آنان عقل. اند بوده تاریخ مردم ترین عاقل انبیاء            

خدا به بندگانش چیزى بهتر از عقل نبخشیده است، زیرا خوابیدن عاقل از شب بیدارى جاهل بهتر است و در منزل : فرمود
تا {و رسول را جز براى تکمیل عقل مبعوث نسازد امبربهتر است و خدا پی }به سوى حج و جهاد{بودن عاقل از مسافرت جاهل 

در خاطر دارد، از اجتهاد مجتهدین  امبرو عقل او برتر از عقول تمام امتش باشد و آنچه پی }عقلش را کامل نکند مبعوث نسازد
پاى ه ت عبادتشان بهمه عابدان در فضیل .اى واجبات را به عقل خود در نیابد آنها رإ؛ انجام نداده است باالتر است و تا بنده

( گیرند تنها صاحبان خرد اندرز مى: که درباره ایشان فرمودههستند "هاخرد= الْأَلْبابِ"عقال همان صاحبان . عاقل نرسند
مقوله . اند کرده مى منتقل دیگران به را نگرى عمق قوى نور همواره انبیاء،  این و .)11ح ،12،ص ، 1ج   ، نىیکل ،یکافاصول 

عقل و  يریمثل بکارگ ،یکمتر موضوع دیشا. قل، آنچنان اهمیت دارد که در فرمایشات به کرات بکار رفته استاي همچون ع
 نتیو ز وریز ی، انسان تیمنشأ شرافت و شخص":جمالتی از قبیل.مورد توجه قرار گرفته باشد یعل امام اناتیدر ب شهیاند

 یو زندگ اتیح ها،یدرمان و عالج ناکام ابزار و سالح همه کارها، ،یعامل سعادت انسان ها،یو سرچشمه همه خوب شهیر ،یآدم
 ادی  مانیعشق و تعهد و ا ي و نداریجمله سرچشمه ادب و د کیو در  ."فهم و درك انسان زهیدانش و انگ شهیاصل و ر روح،

زهرا  از  "ینگاه حضرت علعقل از  گاهیجا "، مقاله "انینهج البالغه تب بخش"براي دریافت منابع این احادیث به .شده است
  .       مراجعه شود اجالل

به  یچه تجرب ،یچه فلسف یاو را از سطح عقل و درك سطح سازندو یکه اعماق عقل انسان را فعال م امبرانندیپ نیا           
امام علی کار پیامبران را به کار باستانشناسان تشبیه کرده است، با این تفاوت که کار انبیاء غبارروبی از  .دهند یسوق  م، ژرفا 

اند تا  آمده اءینبا :آیه اهللا جوادي آملی می گوید.آنان می کوشند تا اینکه اندیشه هاي ناب را استخراج نمایند.مغزهاست
جامعه  ...ببرند شیپ تیبا إثاره، جامعه را به سمت عقالن دیبا زیمبلغان ن . "عقوللهم دفائن ال روایثیل"کنند،  یجامعه را عقالن

آبان  22سایت جماران، (منحرف کرد توان یرا با ماهواره نم یهرگز جامعه عقالن ست،یو خرافه ن الیبه دنبال وهم، خ یعقالن
جامعه وزدودن خرافات از آن  يدر روشنگر دیبا بگذارد، امبریپ يخواهد در جامعه جا پا یم یاگر کس .)92

النّاس معادن کمعادن الذّهب و ":از معصوم نقل شده است .اند یعقل انسان يها نهی، کاشفان دف)ع(امبرانیپ.بکوشد
 ثیحد نیا) . 42، باب 65، ص 58 بحار األنوار ؛ ج : مباحث تیسا("مردم معدنهایی مانند معادن طال و نقره هستند=الفضّۀ

اگر } دو تا را به عنوان مثال ذکر شده نیا{ طال هست، نقره هست نهاید که در انوجود دار یلب است که معادنمط نیاشاره به ا
کرد که ارزش  دیخواه دایعنصر گرانبها پ کیهم،  یسنگ و خاك معمول نیهم ریدر ز د،یاگر قدر بدان د،یاگر بشناس د،یبکاو

 یباطن کیدارند؛ اما  يظاهر کیجورند؛  نیانسانها هم هم ست،ین سهیمقا قابلشود،  یم دهیآن با ارزش آنچه که در ظاهر د
 نیالبته ا. متعال در وجود انسان گذاشته است يکه خدا یمتراکم يهم وجود دارد که آن عبارت است از استعدادها

تالش  د،یعدن کار کردم يروهمچنانکه اگر  .آنها راکشف کرد دیکه با} همان مثال طال و نقره { ستندین کسانیاستعدادها 
به  اجیجور است؛ احت نیدر انسان هم هم د،یکه در آن هست، برس یمتیق يذ  به آن ماده دیتوان یم د،یدیزحمت کش د،یکرد

. دیماده را بشناس نیاست که شما ا نیشرط الزم هم ا. برسانند تیاستعدادها را به فعل نیکنند ا یسع یکسان دیتالش دارد؛ با
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شناسد، از آن صرفنظر خواهد  یمعدن به طال هم برخورد کند، چون نم نیاگر در ا ست،ینقره چ ای ستیطال چ اندکه ند یکس
 دیکه شما از نقره با یالزم است؛ آنجائ گرید يجا کیجا الزم است، نقره هم  کیطال  کند؛ی نوع استعدادها هم فرق م. کرد

قدر استعداد را دانستن، راه  ،یاستعدادشناس ،یابیاستعداد. دیرس ینمجه یبه نت د،یاگر از طال استفاده کرد د،یاستفاده کن
است  يزیآن چ نیا  را دنبال کردن، نیبعد با ظرافت تمام ا  رساندن آنها را بلد بودن، تیاستعدادها و به فعل نیاستخراج ا

 یآنها را به کار وام کردند،یمبعوث م راآنها  آشفتند، یخرد انسانها را برم غمبرانیپ. کردند یکار را م نیا غمبرانیکه ؛ پ
خروارها آوار  ریپنهان انسانها را از ز يها نهیهمچون باستانشناسان دف امبرانیپ .همان کشاندن استعداد است نیداشتند؛ ا

وجود "و  "به برکت عقل امبرانیپ امیپ دنیفهم" سایت  آیه اهللا خامنه اي، مقاالت ":برداشت آزاد از( دندیکش یم رونیب
  . ) "پنهان در انسان و لزوم کشف آنها ياستعدادها

که ما گزیده هایی از مطالب ایشان را در رابطه با بحث، نقل   "عقل دفائنی"استاد حکیمی تعبیري زیبا دارند به نام              
 عقل" به رسیدن اصل، بلکه ،نیست کامل راهگشاي ،}آن امثال و فلسفی عقل مانند{ ابزاري عقل  حقایق، شناخت در: می کنیم

 و آزاد عقل، نیروهاي همه باید حقایق شناختن در روز، اصطالح به  .عقل سطوح نه عقل، اعماق و دفائن یعنی  .است "دفائنی
 فلسفی و ابزاري و سطوحی عقل با تا نیستند سطوح در همه حقایق، زیرا آن؛ نیروهاي و سطوح از برخی نه شوند، فعال

 از. برساند عمق به و  دارد، نگاه خود سطح به اعتماد لغزشگاههاي از را عقل تواند می که است وحی تنها این و. شوند شناخته
 از یکی ،}دیگران نه است آنان  کار و هست پیامبران در آنچه یعنی{پیامبران ویژگیهاي ذکر هنگام به علی امام که اینجاست

 پیامبران، بدینگونه  .}می کنند{فعال را انسان عقل اعماق که پیامبرانند این: که شمارد برمی را این ویژگیها آن ترین عمده
از متفکران  یکسان. رسد می آن به ابتدایی عقل که هستند اجمالی آن آموزان تفصیل و اند انسانی عقل هاي دفینه کاشفان

، }عقل ناقص{یو سطوح يتمام شده است، با عقل ابزار یو علوم کل قیدوره توجه به حقا کنند، یکه تصور م یشرق ای یغرب
. را عوض کنند نکشانینمره ع دیبا  کنند، ینگاه م نیینمره پا نکیو به اصطالح با ع. نگرند یجهان م يبه جهان و مسائل و مباد

و با عقل درك  دیکن یرا با حس درك نم ییزهایشما چ. مانند نسبت حس است به عقل یبه عقل دفائن ینسبت عقل سطوح
 سطوح و ظواهر با .است قطعی آن وجود اما بینید، نمی سیم در را "الکتریسیته" جریان .است یو وجود آنها قطع دیکن یم

 }ناپیداهاي{ دفائن به توان می عقل دفائنی نیروهاي با. رسید جهان حقایق و جهان و اشیاء سطوح و ظواهر به توان می عقل
 تیر 29 نخست،شنبه ،بخش حکیمی محمدرضا ، استادگفتاري درباره عقل دفائنیروزنامه اطالعات،(رسید عالم اعماق و هستی
1392.(  
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  فصل دوازدهم
  

  در قرآن} نه تقلید{ تحقیق
  

خانه تکانی و غبار روبی رسوبات فکري و استخراج گنجینه هاي زیر خاکی اندیشه ها از ویژگی بعثت انبیاست واز                    
 یاتمام کماالت و مکارم اخالق يبرا : بعثت التمم مکارم االخالق : می فرماید اسالم یرسول گرامجهتی دیگر، می بینیم 

سوره احزاب او را نمونه  21خداوند هم  بر اساس آیه  .دیمسأله را تحقق بخش نیا ،در همه ابعاد به راستی و "مشد ختهیبرانگ
 آیت. بود آنان یبا مردم و در جهت رشد عقالن یآن حضرت در تعامل اجتماع یاز مکارم اخالق یکی .می داند "اقتداء"نیک 

خود را به راه حق  تیمورد احترام همه بود و مردم هدا) ص( امبریکه پنیا با: آبادي در این مورد می نویسد نجف صالحی اهللا
حال آنقدر به  نیاو بودند در ع ونیمد ،یخانمانسوز و اخالق زشت جاهل يو جنگها یجاهل دیو نجاتشان را از خرافات و عقا

پرداخت  یبا آنان به مشورت م }یاله یجز وح {کنند لذا در همه امور دایرا پخودشان  تیگذاشت تا شخص یآنان احترام م
اندك بودند و مردم از فهم  اریکه در منطقه عربستان افراد باسواد بس يگذاشت آنهم در روزگار یآنان احترام م يو به رأ

که از  یمعموالً از مردم و به خصوص کسان ستندین يبا و اسیکه اصالً قابل ق یکه رهبرانیدر حال. برخوردار نبودند ییباال
که فهم  یدر روزگار کنون یبرخ یو حت. خواهند ینم يزیمحض چ يرویجز پ ستند،یدر جامعه برخوردار ن یخاص ازیامت

 ینم لیدر امور خودشان قا يو متوسط جامعه، حق اظهار نظر نییاساسا به افراد پا ستین اسیمردم با آن دوران قابل ق
امور قرار دهند و از  انیمردم را در جر  ان،یحاکمان و متول دیبا است که اگر جامعه بخواهد رشد کند،  یعیطب بتهال .باشند

 یجامعه برخوردار م يفکر يهایاقدام هم حاکمان از توانمند نیدر ا. رندیبه اهداف و رفع موانع کمک بگ دنیرس يآنان برا
البته ممکن است مردم دچار اشتباه شوند اما . کنند یافراد جامعه را فراهم م يفکر یو شکوفائ تیخالق يها نهیشوند و هم زم

نخواهد  یجامعه به بالندگ چگاهیو گر نه ه ستیاز آن ن يزیآزمون و خطاهاست، گر نیبه هم ياز آنجا که رشد هر جامعه ا
همواره تابع باشد و اظهار نظر  امعهجهاست؛ اگر  یستگیکشف استعدادها و شا يبرا لهیوس نیشورا بهتر يریو به تعب. دیرس

ادامه  شهیوضع هم نیحل شود اما ا یبرخوردار باشد و مشکالتش به راحت یخوب در مقطع ينکند گرچه ممکن است از رهبر
. شده اند دهیبه انحراف کش جیبه تدر یبرخوردار بوده اند ول یکه در ابتدا از سالمت نسب ییندارد و کم نبوده است حکومتها

 تیاگر دعوت به تبع ییاز سو )1 :میکن یجامعه اشاره م یرشد عقالن يبرا) ص( امبریبه دو نکته در رابطه با تالش پ نجایا در
راه من است و هر که از من  نیا: بگو " هیآ لیدر ذ یطبرس. خواند نه اطاعت کورکورانه یکرد به اطاعت آگاهانه م یم
دهد که  یفرمان م امبرشیخداوند به پ: کند یم ریتفس نیچن }108یوسف،{نمخوا یخدا م يبه سو یینایکند که با ب يرویپ

 یهر کس رهیمن و س رهیس نیو ا د؛یخوانم و نه بر اساس تقل یو عدالت م دیو معرفت و حجت قاطع به توح نیقیمن با : بگو
 امبریپکورکورانه منع شده است و  تیاز تبع ياریبس اتیدر آ رایز.}411، ص 5، ج انیمجمع الب{آورد مانیاست که به من ا

 یب روپی...: التکونوا امعه": کرد و فرمود یم یو همرنگ جماعت شدن نه يو فرمانبردار يرویگونه پنیرا از ا شیمردم خو
 م،یکن یکردند، ستم م شهیو اگر ستم پ میکن یم یکین زیما ن دییکردند بگو یکیکه چون آنان ن دیمردمان نباش يچون و چرا

 شهیرفتار کردند شما ستم پ يو اگر به بد دیرو کیرفتند شما راه ن کیکه اگر مردم به راه ن دیخود راهبر خود باش دیبلکه با
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 ییو رأ شهیکه از خود اند یکس یعنی  "امعه"کلمه  .}772،، ص15، ج ؛ کنز العمال458، ص 2ي، ج سنن ترمذ{"دینکن
من با تو  دیگو یاست که به هر کس م يمشتق شده است در واقع فرد "مع"ز ا ایگو. کند یم يرویرا پ یندارد و هر کس

به مشورت با اصحاب خود در همه  "االمر یو شاورهم ف" هیبر اساس آ امبریپ یاز طرف )2.}211، ص1، ج لسان العرب{هستم
باور داشتند که نظرات خود را  نیچن زین امبریاصحاب پ. به او فرمان داده شده بود، مأمور شدند یوح قیامور جز آنچه از طر

 ست،یشده است از جانب خداوند ن انیب) ص( امبریپ يکه از سو ينظر دندیفهم یکه م ییکردند و آنجا یم انیب حیصر
مخالفت و اظهار نظر آنان را  یکس یوجود داشت و حت امبریاز جانب پ یکردند؛ نه منع یو نظر خود را مطرح م دگاهید

و مسلمانان در منطقه اى فرود آمدند، حضرت از  امبریجنگ بدر، پس از آن که پ انیدر جر مثال .کرد ینم یخالف شرع تلق
منطقه که  نیدر باره ا ایآ: دی، پرس "حباب بن منذر"اصحاب خود ، در باره محل استقرار سپاه اسالم نظر خواهى کردند، 

مصالح و  صیصرفا بر اساس تشخ ایو  م،یکن تید تبعیبااست و حتما  دهیدستور خاصى از طرف خداوند رس مای توقف کرده
دستور خاصى در : در پاسخ فرمودند امبریدر باره آن اظهار نظر کرد؟ پ ی تواناست و م دهیهاى نظامى انتخاب گرد استیس

نار آن ک سسپ م،ییاست فرود آ کیاست که در کنار آبى که به دشمن نزد نیمصلحت ا: حباب گفت: است دهیجا نرسنیباره ا
و فرمان  دیحضرت، نظر افسر خود را پسند. میداشته باش اریآب در اخت شهیهم انیکه براى خود و چهارپا میحوضى بساز

 شیخ حاج اهللا جامعه ،آیت عقالنیت احیاي در پیامبر سایت ان صالحی، سیره(}  53، ص1واقدى، مغازى، ج{حرکت داد
  ).آبادي نجف صالحی اهللا نعمت

 است بینش و نیرویى، بصیرةو  راه آماده براى رفتن و گام سپردن ،سبیل :سوره یوسف، نوشته اند 108در رابطه با آیه              
کند و به آن حضرت دستور  ر این آیه، قرآن روى سخن را به پیامبر گرامى مىد  .که به وسیله آن بتوان حقایق را شناخت

قُلْ هذه ":فرماید مى. گرایان ترسیم کند یانه و یکتاپرستانه خویش را به روشنى براى شركدهد که راه و روش توحیدگرا مى
منظور این است که "جبایى"به باور گروهى از جمله  ."این راه و روش من است: گرایان بگو هان اى پیامبر به شرك= سبِیلی

و آنگاه در تفسیر و ترسیم راه و رسم خود  .خوانم، راه و رسم آسمانى من است آنچه را من به سوى آن فرا مى
بخشى  و من براساس بینشى روشن و روشنگرانه و بر اساس دلیل و شناخت و آگاهى=بصیرَةٍ  أَدعوا إِلَى اللَّه على"":فرماید مى

شیوه و سبک خدا پسندانه و آرى، هم من با این = َنَا و منِ اتَّبعنی"أ. "خوانم واقعى  همگان را به سوى یکتاپرستى فرا مى
به  ."اند خوانم و هم کسانى که راه و رسم مرا برگزیده و به وحى و رسالت ایمان آورده مترقى مردم را به سوى خدا فرا مى

این راه و روش من است که همه را به : ممکن است آیه را دو فراز جداگانه بنگریم که فراز نخست اینگونه است "ابن زید"باور 
من و هر کس راه و رسم مرا گام = بصیرَةٍ أَنَا و منِ اتَّبعنی  على: و آن گاه فراز دوم این است که .خوانم داى یکتا فرا مىسوى خ

یاران : گوید است که مى "ابن عباس"و این همان معناى سخن  .کند، بر بینش روشن و روشنگریم سپارد و مرا پیروى مى مى
ارزشمندى و قداست دعوت )  1=توان استنباط کرد یآموز م سه نکته درس.وترین راه و روش هستندپیامبر در بهترین و نیک

خیرخواهانه و خردمندانه و روشنگرانه مردم به وسیله قلم و بیان و ارائه الگو به سوى خدا و عدالت و تقوا و آزادى و آزادگى 
و نیز از آیه این واقعیت دریافت ) 2.گردد دریافت مى هیاز آ و رعایت حقوق بشر و دیگر ارزشهاى قرآنى و انسانى به روشنى

گردد که پیامبر گرامى گرچه احکام و مقررات دین را در فرصتها و مناسبتهاى گوناگون و اوقات مقرّر براى مردم بیان  مى
سانیت به سوى حق و عدالت ها و شرایط، خود را آموزگار بشریت و راهنماى ان ها و در همه مکان اما در همه ساعت فرمود، ىم

و درس دیگر آیه این است که انسان ) 3.ایستاد اى از دعوت به سوى خدا باز نمى دید و لحظه و زندگى انسانى مى
کننده به سوى حق باید با اطمینان قلبى و با آگاهى و بینشى ژرف و با دلیل و برهان روشن و روشنگر به دعوت مردم  دعوت

روى کورکورانه و یا تطمیع و تهدید و یا فریب و دجالگرى و خشونت و  ت و پندارها و بر اساس دنبالهبپردازد، نه با احساسا
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و خودکامگان  اندیشان کوحشت آفرینى و ترورشخص و شخصیت، چراکه این روشهاى زشت و ظالمانه، شیوه هاى تاری
ب ورز و سفاك و خون آشام آنان است، نه بخت و تعص واپسگرا و انحصار گر و شیفته قدرت، و قربانیان کودن و تیره

   ).108  هییوسف آ ان،سورهیتب تیسا(اندیشمندان و کمال جویان و اصالح طلبان و بشردوستان و خداشناسان راستین
لسان [نرا جست و جو کرد يهمراه شدن و امر یبا کس ياست به معنا »تیتبع« یکه معادل آن در زبان عرب يرویپ            
واژه با  نیدر تفاوت ا نیبنابرا  است،] 72المصباح، ص[راه رفتن، و موافقت با فرمان  یپشت سر کس ای] ،27، ص8ج العرب،

و  يرویدر پ یول  است؛ يدر تحقق اطاعت وجود امر و فرمان ضرور رایاعم از اطاعت است، ز يرویگفت که پ توان یاطاعت م
]  387، ص1ج ،یالمعجم االحصائ[بار در قرآن  174و مشتقات آن  تیتبع  .باشد یکه حتماً امر و فرمان ستیالزم ن تیتبع

و  يامتثال، فرمانبردار تدا،مانند اق] 402، ص1ج م،یلغت نامه قرآن کر[ ي استمعنو يبر دنباله رو شتریبکار رفته است و ب
و ] 377، ص2ج ق،یالتحق[ شهیو اند فکر یدر رفتار، گفتار، اعمال و حرکات و حت] 217، ص1اللغات، ج نییتب[اطاعت از امر 

اطالق شده ] 66کهف، [ ياز علوم و يبهره مند ياز خضر برا  یموس يرویمانند پ یحس يهم بر دنباله رو يدر موارد
جز مردانى از ] نیز[و پیش از تو : آیه بعدي سوره یوسف، به نتیجه جالبی اشاره می کند).}قرآن{ يرویپ ویکی فقه،(است

اند  اند تا فرجام کسانى را که پیش از آنان بوده کردیم نفرستادیم آیا در زمین نگردیده اهل شهرها را که به آنان وحى مى
 ،آیهاین در  .}109یوسف، {اندیشید  اند بهتر است آیا نمى بنگرند و قطعا سراى آخرت براى کسانى که پرهیزگارى کرده

آوران خود را از مردم شهرها برگزیده و به رسالت فرستاده است؛ چرا  کند که خداى فرزانه هماره پیام روشنگرى مىقرآن 
سایت (ترند که شهرنشینان از نظر خرد و دانش و آگاهى و بینش، از صحرانشینان و بیگانگان از فرهنگ و تمدن برتر و پیشرفته

فقها را  يفتواها یاگر کس :هري درباره این تفاوت، به تناسب بحث اجتهاد می گویدآیه اهللا مط.)108  هییوسف آ سوره تبیان،
 یکه چگونه سوابق ذهن ندیب یتوجه کند م یو طرز تفکر آنها در مسائل زندگ هیکند و ضمناً به احوال شخص سهیمقا گریکدیبا 

 يدهد و فتوا یعرب م يعرب بو يکه فتوا يداشته به طور ریتأث شیخارج در فتواها يایاو از دن یو اطالعات خارج هیفق کی
 .)182 ، ص20ج . مجموعه آثار شهید مطهري(يشهر يبو يشهر يدهد و فتوا یم یدهات يبو یدهات يفتوا ،عجم يعجم بو

از پیله تنگ  به خاطر همین امر است که خداوند در قرآن مکرر به سیر در زمین امر می کند تا انسانها داراي بینشی باز شوند و
از  اختالف/يبد یدر کف هر کس اگر شمع :مولوي در آن داستان معروف پیل در خانه تاریک می گوید.نظري بیرون بیایند

 سخت*خام مین يها وهیبرو چون م ما/کرام يجهان همچون درختست ا نیا :تا به این ابیات می رسد. "يشد رونیگفتشان ب
شاخها را بعد از  ردیگ سست/گزان لب نیریچون بپخت و گشت ش*کاخ را دینشا یدر خام زانک/ خامها مر شاخ را ردیگ

کار  ینیجن تا/است یو تعصب خام يریگ سخت*ملک جهان یشد بر آدم سرد/شد دهان نیریاز آن اقبال ش چون*آن
 .را گسترش دهندمنظور این است که باید انسانها افق دیدشان ). سایت گنجور، مثنوي معنوي ، دفتر سوم(است یآشام خون

زیرا این امر به باز شدن بینش .کرده است دیتأک انینیشیپ خیمطالعه تار يبرا نیدر زم احتیو س ریبار به س 13از  شیقرآن ب
  .انسانها مدد می رساند

دارند تا مبادا او  مىآنان که خود را از طاغوت به دور ] لى[و :دیفرما یم درباره روشن شدن افق دید انسانها،  قرآن               
دهند و  به سخن گوش فرامى*اند آنان را مژده باد پس بشارت ده به آن بندگان من که  را بپرستند و به سوى خدا بازگشته

شده که   دهیاغلب د .}18و  17زمر،{دمندانکنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خر بهترین آن را پیروى مى
 ینکته مهم.کنند یتوجه نم 17 هیاز آ یکنند و به بخش یآغاز  م "بشارت باد "از ندیرا نقل نما هیدو آ نیداخواهن یم  یوقت

 یکنند، و سپس آنان را مصداق بشارت دادگان م یم يکند که از طاغوت دور یم ادی یخداوند از کسان. است هیآ نیدر ا
 يبه معنا انیطغ: سدینو یراغب م. تعدى و تجاوز از حد و مرز استبه به معنى  "طغیان "در اصل از ماده  "طاغوت". داند
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از  یو گستاخ ،یگردنکش یعنیاست  "انیو طغ یطغ"اسم از  "يالطّغو"واژه . از حقّ است یچیو سرپ یو نافرمان يرو ادهیز
 يبطور استعاره برا  انیکه واژه طغ}11اقه،ح{ الْماء یإِنَّا لَما طَغَ: و گفت. }11شمس،{ اکَذَّبت ثَمود بِطَغْواه: حقّ، و گفت

 یإِنَّا لَما طَغَ ":هیاست که در آ یاشاره به طوفان} 5حاقّه، { ۀِیفَأُهلکُوا بِالطَّاغ": هیو آ.و تجاوز از حد آب آورده شده یافزون
  شده  دهینام }هیطاغ{ یمحسوس و ادب یکه آب باال آمد که بصورت نیهم یعنی. شده است ریبتع یاز آن معن }11،حاقّه{الْماء

آب ":دیگو يمولو شود، یاست و سبب هالکت هم م اتیح هیگستاخان نباشد و بفهمند که باالخره آب ما يبرا يا بهانه گریتا د
 ستهیجهت شا نیآب به قوم ستمگر از ا انیشکوهمند طغ هیتشب. "است یهالك کشت یآب در کشت*است یپشت یکشت ریاندر ز

به ناچار به سرنوشت فرو  يهم روز خیو باالخرة فروکش خواهد شد، بلکه گستاخان تار ستین یآب دائم انیکه طغ دقّت است
است  يو هر معبود يا شهیعبارت از هر تجاوزگر و سخت ستم پ  "الطّاغوت".}اند شده مینیب یکه م شوند یافتادن آب دچار م

که  یو هر کس یسرکش ویجادوگر و هر د ،يافسونگر .رود یو در مفرد و جمع هر دو بکار م شود یم دهیپرست ياز خدا ریغ که
 ،نابراینب  ).490تا   488، ص،2 ترجمه مفردات، ج(است  "طاغوت"باشد ریاز راه خ گرانیبازدارنده، و منحرف کننده د

ت پرستى، هواپرستى ، شیطان پرستى و تسلیم دورى از هر گونه شرك و ب ،با این معنى وسیع و گسترده  "اجتناب از طاغوت "
این نکته نیز قابل توجه است که عبادت :سدینو ینمونه م یرتفس .در برابر حاکمان جبار و سلطه گران ستمکار را فرا مى گیرد

دق مى در حدیثى از امام صا انکهطاغوت تنها به معنى رکوع و سجود نیست ، بلکه هر گونه اطاعت را نیز شامل مى شود، چن
در ادامه شرح آیات  . "کسى که اطاعت زمامدار ستمگرى کند او را پرستش کرده است: من اطاع جبارا فقد عبده": خوانیم 

آنها که سخنان را مى شنوند، و از ". "بندگان خاص مرا بشارت ده : معرفى این بندگان ویژه مى گوید فوق، قرآن به
این  ."هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند کسانىآنها ". "نیکوترین آنها پیروى مى کنند

دو آیه که به صورت یک شعار اسالمى درآمده ، آزاداندیشى مسلمانان، و انتخابگرى آنها را در مسائل مختلف بخوبى نشان 
بدون در نظر گرفتن گوینده و  ،و آن نیآنها به سخنان ا"این بندگان ویژه را به این صورت معرفى مى کند که . مى دهد

هیچگونه تعصب و لجاجتى در کار . "خصوصیات دیگر گوش فرا مى دهند و با نیروى عقل و خرد بهترین آنها را بر مى گزینند
با  دآنها نیست، و هیچگونه محدودیتى در فکر و اندیشه آنها وجود ندارد، آنها جویاى حقند و تشنه حقیقت، هر جا آن را بیابن

آنها نه تنها طالب حقند و .تمام وجود از آن استقبال مى کنند، و از چشمه زالل آن بى دریغ مى نوشند و سیراب مى شوند
دومى را برمى گزینند، خالصه آنها خواهان بهترین و  "نیکوتر"و  "نیکو"و  "خوبتر"و "خوب "تشنه گفتار نیک، بلکه در میان

 "یستمعون القول "در جمله  "قول "در اینکه منظور از  .مسلمان راستین و حق طلب کآرى این است نشانه ی. برترینند
تفسیر کرده اند، و آنچه در آن از طاعات و مباحات   "قرآن "بعضى آن را به : مفسران تفسیرهاى گوناگونى دارند ؟،چیست

به مطلق اوامر الهى تفسیر کرده اند خواه  بعضى دیگر آن را. است ، و پیروى از احسن را به معنى پیروى از طاعات مى دانند
ولى هیچگونه دلیلى بر این تفسیرهاى محدود در دست نیست بلکه ظاهر آیه هر گونه قول و . در قرآن باشد یا غیر قرآن 

 است، و از آن تبعیت "احسن "آن را برمى گزینند که ،سخن را شامل مى شود، بندگان با ایمان خداوند از میان تمام سخنان
را منحصر در این قوم  "هدایت الهى "صاحبان  ،جالب اینکه قرآن در آیه فوق .مى کنند، و در عمل خویش به کار مى بندند

اشاره به اینکه این گروه مشمول هدایت ظاهر و باطنند،  . شمرده همانگونه که خردمندان را منحصر به این گروه دانسته است
از طریق نور الهى و امداد غیبى، و این دو افتخار بزرگ بر این  باطنایت هدایت ظاهر از طریق عقل و خرد، و هد

را به اجرا درآورده ، و بندگان راستین خداوند را  "دروازه هاى باز"سیاست ،در این قسمت. حقیقتجویان آزاداندیش است
د و شرط مى شوند و نه هر وسوسه کسانى مى داند که اهل تحقیقند، نه از شنیدن سخنان دیگران وحشت دارند، نه تسلیم بیقی

نه تنها خوب را بر بد . اسالم به کسانى بشارت مى دهد که گفتارها را مى شنوند و خوبترین آنها را برمى گزینند .درا مى پذیرن
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در احادیث اسالمى که در تفسیر آیات فوق، یا به طور  .ترجیح مى دهند در میان خوبها هر گلى را بهتر است مى چینند
از جمله در حدیثى از امام هفتم مى خوانیم که به یار . وارد شده ، نیز روى این موضوع تکیه فراوان دیده مى شود ، قلمست

: اى هشام،  خداوند متعال اهل عقل و فهم را در کتابش بشارت داده است، و فرموده : دانشمندش به نام هشام بن حکم فرمود
را مى شنوند و از بهترین آنها پیروى مى کنند، آنان کسانى هستند که خدا هدایتشان بندگانم را بشارت ده ، آنان که سخنان 
در حدیث دیگرى از امام صادق آمده است که  .}12،کتاب العقل، حدیث  1کافی، ج { کرده و آنان صاحبان عقل و اندیشه اند

ند بى کم و کاست و بدون اضافه و نقصان این آیه درباره کسانى است که حدیثى را که مى شنو: در تفسیر آیه فوق فرمود
مى  "فیتبعون احسنه "البته منظور از این حدیث، تفسیر. }34حدیث  482،ص  4نورالثقلین، ج { براى دیگران نقل مى کنند

 باشد، چرا که یکى از نشانه هاى پیروى کردن از بهترین سخنان این است که انسان از خودش چیزى بر آن نیفزاید، و عینا در
گفتار حکمت آمیز گمشده مؤ من است ، پس حکمت را : در نهج البالغه در کلمات قصار مى خوانیم  .اختیار دیگران بگذارد

 18و  17تفسیر نمونه، ذیل آیات ": برداشت از(}80نهج البالغه، کلمات قصار، کلمه { بگیر هر چند از اهل نفاق صادر شود
دة من چنین است و باید داراي بن "، یعنیخاص را دارند یژگیو نی، چن"بندگان من"فرموده  در آیه خداونداز اینکه . )"زمر
درباره   بایز تعبیري ریابوالخ دیابوسع خیش .به صراحت بر استقالل قوة عقل تأکید فرموده است هیآ نیدر ا. "باشد  ویژگی این

را جمع  هایهمه رأ د،یآ دیخردمند آن است که چون کارش پد:  می گوید.، که می تواند شرحی بر آیه فوق باشدمحقق، گفته
گم شود  يناریرا د یکند، همچنان که کس لهیرا  گریکند و د رونیدر آن نگرد، تا آنچه که صواب است، از او ب رتیکند و به بص

 "دیآ دیپد ناریارد تا دفروگذ یبود، جمع کند و به غربال یباشد، همه خاك را که در آن حوال ركیاگر ز: خاك انیاندر م
   ) . 7،ص1388 پور،مرداد انیآر نیحس ریپژوهش، ام(

و .جالب اینکه، فقط تنها در همین سوره زمر سه بار آمده است  .تکرار شده است  "اولوااللباب "بار واژه  16در قرآن                
آیه . }9زمر،{که پندپذیرند اند   "اولوااللباب"یکسانند تنها دانند  نى که نمىدانند و کسا بگو آیا کسانى که مى :...می فرماید

اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد پس  مگر ندیده":بعدي که متذکر می شویم بعد ازترسیم چهره بندگان خاص خداست
آن گوناگون است زمین است راه داد آنگاه به وسیله آن کشتزارى را که رنگهاى ] طبقات زیرین[هایى که در  آن را به چشمه

براى ] دگرگونیها[گرداند قطعا در این  بینى سپس خاشاکش مى گردد آنگاه آن را زرد مى آورد سپس خشک مى بیرون مى
 در نظام جهان هستى ، انگشت روى  خداوند از میان آثار عظمت و ربوبیتقرآن . }21زمر،{عبرتى است   "اولوااللباب "

 پروسه چگونگی آب بى رنگ و از گیاهان را از این  هاي مختلفرنگ  ى گذارد، سپس پرورش از آسمان م  "نزول باران "پدیده 
 روى سخن را به پیامبر کرده ، به عنوان سرمشقى براى همه مؤ منان .شرح مى دهد آنها را حیات ، و رسیدن به مرحله نهائى

قشر نفوذپذیر زمین آنها   از آسمان نازل مى شود، قطره هاى حیاتبخش باران .که به این پدیده ها نگاهی عمیق داشته باشند
را به درون مى پذیرد و تا به قشر نفوذناپذیر مى رسد، و آنها را متوقف مى سازد و ذخیره مى کند، سپس به صورت چشمه ها 

رده به اشاره اى است فش  "آب باران را در مجارى زمین وارد ساخت =سلکه "جمله .و قناتها و چاهها بیرون مى فرستد
هرگاه  .به معنى جوشش آب از زمین است   "نبع "از ماده  "ینبوع "جمع   "ینابیع" . مکانیزم تشکیل باران و ذخیره سازي آن

زمین یک قشر نفوذناپذیر بیشتر نداشت ذره اى از آب باران را در خود ذخیره نمى کرد، و همه بعد از نزول از آسمان به 
وجود داشت، و نه کاریز و چاهى، و اگر تنها یک قشر نفوذپذیر داشت همگى به اعماق زمین  ىدریاها مى ریختند، نه چشمه ا

فرو مى رفتند به طورى که دسترسى به آن ممکن نبود، تنظیم قشر زمین از این دو الیه نفوذپذیر، و نفوذناپذیر، با این فاصله 
صورت الیه هاى متعدد نفوذپذیر و نفوذناپذیر است که روى  حساب شده ، از نشانه هاى قدرت او است ، و جالب اینکه گاهى به

ان سخن زراعت گیاه بعد در باره .از آن استفاده مى شود هم قرار گرفته ، که در حفر چاههاى سطحى و نیمه عمیق و عمیق 
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همچون گندم و جو و برنج و ذرت ، و هم کیفیتهاى آن متفاوت است ، و هم رنگ ظاهرى  .انواع مختلف است می گوید که، از
با . غیره بعضى سبز تیره بعضى سبز کمرنگ ، بعضى داراى برگهاى پهن و گسترده ، و بعضى برگهاى باریک و لطیف و آن، 

که غالبا به درختانى که داراى ساقه  "شجر"به گیاهى گفته مى شود که ساقه قوى ندارد در مقابل "زرع "توجه به اینکه 
مفهوم وسیعى دارد که گیاهان غیر غذائى را نیز در بر مى گیرد، انواع گلها و گیاهان  "زرع "نیرومندند اطالق مى شود، 

 زینتى و داروئى و مانند آن که فوق العاده متنوع ، و داراى الوان و چهره هاى گوناگون مى باشد، حتى گاه در یک شاخه ،
بلکه در یک گل ، این رنگهاى مختلف به شکل بسیار جالب و ظریفى در کنار هم قرار گرفته اند، و با زبان بى زبانى نغمه 

تذکرى این امر، . هان می پردازدگیا ، یعنی خشک شدن اینبعد به مراحل دیگر حیات  .توحید و تسبیح خدا را سر داده اند
هستى و ربوبیت پروردگار در این صحنه عظیم ، و نیز تذکرى است از پایان زندگى و است از نظام حساب شده و با عظمت عالم 

این صحنه گر چه در عالم گیاهان است ،  .خاموش شدن شعله هاى حیات، و سپس مساءله رستاخیز، و تجدید حیات مردگان
است مدت آن متفاوت باشد، اما  ولى به انسانها هشدار مى دهد که همانند آن در عمر و حیات شما تکرار مى شود، ممکن

برداشتی آزاد از تفسیر نمونه، سوره (!و بعد پژمردگى و پیرى و سرانجام مرگ   ،اصول آن یکى است تولد، نشاط و جوانى
در اینجا خداوند انسانها را مخاطب ساخته که به پدیده هاي مادي  با دقت توجه نمایند و نگاهی تجربی و  می بینیم که). زمر

براي کسانی که اینگونه در پدیده ها تفکر می   "باباولواالل "به آنها داشته باشند  و پس از این همه مقدمه چینی ، واژه علمی 
  .کنند بکار برده شده است

بیر در قرآن  تع: سدینو یم ي در این بارهاهللا مطهر هیآ .را تشریح کرد  "اولوااللباب " دیبا  فوق، اتیدرك بهتر آ يبرا           
این حقیقت را  "اولوااللباب":    گوید یبکند م یاز حقایق زیر پرده ظواهر، بحث خواهد یکه م یگاه: است یبسیار لطیف

 گویند یم یلب به عقل":  گوید یدر مفردات م  راغب .شده از پوست امغز خالص و جد ییعن  "لب"صاحبان  ییعن.  یابند یدرم
شده از  جدا یعقل خالص، یعن گوید یاز شوائب ، م یگوید عقل خال ینم. "جدا شده باشد که از آنچه با او مخلوط شده است

بعدها   .میان محسوسات و تخیالت و معقوالت هست یآمیختگ  یچون واقعا در ابتدا که هنوز فکر انسان خام است نوع. شوائب
عقل انسان هرگاه به این درجه رسد که از مقهوریت و هم و خیال   .گردد ییک جدا م و حساب هر شوند یاینها از یکدیگرجدا م

  ، نسبتیحس يظاهر ي، زیرا نسبت عقل انسان که باطن است ، با قوا شود یم  نامیده "لب "و حس بیرون آید و خالص گردد ،
تدریجا . ندارند  یدیگر آمیخته است و از هم جدایو مغز در یک بادام و یک گردو و امثال اینها ابتدابه یک  .مغز است به پوست

 کند یو هر کدام خاصیت و اثر مخصوص به خود را حفظ م شوند ید، پوستها از مغزها جدا م شو یم رسیدهکه این میوه کامل و
جدا و  خیالشانسان اگر در علم و معرفت کامل گردد، عقلش از حس و وهم و  .شود  یمخلوط نم يو اثر هیچ کدام با اثر دیگر

  ، "لبیب  " شود یگفته م یدر این هنگام به چنین شخص .کند ینم هاشتبا ياحکام هیچیک از آنها را با دیگر ، شود یمستقل م
دستگاه عقل و فکر انسان از همین راه حس و حواس قوام و مایه و  .اش استقالل خود را بازیافته است عاقله  که قوه یکس ییعن

، زیرا از همین کند یمحسوسات م نبه تدبر در همی  قرآن دعوت. عبور به معقوالت از میان محسوسات است ، راهگیرد یم  قوت
خلق السموات و اعرض و اختالف اللیل و  یإن ف ": برد و نباید در عالم محسوسات متوقف شد  یپ  محسوسات باید به معقوالت

 وها  زمین ، در مشاهده همین پیکر عالم و پوسته وقشر عالم ، نشانه در خلقت آسمانها و ییعن ."» الباب یالنهار الیات الول
و  يلب و مغز و هسته هستند و عقل قو يکه خودشان دارا یکسان يازبرا یبر روح عالم و لب و مغز عالم هست ، ول یدالیل

در انسان  يدیگر ياما نیرو  ."..، الذین یستمعون القول يفبشر عباد:  فرماید یدیگر م يدر جا. از حس دارند  خالص شده 
و صحت و سقم  يو بد یآنها حساب کند ، خوب يقرار دهد ، رو یرسیدگ ردگوش رامو يها هست که قادر است فرآورده

هم  يو نامحسوس است نه ظاهر و محسوس، کار آن قوه و نیرو ، باطن. هر یک از آنها را به دست آورد یو نادرست یودرست
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جهان وجود خود ، با  ظاهر، انسان با قشر و پوسته و قسمت محسوس و  يآر.محسوس نیست يکارها از نوع دهد یکه صورت م
، و با قسمت هسته ومغز نامحسوس جهان وجود خود، با باطن و هسته و  کند یقشر و پوسته محسوس جهان بزرگ ارتباط پیدا م

  ).201ص ،يمطهر یگفتار، مرتض ستیب( کند یجهان بزرگ ارتباط پیدا م نامحسوس يها مغز و جنبه
یکی از موانع رشد انسانها درهر جامعه اي اطاعت بی چون وچرا از فرامین و تقدیس سنتهاي پوسیده گذشتگانشان  و                

 مگو من مأمورم و امر می کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید و این :امام علی می فرماید. عدم پرسشگري در جامعه می باشد
 ).}نامه به مالک اشتر{53نهج البالغه، نامه (روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمتها گردد 

از نظر امام علی رابطه مردم و رهبر یک جامعه رابطه چوپان و گوسفندان نیست که یک طرف، خواستار پذیرش اوامر بی 
انبیا همه تالششان این بود که انسانها را . وسفند وار دستورات را اجرا نمایندچون وچرا باشد، و از طرف دیگر جامعه اي گ

که حق  امتى :که مى فرمود دمیشن) ص(من بارها از رسول خدا" :می فرماید 53امام علی در همین نامه . مسول بار بیاورند
این دور  ."ندیروى سعادت را نمى ب هرگز پاك نمى شود و, ردیرا از زورمندان با صراحت و بدون خوف و ترس نگ فانیضع

براي ایجاد چنین جامعه اي باید موانع از سر راه . نمایی از جامعه باز و روشنی است که رسول خدا انتظار آن را داشت
باید مشورت باشد نه تبعیت . باید محقق باشد نه مقلد. چنین جامعه اي قطعا باید آزاد اندیش و خالق باشد. برداشته شود

در تاریخ انبیاء مشاهده می شود که آنان چه رنجها کشیدند بلکه، مخاطبین خود را به خویشتن خویش دعوت . دوارگوسفن
و چون به آنان گفته شود آنچه را که ":کنند تا با تفکر راه را از چاه باز یابند،  اما واکنش آنان در قبال این دعوت این بودکه

کنیم آیا هر چند شیطان آنان  ایم پیروى مى بلکه آنچه که پدرانمان را بر آن یافته] هن[گویند  خدا نازل کرده پیروى کنید مى
گویند آنچه پدران خود را بر آن  مى ...و چون به آنان گفته شود  :و یا ). 21لقمان،{را به سوى عذاب سوزان فرا خواند 

در آیه  از نفهمی و . }104،المائدة{دانسته و هدایت نیافته بودند ایم ما را بس است آیا هر چند پدرانشان چیزى نمى یافته
. همان نفهمی است به شیطان نسبت داده است در آیه قبلی که آوردیم این تبعیت را که. گمراهی پدرانشان یاد کرده است

و گاهی در قبال منطق انبیاء به این گفته . }53انبیا،{گفتند پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم  :گاهی بهانه می آوردند که
ها را به خدا و ازهمه بدتر،زشتی. }74شعرا،{کردند  بلکه پدران خود را یافتیم که چنین مى ،گفتند نه :متشبث می شدند که 

گویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا  و چون کار زشتى کنند مى :نسبت می دادند
و در زمان موسی  بحث را . }28اعراف،{دهید دانید به خدا نسبت مى دهد آیا چیزى را که نمى خدا به کار زشت فرمان نمى

ایم بازگردانى و بزرگى در این  اى که پدرانمان را بر آن یافته اى تا ما را از شیوه ا به سوى ما آمدهگفتند آی :امنیتی کرده  و
 :و در جمع بندي اینگونه آیات، قرآن می فرماید. }78یونس،{سرزمین براى شما دو تن باشد ما به شما دو تن ایمان نداریم

و بدینگونه در هیچ شهرى پیش از تو *گیرى از آنان راه یافتگانیم یپ] اب[لکه گفتند ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و ما ب
ایم و ما  یافته] و راهى[آن گفتند ما پدران خود را بر آیینى  ي  "خوشگذرانها=مترفها"اى نفرستادیم مگر آنکه  هشداردهنده

اید براى شما بیاورم گفتند ما  ر آن یافتهتر از آنچه پدران خود را ب بگفت هر چند هدایت کننده] نه[*از پى ایشان راهسپریم 
  .}24تا 22زخرف،{اید کافریم به آنچه بدان فرستاده شده] نسبت[

تقلید از گذشتگان را همانگونه  که در آیات فوق  ذکر شد به صورت پرسشی آورده و چنین تفکري را سرزنش و  ،قرآن              
 و علل و خدا پیامبران در برابر امتها موضعگیریهاى بیان کند به مى یاد شینپی پیامبران از که هنگامى محکوم کرده است و

در  و مالء و مترفین آنان سرسختانه شدند  مى مواجه مردم مخالفت و انکار با عموماً انبیاء. پردازد مى ایشان مخالفتهاى عوامل
به واسطه  انبیاء با مخالفت. کشاندند مى خودشان دنبال به را دیگر قشرهاى از بسیارى و  برابرسخنان انبیا مقاومت می کردند

اما آنان بتها را دستاویز تحمیق توده هاي مردم . به  خطر افتادن منافع  سردمدارشان بودو عمدتا اقتصادي بود تا اعتقادي
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 چون  هایی انگیزه و علل. کرده از احساسات ،جهل و روحیه خرافه پرستی آنان استفاده کرده به مصاف انبیاء می فرستادند
 کرد  همراه با مى بروز ثروتمندان، و نخبگان و اشراف میان در بیشتر که }استکبار{برتربینى خود و غرور و خودخواهى

 مائده، :آیات فوق{داشت رواج مختلف، جوامع میان در که غلطى ارزشهاى و نیاکان و پیشینیان سنتهاى به پایبندى و تعصبات
آیا هر " :بقره می فرماید 170در آیه .}23و 22 زخرف، ،21 لقمان، ،74 شعراء، ،53 انبیاء، ،78 یونس، ،28 اعراف، ،104

سپس بالفاصله آنان را . "]باز هم در خور پیروى هستند[اند  رفته کرده و به راه صواب نمى چند پدرانشان چیزى را درك نمى
] مبهم چیزى[مثل کسى است که حیوانى را که جز صدا و ندایى و مثل کافران چون " :تشبیه به حیوان کرده می فرماید

 اجتماعى، که موقعیتهاى و اقتصادى منابع حفظ با توجه بر. "یابند درنمى] و[کرند اللند کورند ] آرى[زند  شنود بانگ مى نمى
تالش می  ،}34 توبه، ،79تا  76 قصص، ،86تا  84 هود، {بود دانشمندان و حکمرانان و ثروتمندان براى نیرومندى انگیزه

 به هنگامی که در برابر سخنان بر حق انبیا قرار می گرفتند غالباً.کردند به هر نحوي شده پیامبران را از سر راه خود بردارند
آیۀ اثر " آموزش عقایدکتاب "انتخاب آیات موضعگیري در برابر انبیاء از  (کردند مى استناد نیاکان، و پیشینیان منش و روش

  ).می باشد 243،  ص مصباح یزدى اهللا
به رفتار ء از عوامل شرك، تقلید و تبعیت کورکورانه از پیشینیان است، مشرکین در مقابل استداللهاي روشنگر انبیا کیی            

به پدر خود و هنگامیکه . خبر ابراهیم را بر آنها بخوان :رفتند جستند و با همین انگیزه به دنبال آنها می اجداد خود تمسک می
آیا هنگامی که : ابراهیم گفت. کنیم و همیشه به عبادت آنها پایبندیم ها را عبادت میتگفتند ب. پرستید قومش گفت چه چیز را می

گفت آیا در آنچه . کردند رسانند؟ گفتند ما دیدیم که پدرانمان چنین می شنوند یا به شما نفع و زیانی می خوانید می آنها را می
اینگونه برخورد، شیوه  مشرکین بوده . }76تا  69اتیشعراء آ{ ماشما و پدران پیشین ش .اید؟ اید تامل کرده دهپرستی مى

 يبر سنتها اریکردند و با تعصبات بس یم يتوانستند سنگ انداز یتا م} ...و نیمترف ،ءمال{سردمدارانشان ژهیآنان،به و.است
اشراف قوم نوح که کافر شده : کردند یم يریموضعگ ءایانب دیجد يامهایدر برابر پ .}78یونس، {کردند یم يخود پافشار
فرستاد ما از  خواست مالئکه را می خواهد بر شما برتري جوید، اگر خدا می این انسانی مثل خود شماست و می: بودند گفتند

{ ایم، این فقط یک دروغ است ما چنین چیزي را از پدران خود نشنیده :و  .}24مؤمنون، {ایم پدرانمان چنین چیزي نشنیده
گذشتگان است،وگرنه  در سوره انعام در  ریوتحت تاث یپرست تیالبته آنچه که از نظر قرآن مذموم است شخص .}7ص،  سوره

 ءاینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا: است امبرفرمودهیپ 17پس از ذکر نام   90 هیآ
خداوند   د،یدقت کن  ."جز تذکرى براى جهانیان نیست] قرآن[طلبم این  نمى] رسالت[کن، بگو من از شما هیچ مزدى بر این 

  یاله تیهدا. "کن یآنان تأس تیبه هدا: "اقتده همیفبهد": بلکه فرموده  کن، یبه آنان تأس "فبهم اقتده"نفرموده  امبریبه پ
به  رتیمردم را با بص روانمیمن و پ: فرموده قیانسانها به تحق بیترغ يوبرا .گذشته نامبرایاز پ یاصل است نه شخص خاص

امام  .ستیتابع من ن باشد و مقلد کور، ریاست که بص یتابع من کس یعنی. }108 وسف،ی{میکن یخداوند سبحان دعوت م يسو
 وشنر يهاشنیب: افهِمیاس یحملوا بصائرَهم علو : دیفرما یصدر اسالم م انینهج البالغه  در وصف سپاه 150درخطبه  یعل

حمل  شانیرهایشمش يخود را رو يهایدرکها و آگاه رتها،یآنها بص."کردند یحمل م شیخو يرهایرا بر شمش شیخو
 .يگرید زیبدهند نه چ یبه مردم آگاه رهایشمش نیبا ا خواستند یبلکه م رند،یبگ خواستند ینم يزیاز مردم چ. کردند یم

حضرت عباس  يهایژگیو نیخواهد از برجسته تر یامام صادق م کهیهنگام .است نه مقلد کور ریبص روانیاسالم خواهان پ
نافذ  ،یکان عمنا العباس بن عل: دیفرما یفلذا آن امام  م  .آن قیگذارد، آنهم از نوع عم یم رتیبص يانگشت رو د،یبگو

و به  دیخدا جنگ نید شمنانعبد اهللا با د یاو همراه اب. استوار بود یمانینافذ و ا یرتیبص يما عباس دارا يعمو...:  رهیالبص
. }430، ص7ج  ن،یمحسن ام دیس عه،یالش انیاع{ دیبر آمد و عاقبت به فوز شهادت نائل گرد یاز امتحان سخت اله ییکوین
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 یامام پاسخ. آیا ممکن است طلحه و زبیر و عایشه بر باطل اجتماع کنند؟: گفت  یدر هنگامه جنگ جمل، مردي به امام عل
قدر و  زانیکه حق و باطل را با م یبه درست. بر تو اشتباه شده است قتیهمانا حق: میگوشمان کن زهیآو رههموا دیداد که با

آشکار  تیاهل آن برا  بشناس، زیرا نو باطل  یاول حق را بشناس تا اهل آن را بشناس .توان شناخت یافراد نم تیشخص
 يمقاله ا "ینید يانجمن گفتگو "تیبه نقل از سا 296ص  2ج  یلمیو ارشاد القلوب د 3ص  دیمف خیش یکتاب امال{."گرددیم

او . کالم امام است ریدر گلشن راز گفته که تفس يمحمود شبستر خیش يجمله ا. } یامام عل نیرالمؤمنیکالم ام نیمنبع ا"به نام 
،ابن سینا و ارسطو میانه اي ندارد، اما معتقد است که سخن حق و  آن ازجمله فدارانبا اینکه با فلسفه و استدالل عقلی و طر

قایلش گر /تنتوان کرد هیچ باطل راس: حقیقت را باید از هر کسی شنید و پذیرفت هر چند که فلسفی و اهل استدالل باشد
باطل است باطل /  حق حق است ارچه بوعلی گوید*قایل بدانکه ارسطو بود /از حق کی شود بدان باطلب *بوعلی سیناست
     . )187: 1365شبستري،(، ار ولی گوید 

تحت  دیاست که ا نسان نبا نیا دیاسالم به طور اک هیتوص میاست که نشان ده نیا فوق، اتیو روا اتیغرض از ذکر آ               
 بزرگان ورهبران منع کرده  احبار ،، رهبان، يرویاز  پ همخالفت کرد شهیاند نیخداوند با ا .ردیافکار و اشخاص قرار گ طرهیس

منظور .  }31التوبه،{ اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند: فرموده استو 
 پروردگارا ما ، ویندگ و مى: کنند  یم انیب نگونهیشدنشان را ا یعلت جهنم انیدوزخاز   یبخش.  اطاعت کورکورانه است ه،یآ

کورکورانه از  نظر قرآن به شدت  دیتقل.  } 67أحزاب،{رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند
از مردم می  ، قرآن}سوره اقرا{نازل شدکه   اتیآ نیبا اول. اموزدیوب شدیندیمحکوم شده و بارها فراخوان داده که انسان ب

شان را ی ارا به کار انداخته و استعدادهاى ذات اشاننیروى خالقه  ،ایجاد کرده در خود و فرهنگى کرى،  انقالب ف خواهد که
شما را  کنم یموعظه م} غمبریپ يا{بگو :. دیگو یم رایپرور است ز شمندیبلکه؛ اند .ستیپرور ن دین،مرید نیا .پرورش دهند

 وانهید} غمبریپ یعنی{صاحب شما دیفکر کن نپس از آ ،یکی یکیدو نفره، و  دیکن امیخدا ق يبرا نکهیکلمه، ا کیبه 
فقط کمی در این آیه تاّمل  .ستیخداوند مجاز ن يبدون فکر از سو یحرکت چیاست که ه نیا امیپ نیا يمعنا .}46سبأ،{ستین

ببینید قرآن چقدر متین تهمت مخالفین را پاسخ داده است، وانگهی ضمن دعوت به تفکر به آنان می آموزد که، . داشته باشید
 نیدفا "درباره یامام عل ییبه استناد همان کالم طال . اگر تفکر می کردید، به این نتیجه می رسیدید که پیامبر دیوانه نیست

و خرَد  شهیرا درك کنند و به برکت عقل و اند امبرانیپ امیتوانند پ یتوان گفت که انسانها به برکت خرَد است که م یم "ولالعق
قطعا :  و می فرماید قرآن بیفکري را مذمت  کرده .دهد و استعدادش را شکوفا کند ءتواند خود را ارتقا یم تیاست که بشر

داده نه  قیقرآن در سوره زمر دستور به تحق .}22هیانفال آ{اندیشند اند که نمى الالنىبدترین جنبندگان نزد خدا کران و 
خرافات است، از  یکن شهیور ییهم، جهل زدا قیو تحق میکتاب و حکمت است و مقدمه تعل میتعل ءایانب  همه یاصل هبرنام. دیتقل

 یامام عل .کنند تیمحقق ترب ییکورکورانه را از جامعه برکنده ، انسانها   دیتقل ادیبن بود تا نیا امبرانیرو؛ تمام تالش پ نیا
 هیو بق{که در راه نجات است ییآموزنده و دانشجو}دانشمند خداپرست{ یعالم ربان:مردم سه دسته اند: دارد یجمله جالب

روند، در پرتو نور  یم يال هر بادهستند و دنب ییهر بانگ و صدا روانیپراکنده اند که پ يپشه ها} هستند که مانند یمردم
. }نهج البالغه 147حکمت {ابندیندارند تا نجات  یبه رکن محکم هیبرند، و تک ییو راه به جا تیتا هدا ستندیعلم و دانش ن

و  زیر يپشه ها یعنی. داند می} تیو سقوط ازانسان یبه علت حقارت و پست: گانیفروما{ علی، دسته اخیر را همج رعاع
 يکه رو يزیپشه ر ياست، به معنا "همجۀ"جمع کلمه  ،يبنا بر نقل جوهر "همج". ارزش و پستند یوب ریکه حق یکوچک

گروه از  نیا: اتباع کل ناعق )1:فرماید یم انیگروه را در چهار جمله ب نیا گریاوصاف د. افتد یم انیهارپاصورت و چشم چ
مانند  ند؛ینما یناحق بودن آن را بررس ایحق  نکهیبدون ا  روند، یبرخاست دنبالش م ییاز هر جا ییشدت حماقت، هر صدا



 

110 
 

را  يدعوت هر دعوت کننده ا ده،یو به علت عدم ثبات درعق کنند یحرکت م یمانند که با آواز هر چوپان یم يگله گوسفند
مخرب  يدستخوش امواج وجوها ده،یو ضعف عق یارادگ یو ب یاز شدت سست: حیمع کل ر لونیمی )2.رندیپذ یبدون تامل م

 یدر ظلمت و جهل و نادان: بنور العلم ئوایستضیلم )3.شکنند یخود را م مانیکرده، فردا پ عتیگردند، امروز ب یاجتماع م
گاه  هیبه تک: قیرکن وث یال لجؤوایلم  )4.ستندیروشن علم و دانش ن يفضا يجهل به سو یکیخروج ازتار یمانده و در پ یباق

خود  ،یکیندارند تا در قبال هجوم امواج هولناك جهل و فساد و تار یمحکم وراسخ دهیعق یعنیاند،  اوردهیه نپنا یمحکم
است که مردم را به تدبر و  يادیز اتیآ).يدر نهج البالغه مطهر تیو ترب میچهارگانه ازکتاب   تعل  يبند میتقس(رانجات دهند

؛ 29؛ ص،22؛ انفال،؛82؛ نساء،191 و 190؛ آل عمران،164بقره، :به دینگاه کن به عنوان نمونه.[کند یدعوت م اتیتعقل در آ
عقل  ". آغاز کرده است " کتاب عقل و جهل:را با عنوان  یفصل اصول کاف نیاول "عقل" تیبه لحاظ اهم ی نیکل]. 24محمد،

او است و دشمن او  دوست هر انسانى عقل. }3ثیحد{چیزى است که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید
ه خدا در روز قیامت نسبت ب. }6ثیحد{رود بهشت مىه هر که عاقل است دین دارد و کسى که دین دارد ب. }4ثیحد{جهلش

مانند {چون خوبى حال مردى. }7ثیحد{کند اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است باریک بینى مىه حساب بندگانش ب
حجت خدا بر . }9ثیحد{یابد رسید، در خوبى عقلش بنگرید زیرا به میزان عقلش پاداش مىشما ه ب} نماز و روزه بسیارش

 يدر کنابها ثیاحاد نگونهیو ا:دیگو یم  يازیاهللا ا هیآ.}22ثیحد{است و حجت میان بندگان و خدا عقل است مبربندگان پیغ
. }ي، ارمو353،ص 1غرر الحکم،ج  ،يآمد{ عقلمگر  آورد یرا به صالح نم نید: دیفرما یم یامام عل. است اریما بس ییروا

 کند ینقل م مومنان ریرا از ام یتیابن عباس، روا. . االنوار آورده است بحار ابگسترده از مباحث عقل را در کت یباب   یمجلس
متناسب با عقل واجب شده  یدستورات اله. بر عقل بنا شده است نید انیبن: دیفرما یم نیعقل در فهم د تیکه حضرت در اهم

است از تمام  تریکبه پروردگارش نزد ندو خردم. مییجو یو با آن به او توسل م میشناس یپروردگارمان را با عقل م. است
تر از جهل جاهل در  ارزشمند دهد یاز عمل صالح، که عاقل انجام م يا آن ذره. رندیگ یکه عقل خود را به کار نم یمجتهدان

 یمصطف دیس میالقرآن الکر ریدر تفس یعقالن يشهایگرا "، به نقل از مقاله 94ص  1بحار األنوار، ج(  هزار سال است
کند که چرا در  یسرزنش م یبخواهد و حت  عالمیان  و از همۀ  صراحت  این  به  که  یافت  توان را می  کمتر کتابی ).يازی،اینیخم

با  یاتیآ.بنگرند یهست يها دهیخواهد بادقت به پد یخود م  از مخاطبانو   است  استدالل  اهل  قرآن .شندیاند یآن نم
   .میخواهد که ژرف نگرباش یاز ما م "نظریفل"و"نظرونیافال :جمالت

 گاهی تقلید هستند مرجع جستجوي در که مردم بعضی از اخیراً :آیه اهللا مطهري درباره تقلید کورکورانه می نویسد               
 در که تقلیدي بگویم خواهم می. "بسپاریم سر" آنجا که کنیم پیدا را کسی گردیم می گویند می که شنوم می را کلمه این

 کرد، پیدا "سرسپردن" شکل اگر تقلید . است بازداشتن چشم و کردن باز چشم نیست،  "سرسپردن" رسیده دستور اسالم
را جز خیاالت خامى ] خدا[هستند که کتاب }بیسوادانی{ "أُمیونَ"ازآنان}بعضى{و: قرآن فرمود .کند می پیدا مفاسد هزارها

 دین پیشوایان و علما از که است یهود بیسوادان و عوام مذمت مقام در آیه این. }78بقره،{برند  دانند و فقط گمان مى نمى
 ثیحد نیا هیآ نیا لیدر ذ. کند می ذکر را یهود علماي ناپسند روش که است آیاتی دنباله و کردند، می تقلید و پیروي خود

 یخود هرچه م ياز علما نکهینداشتند جز ا یراه هودیسوادان یبه حضرت صادق عرض کرد که عوام و ب یاست که شخص
 ینم يزیرا که چ چارهیچرا قرآن عوام الناس ب. است هودی يهست متوجه علما يریاگر تقص. ندینما يرویقبول کنند و پ  شنوند

و  دیاگر تقل .عوام ما هست؟ نیو ب هودیعوام  نیب یچه فرق .کند؟ یکردند مذمت م یم يرویخود پ ياز علمافقط  ودانستند 
اگر . رندیمورد مالمت و مذمت قرار گ دیکنند با یم يرویما پ يکه از علما زیعوام از علما مذموم است پس عوام ما ن يرویپ

 از یهود علماي و عوام و ما علماي و عوام: فرمود حضرت .رندیبپذ دینبا زیننها یا رندیخود را بپذ يقول علما ستیبا یآنها نم
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 از تقلید نوع آن به نیز را ما عوام خداوند باشند می هم مثل که جهت آن از. اند هم مثل جهت یک از و دارند فرق جهت یک
 یهود عوام: فرمود. بدهید توضیح اللّه رسول ابن یا: کرد عرض شخص آن.نه دارند فرق که جهت آن از اما و کرده مذمت علما

 خاطر به را قضاءها و احکام ندارند، پرهیز رشوه از گویند، می دروغ صریحاً که بودند دیده عمل در را خود علماي
 بغض و حب دهند، می خرج به عصبیت اشخاص و افراد درباره که دانستند می دهند، می تغییر ها رشوه و ها رودربایستی

 در خداوند که عمومی فطري الهامات حکم به: فرمود آنگاه.دهند می دیگري به را یکی حق دهند، می دخالت را شخصی
 قول نباید کرد، پیروي را او قول نباید باشد داشته اعمالی چنین که هرکس که دانستند می داده قرار تکویناً هرکس سرشت

 نمی را مسئله این یهود عوام که نگوید کسی که بفرماید خواهد می امام اینجا در .کرد قبول او زبان با را خدا پیغمبران و خدا
 اي مسئله مسئله این زیرا. کرد عمل کنند می عمل دین دستورهاي برخالف خودشان که علمایی قول به نباید که دانستند

 به. داند می را این کس همه عقل و داده قرار بشر افراد همه فطرت در خداوند را مسئله این دانش. نداند کسی که نیست
 و طهارت و پاکی وجودیش فلسفه که کسی .است خودش با دلیلش است، "معها قیاساتها قضایا" جمله از منطق اهل اصطالح

 به :فرمود بعد .نشنید را او سخن باید عقول تمام حکم به برود، دنیاپرستی و هوس و هوا دنبال اگر است هوس و هوا ترك
 از طرفداري دنیا، سر بر تزاحم شدید، تعصب خالف، اعمال خود فقهاي در اگر نیز اینها. ما عوام حال است منوال همین

 آنها در را اعمال این اگر باشند، نیکی و احسان مستحق هرچند خود مخالفین کوبیدن باشند، ناصالح هرچند خود طرفداران
 {هستند مالمت و مذمت مورد و یهودند عوام همان مانند عیناً کنند پیروي آنها از و ببندند را خود چشم هم باز و کنند حس

 آورده »بالترفرف« »بالترفّق« جاي به و. عسکري حسن امام به منسوب تفسیر از نقل به[ 263 ص2/ ج طبرسی، احتجاج
چشم باز کردن و مراقب بودن است و  ست،یو چشم بستن ن» سرسپردن«ممدوح و مشروع  دیشود که تقل یپس معلوم م .}است

  ).177تا  174: ص ،20ج آثار، سایت مرتضی مطهري، مجموعه( و شرکت در جرم است تیاگر نه مسئول
و عبد صالح که در قرآن  یداستان موس :سوره کهف می گوید 70تا  65در دنباله این بحث، مطهري با استناد به آیات              

متبوع و  میتا آنجا تسل رویاست که تابع و پ نیشود ا یداستان استفاده م نینکته بزرگ که از ا کی. است یبیآمده داستان عج
دهد  یانجام م یبرخالف اصول و مبان يآن متبوع کار دیاگر د. و قانون نشکند و خراب نشود يکه اصول و مباد شواستیپ

و به باطن  دید یرا م يعتریصالح کرد از نظر خود او که افق وس که عبد یداستان عمل نیدر ا نکهیگو ا. تواند سکوت کند ینم
کرد و  یصبر نم یاست که چرا موس نیسخن در ا یبود، ول فیو تکل فهیوظ نیبلکه ع بودموضوع توجه داشت برخالف اصول ن

. کرد یکرد که اعتراض نکند باز هم اعتراض و انتقاد م یم نیداد و به خود تلق یوعده م نکهیگشود؟ با ا یزبان به انتقاد م
 یالبته اگر به رمز مطلب آگاه م. کار آگاه نبود باطنبود که به رمز مطلب و  نیدر اعتراض و انتقاد نبود، در ا ینقص کار موس

است  یول و قانون الهبرخالف اص یکه از نظر او عمل یمادام یبود که برسد به رمز مطلب، ول لیکرد؛ و ما یشد اعتراض نم
اعتراض و  زا یشد موس یعمل عبد صالح تکرار م امتیگفته اند اگر تا ق یبعض. دهد سکوت کند یاو به او اجازه نم مانیا

 تا کنم پیروي تو از دهی می اجازه آیا یعنی: گوید می او به موسی. شد یمگر آنکه به رمز مطلب آگاه م ستادیا یانتقاد باز نم
. کنی سکوت بینی می آنچه به نسبت و "بیاوري طاقت من مصاحبت در توانست نخواهی تو: ًگوید می او.  "کنی؟ تعلیم مرا
 مطلب رمز و سرّ از و گیرد می صورت برخالف عملی ببینی که وقتی تو مگر: دهد می توضیح خوبی به را علت او خود بعد

 نگفت موسی. "نکنم مخالفت را تو امر و کنم صبر بخواهد خدا اگر امیدوارم :گفت موسی. ! "کرد؟ خواهی صبر نباشی آگاه
 تحمل این البته. شود پیدا من در تحمل این امیدوارم گفت قدر همین کرد؛ خواهم صبر نبرم چه و ببرم پی مطلب رمز به چه

 به اگر حتی که بگیرد قول موسی از صریحتر خواست او بعد. گردد آگاه مطلب رمز از که شود می پیدا موسی براي آنوقت
 هرچه آمدي من دنبال اگر: دهم توضیح خودم برسد موقعش که وقتی تا نکن اعتراض و کن سکوت نبري پی هم مطلب رمز
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 که دارد قدر همین آیه در. پذیرفت موسی که ندارد آیه دیگر اینجا در. "دهم می توضیح خودم من بعد کن، سکوت دیدي
 تقلید که باشم کرده عرض خواستم حال هر به .اید شنیده همه بیش و کم که داستان آخر تا رفتند، و افتادند راه هم با بعد

 را جاهل" صورت به و کند پیدا سرسپردگی شکل که است همان عالم از جاهل ممنوع تقلید. سرسپردگی نیست عالم از جاهل
همان، (شود می ادا اینها امثال و "باشد کرده اقتضا چنان و چنین شرعی تکلیف شاید فهمیم، نمی دیگر ما نیست، بحثی عالم بر

} یعنی موسی{نتیجه اي که از داستان موسی و عبد صالح می توان گرفت این است که حتی پیامبر خدا ). 178، ص  مطهري
عبد  اگر به این داستان در سوره کهف مراجعه کنید می بینید که موسی سه بار  به عمل. حق ندارد تا نفهمیده است تبعیت کند

راز این چرایی در این است که قرآن بنده محقق می خواهد نه .اعتراض می کند} که در روایات نوشته اند خصر است{صالح
  .مقلد

و چون به : دیتوجه کن اتیآ نیشوند به ا یم یکه دوزخ ییکورکورانه و  سرانجام انسانها يرویدر رابطه با بحث پ               
کنیم  ایم پیروى مى بلکه آنچه که پدرانمان را بر آن یافته] نه[گویند  که خدا نازل کرده پیروى کنید مىآنان گفته شود آنچه را 

بودیم یا تعقل ] و پذیرفته[و گویند اگر شنیده : و. }21لقمان،{سوزان فرا خواند بآیا هر چند شیطان آنان را به سوى عذا
رؤسا و سوره احزاب نیز، عامل گمراهی انسانها را اطاعت از  67ه آی. }10ملک،{دوزخیان نبودیم ] میان[کرده بودیم در 

بدین : میکن یاز آن اشاره م یدرباره واژه ارباب کرده که به بخش ردف مصطفی جعفر پیشه يسودمند قیتحق . می داند انبزرگ
 نیا .خدایان و سیاستگذارانصاحبان، مالکان، پرورندگان، : عبارت است از "ارباب"ترتیب، در کاربرد عرفی، معنا و مفهوم 

سه . آمده که،هرچهار آیه ، یک پیام مشترك دارد} 39و یوسف ، 31، توبه ، 80و64عمران،  آل{در چهار آیه  "ارباب"واژه 
در آیه چهارم به نقل . آیه نخست در مقام مناظره و روشنگري با پیروان ادیان توحیدي و اهل کتاب، به این پیام اشاره دارند

اختیاران دروغین و پیوستن به  و خدایان وصاحب "ارباب"این پیام مشترك، گسستن از . باشد با دوستان زندانی می از یوسف
اختیاري موجودات کوچک و  ایمان به ربوبیت تکوینی و تشریعی الهی و دوري جستن از ربوبیت و صاحب. استتوحید 

شده است و یافتن  دیدر سه آیه نخست تاک "ارباب"ه اتخاذ واژ  .است "ارباب"مضمون ِواحد آیات چهارگانه   ارزش، کم
گرایی، به عنوان یک رفتار ناهنجار،  گیري و ارباب ، یا ارباب"اتخاذ ارباب".است اتیآ نیبنیانی فهم ا يدهایمعناي آن از کل

اي  رابطه "ارباب اتخاذ".کرد؟ دیامتثال این نهی الهی چه با يبرا .مورد نکوهش و طرد قرآن است زشت و نابخردانه،
اندازه از شرك  مانبه هراندازه انسان در کانون نورانی توحید ربوبی بیشتر قرار گرفت، به ه. متعاکس با ربوبیت الهی دارد
دو آیه آن با صراحت و بیان کامالً  را مطرح کرده است، "ارباب "که موضوع ياز چهار آیه ا. دوري گزیده است و بالعکس

عمران است  آل 64اول،آیه  هیآ)1:پردازد چون و چراي انسانها نسبت به یکدیگر می اعت محض و بیروشنی به نفی حق اط
تا با اهل کتاب به گفتگو پردازد و سه چیز   مأموریت یافته) ص(باشد و در آن پیامبر اکرم  که خطاب به پیروان اهل کتاب می

اصل ): نفی شرك و ج): پذیرش توحید در عبودیت، ب): الف: مهم را محور توافق و گفتگوي بین ادیان توحیدي قرار دهند
اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر :  دیفرما یآیه دوم م)2آزادي و رهایی از یوغ اسارت و فرمانبرداري از یکدیگر

در پاسخ از این .}31،توبه{مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند
کدامین موقعیتی از  در پرسش که اهل کتاب ، چه نوع ارتباط و رفتاري با دانشمندان دینی خود داشتند، و راهبان و احبار

یاد  "گرایی ارباب"دهد و از آن به عنوان  نظام اجتماعی اهل کتاب قرار داشتند که قرآن رفتار آنها را مورد نکوهش قرار می
چنین نبود که یهود و نصارا، دانشمندان دینی خود را پرستش کنند، بلکه احبار و : دیفرما یم) ع(صادق  کند، امام می

زدند، مردم هم از  شمردند و در حقیقت دست به قانونگذاري و تشریع می رهبان،حالل خدا را حرام و حرام الهی را حالل می
به : کند حاتم روایت می نین طبري، در تفسیر خود از عدي بنهمچ. }488 ، ص2 شیخ طوسی، تبیان، ج{ پذیرفتند آنان می
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گزاردند، پس چگونه قرآن  براي احبار و رهبان نماز نمی ،عرض کردم؛ آیا چنین نبود که یهود و نصارا) ص(رسول خدا 
ظاهر پرستش  درست گفتی، آنان با اینکه در: فرمود) ص(پیامبر .فرماید؛ احبار و رهبان را ارباب خود قرار دادند؟ می

حالل  هاکردند ولی پیروي محض از آنان داشتند تا آنجا که وقتی محرمات الهی را براي آن دانشمندان دینی خود نمی
جریر  ابن{شمردند نمودند،آنها هم حرام می شمردند و هنگامیکه حاللهاي پروردگار را تحریم می کردند، آنها نیز حالل می می

به یک اجماع و اتفاق نظر "اتخاذ ارباب"رو، غالب مفسران شیعه و سنی در تفسیر  از این. }147 ، ص6 طبري، جامع البیان، ج
چون و چرا وقرار گرفتن  شود، بلکه هر گونه پیروي بی یبه سجده کردن و پرستش محدود نم وله،مق نیاند که ا دست یافته

این دو . خواهد گنجید "اتخاذ ارباب"دیگران در برابر الزام ایشان، در مفهوم  انسانهایی در موضع خدایی و سر فرودآوردن
آنجا که همه در و از  .کند و وجدانی است، حکایت می يآیه در حقیقت از اصل برابري انسانها در حقوق انسانی که حکم فطر

اصل تساوي انسانها که همان . حقوق انسانی برابرند هیچ انسانی حق تحمیل اراده و خواست خویش را بردیگري ندارد
 و، به معناي عدل  "الی کلمۀ سواء بیننا"به گفته فخر رازي، کلمه سواء، در جمله {حاکمیت عدالت درجامعه بشري است

خضوع یک فرد یا یک . کند هر گونه سیطره و سلطه بشري را بر همنوع خود نفی می} 95 ، ص4 تفسیر الکبیر، ج: انصاف است
جامعه و ملت در برابر فرد یا ملت دیگر، در واقع پذیرش ربوبیت و حاکمیت رها وافسارگسیخته و اطاعت امر و نهی کسی است 

انسان دیگر وسپردن اختیار به او که فعال ما  چنین تمکینی از.او وجود ندارد  برايکه از لحاظ آفرینش و خلقت هیچ برتري 
با زبانی  "و ال یتّخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللَّه"آیه . یشاء باشد و هر آنچه اراده کند انجام دهد با توحید ناسازگار است

کسی را بر کسی دیگر بخشهاي مختلف یک حقیقتند و  انسانهانخست آنکه تمامی . دهد گویا وروشن، برهان و حجت راارائه می
هاي خاص مقام الوهیت پروردگار است که احدي را به آن  برتري نیست؛ دوم آنکه ربوبیت و حق الزام و طاعت، از ویژگی

 ).فرد یشهٍ، مصطفی جعفر پ"واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه سیاست"مجلس خبرگان، مقاله  تیسا(مقام راهی نیست
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  فصل سیزدهم
  

  تقلید
  و

  بت هاي فکري
  

 خاطر به سیاست، عرصه در ورود وجود با }1626تا 1561{ 17 و 16 قرون متفکران از یکی عنوان به بیکن فرانسیس               
 روش و جدید علم مورد در وي آراء در بیشتر شهرتش انگلستان، صدراعظمی مقام به رسیدن تربیتی و خانوادگی شرایط

 کتابها پراکندگی و گستردگی و فراگیري باعث که چاپ فن اختراع مثل علمی جدید اختراعات و اکتشافات .است جدید علمی
 صلیبی جنگهاي زمان از قبل حتی که مسلمانان، دانش با آشنایی و هندوستان و آسیا به یافتن راه و آمریکا قاره کشف شد،

 یک دوره این در. شود عوض مدرسی، فلسفه کلی طور به و "کالسیک"حکمت و دانش به نگاه که شد بود؛ باعث شده آغاز
 کشف علوم، تأسیس واسطه به بایست می که داشت تأکید اي نشده کشف مجهوالت وجود بر که آمد بوجود جدیدي گاه نظر

 پرداخته موضوعاتی و مسائل به علم و دانش حال تا که داشتند اشاره نکته این بر جدید علم بحث کنان مطرح و متولیان. شوند
 مانده باقی مسائل از خیلی دربند و اسیر انسان قرنها گذشت از بعد هنوز و نداشته اجتماع براي اي ثمره و فایده هیچ که

 که است الزم علمی و است باطل دیدگاههاي و تصورات جهل، خرافات، طبیعت، زندانی و بند در حاضر حال در انسان . است
 گیري شکل حال در جدید علم بسترهاي تقریبا که کرد ظهور زمانی در بیکن  .دهد نجات بندها این از را او و سازد توانا را او

 پیر" ایتالیایی، "وانینی" سرنوشت مثل وسطی قرون اواخر اندیشمندان و متفکران از بعضی که شومی سرنوشت و بود
 و علمی احیاي نهضت پیدایش از بعد آمد پیش برایشان ایتالیایی"جوردانوبرونو" و فرانسوي "دوله اتین" فرانسوي، دوالرامه
 و موضوع به توجه با مجهول کردن معلوم و آن کشف و حقیقت به رسیدن براي .نیامد پیش بیکن امثال براي اروپا، فرهنگی

 بتهاي" را آنها بیکن. کند می گمراه را انسان که دارد قرار انسان راه سر بر موانعی است معتقد بیکن نظر، مورد روش
 اصل جاي که است تصویري و نشیند می سایه صاحب ذات جاي به که است اي سایه بیکن تعریف بر بنا بت، . نامد می"انسان

 بتهاي) 3.شخصی یا غار بتهاي) 2. است انسان اشتباهات نخستین قبیله؛ بتهاي )1:است انواعی داراي که است، گرفته قرار
 و علم بر بیکن ):الف :شود می استخراج ذیل حقیقت،  نکات کسب در بیکن جدید روش و علم از  ."نمایشی بتهاي) 4.بازاري
 جایگاه کند می ترسیم که هم شهري آرمان. اند د می دیگران بر برتري شایسته را علم صاحب و کند می زیادي تأکید حکمت

 مطالعه بر بیکن. کند می فرق قدما و پیشینیان با بیکن روش هم و مطالعه موضوع هم ):ب.است باال و رفیع آن، در علما و علم
 بر طبیعت مطالعه در او روش. کند می تأکید طبیعت اسارت از رهایی و آسایش و رفاه به رسیدن و آن بر تسلط براي طبیعت
 از برخی نظر اساس بر که چند هر دانست تجربی پیشرو باید را بیکن ):ج.است آزمایش و مشاهده یعنی تجربه اساس

 که مدرسی فلسفه نهادن کنار با بیکن ):د.است گشوده را راههایی کم دست ولی. است نرسیده کمال به زمینه این در متفکران
 موضوع ):ه.کند می تأکید تجربه و مشاهده روش با طبیعت علم بر داشت تأکید قیاسی روش و انتزاعی مسائل و عقل بر

 زمینه این در را غرب و است شده غرب در زیادي فنون و صنایع آوري، فن پیشرفتهاي باعث بیکن نظر مورد روش و مطالعه
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 زندان از را او و شده طبیعت بر انسان تسلط باعث بیکن نظر مورد روش و مطالعه موضوع ):و.است کرده پیشرفته و پیشرو
  ).دکتر رضائی بیرجندي  ،بتهاي فکري بیکن بالگفاي شاکري،(است ساخته رها هم طبیعت
مسلط گشت مگر  توان ینم عتیبر طب"و  "علم بر انسان و جهان تسلط دارد"معتقد بود که   کنیب:  ویکی پدیا می نویسد             

اگر انسان ذهن خود را معطوف به ماده کند در "عنوان کرد که  نیچن سایکل شهیو در رد اند "میابی یآن آگاه نیآنکه از قوان
است که  يتنها در همان حد قتیمعتقد بود که ادراك ما از حق يو. "دینما یو از حدود ماده تجاوز نم کند یحدود آن کار م

دانستن آن  ستهیاصوالً شا دیشا م،یبدان يزیچ میتوان ینه تنها نم "مشاهدات طهیخارج از ح"و  دهد یمشاهدات ما اجازه م
 یعمل و مشاهده فرق وعلم  انیاست و م مشاهده و تجربه لهیروابط در ماده به وس افتنیمسئول ، ذهن  ،از نظر او. مینباش

با کسب دانش ": است نیچن کند یم شنهادیپ رامونیو ادراك بهتر از جهان پ رتیبه بص دنیرس يبرا يکه و یراه. ستین
ذهن را از  دیادراك با نیبه ا دنیرس يو برا ."دور دار ریماده بر اساس ارزش و اعتبار آن، ذهن خود را از تزو يبند طبقه

  .)ویکی پدیا، فرانسیس بیکن(میاند رها ساز کرده هکه آن را احاط ییبتها
 شاهنگیو پ دیجد ییروش استقرا دگذارنایبه عنوان ب "کنیب" :در این باره نوشته اند. بیکن چه روشی را پیشنهاد کرد؟             

 نیاو نخست. شناسند یم  "است ییتوانا ییدانا"که گفت یکس نیاو را عموماً به عنوان نخست .است یروش علم یمنطق میتنظ
نه چون عنکبوت  دیما با گفت یاو م. اند کرده دیتاک اسیدر برابر ق ءاستقرا تیبود که بر اهم یفالسفه علم لیفرد از سلسله طو

 يکه هم گردآور میمانند زنبور باش دیبلکه با پردازد، یم اءیاش يو نه چون مورچه که فقط به گردآور تند یکه از درون خود م
مردان . اند از احکام منقول کرده يرویپ ایاند  بوده یشیمردان آزما ایاند  آنان که در علوم کار کرده": کند یم میو هم تنظ

 شیکه از مواد وجود خو هندیشب "تارتن "مردان استدالل به یول برد، یو بکار م آورد یکه گرد م مانند یبه مور م یشیآزما
 يرویبا ن یول آورد یها گرد م ها و چمنزار مصالح خود را از گلها و با یعنی رد،یگ یم یاما زنبور عسل راه وسط. تند یتار م

به آن اشاره شده است،  "نو ارغنون "که در کنیفلسفه ب يقسمتها نیاز معروفتر یکی. کند یو هضم م لیخودش آنها را تبد
. اندازد یبد فکر است که مردم را به اشتباه م يو منظورش از آنها عادتها نامد یم» بت«است که خود او  ییزهایبرشمردن چ
 راثیم  ،،و فرهنگ یانسان شناس تیسا(دان هدواند شهیو در آن ر رکردهیغلط که بالفعل فاهمه بشر را تسخ دیاصنام و عقا

  ).ینصراصفهان میمر کنیب يها بت ، 4، بخش فالسفه
 یبت پرست يا گونه گران،ید دیبه عقا يبندیبود که پا دهیرس جهینت نیزمان خود به ا یفرهنگ طیبا توجه به شرا کنیب            

را که بر سر  یاو موانع ،سان نیبد. کورکورانه است يرویرهاشدن از پ دن،یشیگام در راه درست اند نینخست ،رو نیاز ا. است
: درباره بتهاي چهارگانه او توضیح مختصر داده اند که عبارت است از. دیکشانند، بت نام یم یشیرا به کج اند یراهند و آدم

که سرچشمه آنها به  ییخطاها .رندیگ یسرچشمه م یآدم عتیهستند که از طب ییو خطاها بهایع، لهیاز نظراو بت قب):الف
 یآدم يهایکه از دلبستگ موانعی هستندبت غار، ): ب.است كهمگان مشتر انیم ،رو نیاست و از ا یمثُل، در تبار و نژاد آدم

به هنگام  یدارند ول یجهان مشترک  ،يداریکه گفته بود انسانها به هنگام ب  توسیسخن هراکل يادآوریبا  کنیب. زندیخ یبر م
 ژهیبه جهان و انیاز آدم کیرو کردن هر   نهیزم،  یشخص یدلبستگ دیگو یکنند، م یخود رو م ژهیبه جهان و کیخواب،  هر 

بت بازار، ): ج .بشر است يو ماد يزیغر التیبت مطرح کرد توجه به تما نیا يرا که بشود برا یمثال دیشا. است شیخو
توان آورد  یبت م نیا يرا برا یمثال نیبهتر. برند یم راههیرا نادانسته به ب یستند که آدمهي ا بندهیفر ایو  قینادق يها واژه

و با  اریهستند که چون با آب و تاب بس يدیو عقا اتنظر ش،یبت نما):  د.باشد یم "رسوا، همرنگ جماعت شو ينشو یخواه"
و  دنیشک کردن، سنج يبرا ییجا گریگردند، د یآنها م فتهیشوند و تماشاگران ش یآورده  م حنهبر ص یغیتبل یحالت
بود که معتقد } یغرب{ لسوفیف نیاول کنیب. داند یبتها م نگونهیرا، از ا ییفلسفه ارسطو کنیب. گذارند ینم یباق دنیشیاند
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به } پدر فلسفه نو{ تالش او با کار دوران ساز دکارت. رو کند دنیشیبرهد و به اند} بت ها{ گرانید تیاز تبع دیبود  انسان با
  .)کنیب سیفرانس يوبالگ موحدزاده،بت ها( دیاوج خود رس

و وجه  یشخص یغار که سوابق ذهن يبتها : )1 :عده اي شمارگان بت هاي ذهنی را پنج عدد دانسته و نوشته اند             
شدن در  میگذشته از سه یهر آدم. است زادیآدم يغار اصنام انفراد يبتها دیگو یم کنیب. مشخص شخص فرد محقق است

در  ای پراند یرنگ آن را م ایکند  یرا منکسر م عتیغرفه مخصوص خودش را دارد که نور طب ایغار  يمشترك بشر يخطاها
حال و  ای گذراند یاثر م اش یکه در زندگ ییو آدمها خواند یکه م ییکتابها ایو  گرانیخاصش، معاشرتش با د یاثر سنخ روان

و  ندیها بب بت نیرا متاثر از ا یرونیب قیحقا شود یاست باعث م یبر او مستول یو مکان یکه در هر برهه خاص زمان یاحوال
مصون داشتن ذهن  ياز همه هستند و مربوطند به جبر کلمات و دشوار تریموذ کنیکه از نظر ب يبازار يبتها : )2. کند ریفست

 یچرا که کلمات به طور کل ندیآ یارتباط و معاشرت با مردم بوجود م جهیبتها در نت نیمعتقد است ا کنیب. نهاآ ریاز تاث
 کیعقل را تار يآور رتیو انتخاب بد و نادرست کلمات به طرز ح کنند یم لیتحم انخودشان را مطابق فهم عامه به اذه

 }از این نظر{.شوند یمقبول و مرسوم مربوط م يطرز تفکرهابه  هستند که  ییآنها }يتئاتر{یشینما يبتها :)3 .کند یم
 لیخودش م عتیباور است که ذهن انسان به حکم طب نیبر ا کنیب. از همه قابل ذکرند شیب کنیب يبرا انیارسطو و مدرس

وجود دارد،  يادیز نهیقر یمنفرد و ب يزهایچ عتیو هرچند در طب ابدیب بیرتاز آنچه واقعاً هست نظم و ت شید در جهان بردا
 کنیب. ستندین شیب ییها بپروراند که افسانه یو جعل یساختگ یدر موازات آنها نظم ییایبا تصور کردن اش کوشد یذهن م

و از  شود یانجام م شخانهینما نهکه بر صح هستند ییهایباز ریاند نظ اتخاذ شده دیکه به تقل یمذاهب فلسف هیمعتقد است کل
او . هستندذهن بشر  يکه فطر هستند ییهاتآن عاد له،یقب يبتها:)4.اندو خود ساخته  یرواقعیکه غ دنده یخبر م یعالم

راهزن علم و  اقیاشت نیو ا ابدیقواعد بجهد تا در آنجا توقف و آرامش  نیتر یعقل بشر مشتاق است تا به مراحل کل دیگو یم
است که  زشیآم نیا جهیبلکه اراده و عواطف در آن موثر است و در نت ست،ین یاز نور خشک فاهمه بشر عبارت". است شهیاند

دارد آن  لیکه م کند یباور م یبه آسان يزیبه چ یآدم رایز. دینام یآنها را علوم استحسان توان یکه م دیآ یبوجود م یعلوم
 رهیدا نکهیرا به علت ا يو مطالب جد يکنجکاو هبه علت نداشتن حوصل امسائل غامض ر ،اصل نیهم يباشد و رو حیصح زیچ
 نیمکاتب که عبارتند از ا يبتها: )5. کند یرد م سازد یبا خرافات نم نکهیرا به علت ا عتیطب قیو امور عم کند یرا تنگ م دیام

 یاعتدال یب کیرا از  میاشخاص فهم دیاب". ردیقضاوت را بگ يجا ،قیدر تحق تواند یم }اسیمثال ق{گمان که فالن قانون کور 
 يبرا یو راه دنکن یو آنها را حفظ م دنساز یم يگرید يبتها ،در آن یفلسف يبرحذر داشت که دستگاهها زیفالسفه ن گرید
و علوم  رندیگ یم میدر آن مشهود است که زود تصم یاول. بر دو نوع است یاعتدال یب نیا. دنگذار یشدن آنها نم رونیب

 قینوع تحق کیپس . کنند یدارند و حصول آن را انکار م ههستند که در علم شبه یآنان ،گریو د سازند یم یو تحکم یجزم
 کنیب . "کند یم فیضع یو دوم ریفاهمه را اس یاول ،دو روش نیو از ا رساند ینم ییکه ما را به جا اندازند یآواره به راه م

از  ی،که در فلسفه معروف هستند، در کنار احترام به اجماع عموم یکسان مقاممعتقد است احترام به قدمت افراد و بزرگذاشت 
  .)ینصراصفهان میمرهمان، (است یعوامل بازداشتن مردم از ترق نیترممه

 :بتهاى طایفه اى ) 1 :توضیحات بیشتري درباره بتهاي فکري بیکن داده و در این باره نوشته است صادق گلستانى             
معوج و ناهموار، اشعه نور کج و منحرف مى شود و تصاویر را زشت و ناهنجار مى سازد، در ذهن انسان هم همچنانکه در آینه 

مثال، ذهن مایل است که همه امور را منظم و کامل بداند و میان آنها . محسوسات و معقوالت تحریف و تضییع مى شوند
دد، حکم به کرویت جهان و مستدیر بودن حرکات اجزاى آن مشابهتهاى بیجا قایل شود، چنانکه چون دایره و کره را مى پسن

همچنین، در هر چیز، قیاس به نفس مى کند و براى همه امور، علت غایى مى پندارد و نیز در هر امر بدون تحقیق و . مى نماید
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 کباریمثال، . نماید رایى اختیار مى کند و براى درستى آن همواره مؤیدات مى جوید و به مضعفات توجه نمى تأمل، عقیده و
کرده  اریکه اخت دىینمى آورد و به عقا ادیاما صد بار که واقع نمى شود به  رد،یکه خواب با واقع تصادف مى کند مأخذ مى گ

غرور و نخوت و . حکم مى کند تیو از روى عواطف و نفسان دهدو غالباً انصاف را از دست مى . و متعصب مى گردد بندیپا
حواس انسان هم که منشأ علم اوست قاصر است و به خطا مى رود و حاضر . ترس و خشم و شهوت در آراء او دخالت تامه دارد

اینکه امور  جاىبه . ظاهربین است و به عمق مطالب نمى رود. نمى شود که به تأمل و تعمق، خطاهاى آنها را اصالح کند
ب .ح کند، همواره به تجریدات ذهنى مى پردازد و امور تجریدى و انتزاعى ذهن خود را حقیقت مى پنداردطبیعت را تشری

چنانکه .خود قرار مى دهد دیمى کند و آن را مدار و محور عقا دایهر کس به امرى دلبستگى پ نکهیمانند ا:  بتهاى شخصى)
ذهن بعضى افراد متوجه مشابهتها و جمع امور است و . ساختشده بود و فلسفه خود را بر آن مبتنى  "منطق" فتهیارسطو ش
 ارندو تأمل د دیحکم جزمى مى کنند، برخى ترد ،بعضى طبعاً در هر باب .توجه دارند قیهمواره به اختالف و تفر گر،یبعضى د

غافل از  ند،ین مى گراشمرده، به متأخرا زیرا ناچ انینیشیتا آنجا که شکاك مى شوند، جماعتى عاشق قدما هستند و گروهى پ
بعضى  زیو ن. دیجد ایباشد  میقبول کرد، خواه قد دیسخن حق را از هر کس که باشد با ;منظور نظر باشد دیزمان نبا نکهیا

به دلیل  :بتهاى بازارى ) ج .در نظر گرفت دیو حال آنکه هر دو را با اتیاست و برخى در پى کل اتیاذهان، همواره دنبال جزئ
معانى . زیرا آنها را عامه وضع کرده اند و از روى تحقیق نبوده است. دنقص و قصورى است که در الفاظ و عبارات وجود دار

و یا معانى آنها مجمل و مشوش است و روشن و صریح . مانند بخت و اتفاق و افالك .بسیارى از الفاظ در خارج موجود نیست
به همین دلیل، مطالب درست مفهوم   .، ماهیت، کون، فساد، عنصر، ماده، صورت و مانند آنهامانند جوهر، عرض، وجود .نیست

بتهاى نمایشى ، یعنى خطاهایى که از تعلیمات و استداللهاى غلط ) د .نمى شود و تصورات غلط براى مردم دست مى دهد
نمایشى مى خواند و آن را بر سه قسم مى در این مقام، بیکن هر مذهبى از مذاهب حکما را پرده . حکما، حاصل مى شود

یعنى فیلسوف، بعضى امور متداول را بدون اینکه در حقیقت و درستى آنها دقت  .قسم اول را سفسطى یا نظرى مى نامد: داند
 قسم دوم، حکمت تجربى است که به عکس قسم اول بر تعقل و استدالل. بافى مى کندلکند بنیان قرار داده و بر آن اساس خیا

قسم سوم، بر منقوالت، احساسات و عقاید مذهبى مبتنى مى . کمتر تکیه دارد و عملیات و تجربیات را بیشتر مأخذ مى گیرد
و کتاب ایوب، فلسفه بسازند و حتى از  تکوینمانند تعلیمات فیثاغورس و افالطون و کسانى که خواسته اند از روى سفر  ;باشد

محمدعلى فروغى، سیر {بیکن این قسم را فلسفه موهوماتى توهمى مى خواند. ه اندارواح، جن و پرى، اخذ معلومات نمود
  .)صادق گلستانى: جامعه شناسى معرفت در قرآن شهیباشگاه اند (}142تا139، ص 1حکمت در اروپا، ج 

م داده است که به گزیده اي تحقیق سودمندي انجا ،این بتها و سایر موانع معرفتدر رابطه با  بررسى آیاتدر  گلستانى             
باشد، هواى نفس شخص  یکى از مواردى که منشأ خطاى ذهن مى: }بت شخصى{هواى نفس  )ا: مى پردازیماز تحقیق او 

آیه  چنانکه در سوره نجم . در آیات متعددى از قرآن به این مانع اشاره شده است. است که آن را بت شخصى مى نامند
و هرگز  }نامهایى بى محتوا و اسمهایى بى مسما{مهایى است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته ایداینها فقط نا: مى فرماید23

آیه به دو مطلب ."آنان فقط از گمانهاى بى اساس و هواى نفس پیروى مى کنند  خداوند دلیل و حجتى بر آن نازل نکرده
آنچه مى گویند زبان . آنچه دلشان مى خواست، مى گفتند):ب .آنان گمان را به جاى علم گرفته بودند):الف: اشاره دارد

، 1380مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، چ ششم، تهران، صدرا،  {عقل و فکر و زبان استدالل نیست، بلکه زبان هواى نفس است
قرآن بر این  .یاد شده است "تقلید"از بت بازارى در قرآن به عنوان ): }بت بازار{تقلید از گذشتگان   )2.}579ص  .،13ج 

با مرورى بر احتجاجات پیامبران، متوجه مى شویم . نکته تکیه فراوان دارد که تقلید از گذشتگان، انسان را به خطا مى اندازد
هر پیغمبرى . یکى از اصول مشترك همه پیامبران نفى تقلید است. اصول آنها مشترك بوده و فقط منطقشان مختلف بوده است
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مبتال به  لوطجامعه   اقتصادي، اما  با مشکل براى مثال، حضرت شعیب. شکالت خاصى بوده استدر محیط خودش متوجه م
 تقلید   مبارزه با انبیاء به آن پرداخته اندکه همه  اما نکته بسیار جالبی .انحرافات جنسی بوده و قس علیهذا جوامع دیگر

ازد این است که انسان تمایل دارد همه آنچه را گذشتگان او زیرا یکى از چیزهایى که بشر را به خطا مى اند .است کورکورانه
دلیلهاى ساختگى که  .یعنى چون چنین تمایلى دارد، آن را مى پذیرد، سپس برایش دلیل مى تراشد  .گفته اند درست بداند

خدادادى خود اعتماد انسان اگر زنجیر پیروى از گذشتگان را پاره کند و به عقل فطرى . علم هم ایجاد نمى کند ،براى انسان
 یا نیمى از آن صحیح و نیمى دیگر باطل است ،نماید، آنگاه خواهد فهمید که آیا آنچه گذشتگان گفته اند صحیح است یا باطل

مسئله پیروى از اکابر و اعیان، غیر از : }بت هاى نمایشى{پیروى از بزرگان) 3.}577، ص 4مرتضى مطهرى، پیشین، ج {
تقلید از اسالف این است که انسان به نسلهاى گذشته خویش تعلق خاطر داشته باشد و دلش . ف استمسئله تقلید از اسال

بتهاى "آن را  بیکن مسئله پیروى از اکابر همان چیزى است که. و اجداد او رفته اند ءبخواهد راه را همان طور برود که آبا
. مقصود وى، مکتبهاى فلسفى و شخصیت بزرگ علما و دانشمندان است که فکر انسان را گمراه مى کند. مى نامد "نمایشى

مثال، انسان در یک مسئله اى مى خواهد بیندیشد، اما چون در مقابل خود عظمت ارسطو و بوعلى سینا را مى بیند که روح و 
همین مسئله سبب مى . زیرا آنان را عارى از اشتباه مى داند ،ى پذیردفکرش را پر کرده اند، سخنان آنان را به طور کامل م

را با صراحت مطرح مى  }غیر از آباء {قرآن مسئله پیروى از کبراء..شود که نداند در زنجیر مرعوبیت عظمت بزرگان است
ما از سران و بزرگان : گوینددر قیامت وقتى از عده اى مى پرسیم چرا راه خطا رفتید و گمراه شدید، مى : مى فرماید و کند

بزرگان و کبیرهاى قوم، چون عظیم و کبیر هستند، وقتى یک راهى . }67احزاب،، {خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند
این مسئله غیر از این است که نسل حاضر از نسل گذشته پیروى مى . ها پیروى مى کنندگرا رفتند قهراً کوچکترها هم از بزر

قرآن در نقل ماجراى امتناع قوم شعیب از پذیرش دعوت آن حضرت، استدالل آنها . }.580، ص 4، پیشین، ج مطهرى{کند
آیا نمازت به تو دستور مى دهد که آنچه را پدرانمان مى پرستیدند ترك کنیم؟ ! اى شعیب: گفتند: را چنین بیان مى کند

رد که ظاهراً بر پیروى از کبراء تطبیق مى کند، نه تقلید از ، مطلبى داآیهعلّامه طباطبائى، در تفسیر این  .}87هود، {
به گونه اى آفریده شده است که اگر روح وى از نظر عاطفى رنگ  ،اندیشه انسان: }بت طایفه{تعصب ) 4..گذشتگان

عاملى عشق و نفرت دو . بخصوصى داشته باشد نمى تواند حقایق را آنچنانکه هست ببیند، بلکه مطابق آن رنگ، مى بیند
هستند که موجب شکل گیرى تعصب در روح و جان انسان مى شوند و در این صورت، انسان نمى تواند شىء را آنچنانکه هست 

، بر این نکته تاکید }53مومنون،{"هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند" هآی.}419، ص 13مطهرى، پیشین، ج { ببیند
اجتماعى را بازگو مى کند و آن تعصب جاهالنه احزاب و گروه هاست که هر یک راه و آیه ، یک حقیقت روحانى و این . دارد

آیینى را براى خود برگزیده و دریچه هاى مغز خود را بر روى هر سخن دیگرى بسته اند و اجازه نمى دهند شعاع تازه اى به 
 ).گلستانى صادق ن،هما( }}21 جتفسیر نمونه،  { مغز آنها بتابد و حقیقتى را بر آنها روش سازد

گزیده هایی از مطالبی که مرتبط با این موضوع است، .پایان بخش این فصل را  از عبدالعلی بازرگان نقل می کنیم              
در تصوف  ست،ین ونیو روحان هانینکرده جامعه و فقط نسبت به فق لیتحص يمنحصر به توده ها "دیتقل" مسئله :چنین می باشد

هرچند اهل . ستینباشد، کمتر ن شتریاگر ب ؛رید ری، پ"مراد"، "مرشد"، "قطب"نسبت به  یفتگیو ش یسرسپردگ زیو عرفان ن
 مالمتها کرده اند،  نهیزم نیو زاهدان را در ا هانیاند و عارفان، فق تهتاخ يدر موضوع مقلد پرور "عتیشر"به اهل  "قتیطر"

 دانیکرده و از مر غیتر از آن را تبلقیبلکه به مراتب عم ،يرویعمالً همان نوع پ  استفاده نکرده اند، "دیتقل"اما اگر از اصطالح 
تنها در  دیتقل. "خبر نبود ز راه و رسم منزل ها یکه سالک ب/ دیمغان گو ریکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به ":خواسته اند

و  تیموضوع یرشد آدم يها نهیو هنر و فرهنگ و در همه زم استیدر عالم علم و س ست،یمطرح ن یو عرفان یمحافل مذهب
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 يممتاز و نخبه ها يدهد دنبال نمونه ها یم حیاوست که ترج یو روان یروح یژگیو و یخصلت آدم کی نیا. دارد تیمقبول
را ارضاء  يفطر ازین نیتا هم ا د،ینما يرویآنها پ یعمل وهیده خود باشد و از راه و رسم و شیدر رشته مورد عالقه و عق دهیبرگز

 ییاز آنجا. دیکند و نابرده رنج، گنج طلب نما یبه مقصود ط دنیرس يرا برا يبر انیتالش و تکاپو، راه م يو هم به جا د،ینما
آنها  يبه جا گرانیدهند د یم حیندارند و ترج یو استدالل یمباحث علم دنیبه شن يکه اغلب مردم چندان حوصله و عالقه ا

 نیطلب کردند و به ا انیرا از آقا یشرع يکردها دیمسئله، پاسخ چه با دنیو فهم لیدل يبه جا ابند،یپاسخ را ب فکر کنند و
ابزار  "کاتالوگ"کار را ساده کرد و همچون  نیمقلد ییاهنمار يبرا "هیرساله عمل"به نام  یینوشته ها جیبه تدر بیترت

مسلمانان است اشغال کرد و فروع به  یعمل يقرآن را که راهنما يدهد، جا یم حیکه نحوه کاربرد دستگاه را توض! یکیمکان
 داریبود، پد قهساب یکه در اسالم ب يدیعالمان قرآن شناس، طبقه جد يو از آن شگفت تر، به جا. اصول قرار گرفت يجا

چون  یب يرویاما مفهوم آن که پ  است، امدهیدر قرآن ن دیکلمه تقل گرچه .کرد هیو توص غیخود را تبل اتیاز نظر دیگشت و تقل
 يمورد توجه قرار گرفته است که از مضمون و محتوا يمتعدد اتیدر آ  است، ینیو د يفکر یو چرا از اشخاص و سرسپردگ

 مانهیحک ياز فرازها یبخش در: یعلم ریغ يرویمذمت پ) 1: از جمله. برد یمورد پ نیتوان به قضاوت قرآن در ا یآنها م
 نیاز ا یکی. کرده است نییتب يمردم به راه رشد و رستگار تیهدا يرا برا يدهگانه ا ي، خداوند حکمتها"اسراء"سوره 

مکن، همانا گوش و چشم  يدنباله رو يهرگز از آنچه به آن علم ندار: است نیشده چن هیسوره توص نیا 36 هیها که در آتحکم
دنباله  ی، نوع"التقف"در هشدار  "قفو"کلمه  يلغو مفهوم ."است }پاسخگو{تماماً نزد خدا مسئول  }یعقل يروهاین {و فوأد

مستقل خود را  تیو هو تیشدن و شخص يزیچ ای یکس رویندانسته و نشناخته پ یعنیرساند،  یسلسله وار را م یوستگیو پ يرو
سمع و بصر {يخداوند از ابزار شناخت سه گانه ا ،ياریبس اتیآ نیفوق، و همچن هیآ در .ممنوع است عتیگرفتن در شر دهیند

 – 9سجده،  – 108و  78نحل،  – 78،مؤمنون : اتیاز جمله سوره و آ{کرده است ادیقرار داده  یآدم اریکه در اخت }و فواد
و  اتیو از بندگان خواسته تا با تفکر و تعقل در تجرب .}23 ،هجاثی – 20و  7بقره،  – 22و  20فصلت،  - 26احقاف،  -23ملک، 

 نند،یو عالمانه راه خود را برگز گاهانهخود را به کار اندازند و آ یدرون يکنند، استعدادها یابزارکسب م نیکه ا یاطالعات
 یم نهیاستفاده به }د آنها را از مالئک هم برتر آوردنتوان یکه م{وسائل نیکم از ا یلیبارها اعالم کرده است مردم خ

برخورد  سائلکنند و کر و الل با م یرا که تعقل نم ییو شگفت آنکه خداوند انسانها. }ماتذکرون الًیما تشکرون، قل الًیقل{کنند
کورکورانه،  دیقاطعانه تقل یو نه یخداوند با نف بیترت نیا به .}22انفال،{بدتر شمرده است زین انیاز چارپا ند،ینما یم

راه و  )2.  بدانند نیو دانستن را راه د دنینکنند و فهم يرویبر آن ندارند پ یکه علم يزیمسلمانان را هشدار داده است از چ
کنند، اما خداوند  یو راه رسول تصور م تیو روا ثیخود را باورمندان به حد د،یتقل روانیپ: است رتیبص ریسنت رسول بر مس

 افته،یخاتمه  "شرك"که با هشدار به  هیآ يانتها. }قبال توضیح داده ایم{سوره یوسف 108 هیآ:کرده است  هیتوص امبریبه پ
 يها زهیبا انگ يدیتوح نیگردد و د یحاکم م يدبازیو مر یگردد، شخص پرست لیتعط یو آگاه رتیدهد که اگر بص ینشان م

خداوند  ست،یمعصوم و مصون از خطا و اشتباه ن یانسان چیه که ییآنجا از .شود یبه آفت شرك آلوده م يسلطه طلبانه بشر
موضوع به  نیا يو تسرّ میقرار داده است و هر گونه تعم }کتاب و سنت{بندگان را فقط نسبت به خود و رسولش تیو تبع میتسل

 ؛یملوان یمدع انیبه ناخدا یزندگ یسپردن سکان کشت ایباورند که گو نیبر ا يا عده .را شرك شمرده است یمذهب انیمتول
را امضاء کرده است، اما قرآن از گرفتار شدن چنان ساده  یسرسپردگ نیرساند و خداوند چن یآنان را به ساحل مقصود م

کتاب و {از خدا و رسول }فقط{کاش يکنند ا یآرزو م ،دهد که در آن حا ل یبه عذابِ اعمال جاهالنه شان خبر م یلوحان
نقل  نیاز اشخاص چن يرویو پ دیگرانه آنها را در علت تقل هیپاسخ توج آنگاه.کردند یم يرویپ }نید انیمتول اتیسنت؛ نه نظر

و آنها ما را از راه راست  م،یکرد يرویپ \خود یاسیو س ینید يرؤسا{و گفتند پروردگارا، ما از سادات و بزرگانمان:دینما یم
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اعتراف را  نیا .}67احزاب ، {ریکب یعذابشان مضاعف کن و لعنتشان کن لعنت }بیفر نیا فریبه ک{پروردگارا . گمراه کردند
کردم و  یم يرویپ یو دولت ینیمن از مقامات د دینگو یکرده است تا فردا کس انیما ب يخداوند در کتابش به صراحت برا

ما را روشن کنند و  فیتکل دیبا نیو مجتهد میهست نیاز د ریخ یو ب یسخن که ما عام نیا. من به گردن آنهاست تیمسئول
فوق هرگز مقبول نخواهد  هیجامعه است، با توجه به مفاد آ یو رهبران مذهب ینیمراجع د هرفتار ما به عهد یشرع تیمسئول

اش  ستهیبندگان شا يکه خداوند برا يزیو القاب افتخارآم نیعناو از:  !پسندد یاز خودش را هم نم دیخداوند تقل) 3.بود
 یاخالق نیو به چن تیهستند که با جذب صفت رحمان یبندگان  "عبادالرحمن"است،  "عبادالرحمن"هم  یکی، انتخاب کرده

 یکی. وصف کرده است نینمؤم يسوره فرقان ده نشانه آنها را به عنوان الگو برا 75تا  63 اتیخداوند در آ. آراسته شده اند
پروردگارشان  اتیبه آ یاست که عبادالرحمن وقت نیکند، ا یم دایارتباط پ دیتقل یعنینشانه ها، که به بحث مورد نظر  نیاز ا

کنند آن را بفهمند و شناخت  یم یبلکه سع{کنند  یبرخورد نم }رمحققانهیمقلدوار و غ{شوند، به حالت کر و کور یم ادآوری
. }73فرقان، {"افتند ر روى آن نمىاند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کر و کو و کسانى :}کنند دایپ یعلم

از خودش را  "متعبدانه" يکورکورانه، و به اصطالح امروز دیما، تقل اریما، سرور و صاحب اخت "رب"است که  نیا هیآ يمعنا
بخش را  یآگاه رتیو بص یبلکه استماع عقالن  م،یفتیسجده ب نیبر زم }اناًیصماً عم{خواهد که ما کر و کور یدوست ندارد و نم

دو  نیتعجب کرده و تاکنون ا یارتباط نیگمانم از چن به: !و طاغوت  دیارتباط تقل)4. پسندد یبر ما م "اتیآ"درمواجه با 
و از  گرندیکدیندارند، در باطن الزم و ملزوم  ياگر در ظاهر ارتباط محسوس و مشهود یول! دیباش دهیکلمه را در کنار هم ند

 یجیشدن تدر زرگخطر ب }ستمیحزب و س ای{فرد کینسبت به  دیاست که تمرکز تقل نیاز ا ریغ مگر. شوند یم یناش گریکدی
و احساس  يفرد از مرز و محدوده بشر کی انیطاغوت، طغ ياست که معنا نیها را در بر دارد؟ و مگر نه اتیشدن شخص "بت"و 

و تعبد مطلق مردم نسبت به  دیپس تقل .بر آنهاست؟ ییو فرمانروا گرانیتسلط بر د يبرا یذات يبرتر يو ادعا ینیخودبزرگ ب
 تیطاغوت و تبع انیم ارتباط.سازد یمتجاوز م "طاغوت"کند و از آنها  یاست که آنها را بت م ریتزودارندگانِ زر و زور و 

کان ابراز آزاد که ام یطیجز در مح ایآ.به وضوح نشان داده است "زمر"سوره  18و  17 اتیچشم وگوش بسته از اشخاص را آ
گفتار  یعنیمورد نظر عمل کرد؟  هیتوان به مفاد آ یموجود باشد، م شانیدگراند يبرا یکاف تیموافق و مخالف و امن اتینظر

 زده،است که در جوامع بسته و خفقان  لیدل نیکرد؟ و درست به هم يرویها پ نیو با انتخاب مستقل و آگاهانه از بهتر دیرا شن
 یاست که طاغوت م يریهمان مس نیکند و ا یم دایامکان رشد و توسعه پ هینظر کیمانند و تنها  یو عاطل م عیاستعدادها ضا

توان  یم ینید ياز علما يچه بهره ا )5 .!ملت کی تیفرد، با هر لباس و مرام، بر مقدرات و حاکم کی انیسازد، طغ
موجود  ینزد کس یلتیاگر علم و فض. انکار و اعراض از آنها را ندارد يو تعبد نسبت به اشخاص، الزاماً معنا دیتقل ینف:گرفت؟
قرآن به ما . است دیشرك و توح يمرزها تیو رعا گرانیان با دمروابط میمهم تنظ. میریاست از آن بهره نگ يخرد یباشد، ب

 "اهل الذکر"ر، قرآن است و از ذک منظور. }7 ،انبیاء و  43 ،نحل {دیدان یاگر نم دیاز اهل ذکر بپرس: کرده است هیتوص
خود و  الیو خوانده و به خ دهید نیرا به نام د ییکه دوره و درسها ینه هر کس. و قرآن شناسان اند یآگاهان از کتب اله

است  نکرد دایعلم پ ،هدف. تیو تبع دیاست، نه تقل دنیفهم دن،یمنظور از پرس اًیثان. است نیو نشانه خدا و د ندهینما گرانید
 خلیل ابراهیم اندیشه، استقالل و آزادگی الگوهاي این ممتاز نمونه: آزادمنشی الگوي ابراهیم )6. ناخودآگاه یکیزینه عمل ف

 ).ی، عبدالعلی بازرگاننیدر احکام د يرویو پ دیتقل(است) ع(
 
 



 

121 
 

  

  
  فصل چهاردهم

  
  حضرت ابراهیم 

  
  اندیشه  و پرسشگري  استقالل ، آزادگی الگوي

 
داستان مناظرات و پرسش و  .برجسته شده است ژهیبه شکل  و  ییکه قرآن به آن پرداخته، فرازها ایانب خیتار انیدر م              

 یم میپس از ذکر اقوام نوح، عاد و ثمود ؛ به ابراه ،ءایانب يدوره ها يپرسشگر یخیتار ریدر س .اند نگونهیا میابراه يپاسخها
از آنجا که . میکن یصرف نظر م گرید يشدن مباحث کتاب ، از ذکر دوره ها یبه علت طوالن ،یخیتار ریاز نظر س .میرس

از  یبه مطالب ش،یبت شکن و آزاد اند امبریپ نیا  یاز زندگ ییباشد، کانون توجه ما به بخشها یم يموضوع کتاب، پرسشگر
او  .و با آزرخواهد بود} دیو خورش  ، ماه ستاره{ گان؛ با پرستند انیآن حضرت با   نمرود  و نمرود يپرسش و پاسخها":  لیقب

 يخود را از همه بتها دیدهد که انسانها با یشکستن بتها به انسانها  آموزش م نیاو با حرکت نماد .است یشیقهرمان آزاد اند
بار در قرآن آمده  66م ینام ابراه.  ندیبتها آزاد نما نیخود را از  سلطه ا شهیبرهانند و اند یو سنگ ی، چوب یگوشت ،یذهن

.  ")21ص ،يرازیمکارم ش د،یقهرمان توح(شکن بحث شده است  قهرمان بت نیو پنج سوره درباره ا ستیدر ب ":و. است
المر، کتابى است که آن را : سوره است که فرموده است نیهم يدادر ابت .اختصاص داده است يسوره را به نام و کیخداوند 

به سوى تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شکست 
که ] و به او فرمودیم[و در حقیقت موسى را با آیات خود فرستادیم : دیفرما یم اتیو در دنباله آ .}1م،یابراه{ناپذیر ستوده 

براى ] یادآورى[را به آنان یادآورى کن که قطعا در این  خداقوم خود را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آور و روزهاى 
ذکر شد،  ءایباره هدف بعثت انبکه قبال در یو مطالب اتیآ نیبا توجه به ا. }5م،یابراه{هر شکیباى سپاسگزارى عبرتهاست

 یم شهیاند يش، آزادیاز مصداقها یکینور که  يبه سو هایکیدر خروج انسانها از تار میابراه میبه کار عظ میخواه یم نکیا
 .میباشد بپرداز

  ).173ص ،يرضو یخش،مرتضیتار انیکاباال و پا(متولد شده است} ثمود{از شهر هاي سومر "اور"در شهر ) ع(ابراهیم            
و برخی ندانسته، } مانند ویل دورانت{قلم، بیان، نوشته ها و تبلیغات تحریف کنندة مورخین دانشمند که برخی به طور دانسته 

سومر و ابراهیم را غیر سامی معرفی کنند، باز امروز به دینهاي یهودي، مسیحی و اسالم،  کهدر طول بیش از دو قرن کوشیدند 
حتی خودشان نتوانستند این اصطالح را از محاورات شفاهی و قلمی خارج کنند و در تدوین متون از : گویندادیان سامی می 

از آیات قرآنى چنین  .زیست سال قبل مى هارهزاراو در حدود چ).173همان، ص، کاباال (این اصطالح استفاده نکنند 
از این رو، قرآن . رگى بود که در تمام ابعاد زندگى نمونه بودنبود، بلکه مرد بز} یک بعدى{شود که ابراهیم، فرد  استفاده مى

اندازه  نیتا ا  ن،اگر قرآ. "ابراهیم یک ملت بود":فرماید ، او را به عنوان یک امت معرفى کرده و مى 120  در سوره نحل آیه
ه و سرمشق براى همه جهانیان از ابراهیم سخن به میان آورده، به خاطر این است که او در تمام جهات، انسانى کامل، نمون

 میابراه. }4ممتحنه، {"ابراهیم و کسانى که با اویند سرمشقى نیکوست] پیروى از[قطعا براى شما در  :دیفرما یفلذا م .است
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بزرگ شد، تا آنجا که  يشرك آلود طیبت پرست آغاز کرد و در چنان مح يرا با گروه ها  شیخو رزاتمبا یسالگ 16از سن 
. بود  ز،یو مشاور نمرود ن ریاو وز. داشت یتراش پرست بود، بلکه کارگاه بت بت زیبود، ن شیآزر، که عمو يو سرپرست یحتّ

سنگر نگرفت؛ بلکه با  "رسوا همرنگ جماعت شو ينشو یخواه"فاسد خود نشد و در پشت منطق غلط  طیمح میتسل میابراه
: اقتباس از(دانست هودهیکار هر سه گروه فوق را، باطل و ب ،یاله يتهایو در پرتو هدا شهیعقل و اند يرویکمک گرفتن از ن

 ).30و  29همان،ص د،یقهرمان توح

خود،  حیو مستدل و صح يقو اریشود و او ، با منطق بس یپرستان درچند مرحله انجام م با بت میابراه يگفت و گو            
سپس زمانی که ستاره . پرستی را نکوهش کرده و مردود می داندابتدا بت ". کند یپرستان را در تمام مراحل، محکوم م بت

بعد از آن به . رفته وانمود می کند که از آنان است و دین آنان را ابطال می کند آنجاپرستان در معبد شان جمع می شوند به 
با   میکه ابراه ییپاسخها قرآن پرسش و. رود یم ")177، ص..کاباال و(معبد ماه پرستان، و در آخر به معبد خورشید پرستان

را به  نیملکوت آسمانها و زم نگونه،یو ا: دیفرما یم انیب نیسوره انعام چن 79تا  75 اتیپرستندگان داشته در ضمن آ نیا
؛ "نَیمنْ الْموقن کُونَیول" هیبر طبق آ .همه باشد یجزء برنامه زندگ دیبا نیمطالعه اسرار آسمانها و زم ."مینشان داد میابراه

 نیقیبه مقام  دنیرس،  میبه ابراه نی؛ هدف از ارائه ملکوت آسمان و زم"گردد نیقیاهل  ، و}به آن استدالل کند{تا
که  یاما هنگام! پروردگار من است؟ نیا: را مشاهده کرد، گفت يا شب او را فرا گرفت، ستاره} یکیتار{که یهنگام".بود

با  یهمراه يبرا ای رفت،یخود پذ يآن ستاره را به عنوان خدا قتاًیحق ایآ. "دارمکنندگان را دوست ن غروب: غروب کرد، گفت
 حیبدون شک، احتمال دوم صح م؛ییگو یدر جواب م.گفت؟ نیچن شان دهیکردن آنها، و سپس ابطال عق انعپرستان و ق  ستاره

است، که   "}78انعام، {زارمیب د،یده یخدا قرار م يمن از آنچه همتا نیقیبه ! قوم من يا "هیادعا، آ نیاست، و شاهد بر ا
 رفت،یستاره را به عنوان خداوند نپذ میابراه .جست يزاریب یپرست مناظره با سه گروه پرستندگان، از شرك و بت  انیپس از پا

در همه کند، و  یاو زندگ هیحضور داشته باشد، و در سا شهیکه همه جا و هم خواهد یم ییخدا.چون ستاره غروب کرد
 دیکه ماه را د ینگامو ه. گر آسمان بود تا ماه طلوع کرد پرستان را کنار زد و همچنان نظاره ستاره .زند هیمشکالت بر او تک

اگر پروردگارم مرا : غروب کرد، گفت} آن هم{که  یاما هنگام! من است؟ يخدا نیا: گفت شکافد، یم} افق را نهیس{که
پس از اثبات  میابراه.کرد دیدرباره خورش ز،یاستدالل را ن نیهم. "طور قطع از گروه گمراهان بودم به کرد، ینم ییراهنما

پرستش  ستهیشا يآنها، خدا دهیبر بطالن عق یو منطق يپرستش، و استدالل قو يبرا دیستارگان و ماه و خورش تیعدم صالح
من  مانیا کهیدر حال ده،یرا آفر نیکردم که آسمانها و زم متوجه یکس يخود را به سو يمن رو: کرد یگونه معرف نیرا ا

در  يدیکل ياز واژه ها یکی). 38تا  35، همان،ص دیقهرمان توح:اقتباس از( }79انعام، {ستمیخالص است و از مشرکان ن
 ادیز میواژه در استدالالت ابراه نیا  رایکرد، ز میاست که  به آن حتما اشاره خواه "تیرو"بخش  نقل شده، این که در  یاتیآ

 .بکار برده شده است

آزر از سران .میپرداز یشده است م انیب  میسوره مر 48تا  41 اتیبا آذر که در آ میبه پرسش و پاسخ ابراه نجایدر ا             
بود که از  یتراش ارگاه بتک کی يداشت، دارا يادیاو که در دستگاه حکومت نفوذ ز. پرستان بابِل، و مشاور نمرود بود  بت

پرستان شروع  ، مبارزه خود را با بت میابراه کهیهنگام.فروخت یپرستان م و به بت دیتراش یم  مخصوص، بت يسنگها و چوبها
چون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزى را  ".اش به خطر افتاد و شغل و حرفه يناراحت شد؛ چون منافع ماد اریکرد، آزر بس

 دیو به ام یپرست بت نییابطال آ يبرا میابراه .}42 م،یرم{پرستى کند مى بیند و از تو چیزى را دور نمى شنود و نمى که نمى
چرا :مخالف عقل است یپرست بت: اول لیدل:شکن ارائه کرد و دندان یمنطق لیپرستش آزر، چهار دلت ب يعمو تیهدا

عقل به  ایآ ت؟و نه قادر بر حلّ مشکالت اوس شنود، یو نه سخنان او را م ند،یب یاش را م که نه بنده یکن یرا عبادت م يموجود
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بسازد، و در مقابل آن عبادت و  شعور یب یرا با دستان خود بتراشد، و از آن بت یسنگ ایکه قطعه چوب  دهد یانسان اجازه م
آمده که تو را ] وحى حقایقى به دست[اى پدر به راستى مرا از دانش : رجوع جاهل به عالم: دوم لیدل .کند؟  ازیراز و ن

 يرویگام، مسأله مهم پ نیدر دوم میابراه .}43م،یمر{کن تا تو را به راهى راست هدایت نمایم روىنیامده است پس از من پی
. }میسوره مر 44 هیبه استناد آ{است یطانیکار ش یپرست بت: سوم لیدل. کند یاز عالم و رجوع به متخصص را مطرح مجاهل 

خدا  يسخنگو از سو نیدهد  او را پرستش کرده، اگر ا وشگ ییکه به سخن سخنگو یکس ":اکرم نقل شده که فرمود امبریاز پ
 .}البحار، واژه عبد نۀیسف{را عبادت کرده است سیابل دیگو یسخن م سیابل يو اگر از سو ده،یخدا را پرست دیگو یسخن م

و  يرویپ طانیش"از  یعنی "طانیال تعبد الش"جمله  ن،یبنابرا. اطاعت است يبه معنا  م،یمر 44 هیعبادت در آ تیروا نیطبق ا
رحمان عذابى به تو رسد و تو ] خداى[ترسم از جانب  پدر جان من مى: وجوب دفع ضرر محتمل: چهارم لیدل ."دیاطاعت مکن

از  شیبه منظور دور کردن عمو میابراه. طبق حکم عقل واجب است ،یدفع ضرر احتمال. }45 م،یمر{یار شیطان باشى 
بر  یو خطّ بطالن د،یرس انیبه پا میابراه یمنطقو  نیمت يها پس از آنکه استدالل. استدالل کرد لیدل نیبه هم ،یپرست بت
گفت اى ابراهیم آیا تو از : پرداخت يسر رهیگفتن نداشت، به لجاجت و خ يبرا یشد، و آزر پاسخ منطق دهیکش یپرست بت

 يانسانها .}46م،یمر{از من دور شو  طوالنىبراى مدتى ] برو[خدایان من متنفرى اگر باز نایستى تو را سنگسار خواهم کرد و 
 دیتهد نیبا ا میابراه .دهند یو ارعاب م دیرا با تهد یو منطق نیمت ياند؛ پاسخ استداللها بوده نطوریهم شهیهم منطق یب

: خود فرمود منطق یبو لجوج  يبلکه با تسلّط بر اعصاب و حفظ آرامش، خطاب به عمو ، آرامش خود را از دست نداد
خواهم زیرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده  دى از پروردگارم براى تو آمرزش مىگفت درود بر تو باد به زو] اهیمابر[

  ).58تا  52همان، ص د،یقهرمان توح: برداشت از(}47م،یمر{است
با توجه به مناظرات ابراهیم که قرآن به آن بسیار بها داده است، اندکی به این مبحث مهم که راهگشاي شکوفایی            

استعدادها و سوق دادن جامعه به سوي پرسشگري  و در نهایت جامعه باز است می پردازیم تا مقدمه اي براي ورود به 
 افرادهاي  براي بیان دیدگاه یهاي ارتباط شیوه یک جامعه و از فکريمناظره از ابزارهاي مهم رشد  .مناظرات ابراهیم باشد

شاید به خاطر .مناظره جامعه را پویا و با نشاط می سازد  .این شیوه بهترین وسیله براي طرح منطقی جامعه می باشد .است
یکی از . هاي جامعه تاثیر داشتداشته باشید که در ابتداي انقالب، همین مناظرات و میز گردها تا چه اندازه در رشد آگاهی

بدیهی است که  مخالفین موانع بسیاري بر سر راه انبیاء براي . رساالت انبیاء باز گشت دادن انسانها به خویشتن خویش است
قرآن در این مورد . رساندن پیام الهی  ایجاد می کردند، اما آن رهبران الهی به راه خود و ابالغ وحی می اندیشیدند

که ] اى شیوه[با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به : به پیامبر ارایه داده و می فرمایدرهنمودي 
یافتگان  راه] حال[کسى که از راه او منحرف شده داناتر و او به ] حال[نیکوتر است مجادله نماى در حقیقت پروردگار تو به 

در البالى آیات مختلف این سوره بحثهاى گوناگونى گاهى مالیم و : ن آیه نوشته انددر تفسیر ای} 125نحل،{داناتر است] نیز[
 می باشد،در پایان این بحثها که پایان سوره نحل  . گاهى تند، با مشرکان و یهود و بطور کلى با گروههاى مخالف به میان آمد

کیفر و عفو، و نحوه ایستادگى در برابر توطئه  یک رشته دستورات مهم اخالقى از نظر برخورد منطقى، و طرز بحث، چگونگى
ها و مانند آن، بیان شده است که مى توان آن را به عنوان اصول تاکتیکى و روش مبارزه در مقابل مخالفین در اسالم 

مى  این برنامه در ده اصل خالصه .نامگذارى کرد و به عنوان یک قانون کلى در هر زمان و در همه جا از آن استفاده نمود
به وسیله حکمت به سوى راه پروردگارت دعوت ": نخست مى گوید ) 1: می باشد سه مورد آن در این آیه بدین ترتیبشود که 

حکمت  به معنى علم و دانش و منطق و استدالل است ، و در اصل به معنى منع آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق .  "کن
ست به آن حکمت گفته شده ، و به هر حال نخستین گام در دعوت به سوى حق استفاده از و استدالل مانع از فساد و انحراف ا
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منطق صحیح و استدالالت حساب شده است، و به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر و اندیشه مردم و به حرکت در 
و این دومین گام  ."اندرزهاى نیکو و به وسیله") :  2.آوردن آن و بیدار ساختن عقلهاى خفته نخستین گام محسوب مى شود

است ، یعنى استفاده کردن ازعواطف انسانها، چرا که موعظه ، و اندرز بیشتر جنبه عاطفى دارد که با تحریک آن مى توان 
وجود انسان استفاده مى کند و موعظه  "بعد عقلى "در حقیقت حکمت از .توده هاى عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت 

شاید اشاره به آن است که اندرز در صورتى موثر مى افتد که "حسنه "به  "موعظه "و مقید ساختن . "بعد عاطفى " حسنه از
چه بسیارند   تحریک حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد،  تحقیر طرف مقابل ،  خالى از هر گونه خشونت ، برترى جوئى ،

اندرزهائى که اثر معکوسى مى گذارند به خاطر آنکه مثال در حضور دیگران و توام با تحقیر انجام گرفته ، و یا از آن استشمام 
بنابراین موعظه هنگامى اثر عمیق خود را مى بخشد که حسنه باشد و به صورت زیبائى پیاده   برترى جوئى گوینده شده است،

این سومین گام مخصوص کسانى است که  . "به طریقى که نیکوتر است به مناظره پرداز  }یعنى مخالفان {ا و با آنه "): 3.شود
ذهن آنها قبال از مسائل نادرستى انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالى کرد تا آمادگى براى پذیرش حق پیدا 

حق و عدالت و درستى و امانت   باشد، "بالتى هى احسن "افتد که  میبدیهى است مجادله و مناظره نیز هنگامى مؤ ثر  .کنند
و خالصه تمام جنبه هاى  و صدق و راستى بر آن حکومت کند و از هر گونه توهین و تحقیر و خالفگوئى و استکبار خالى باشد، 

ر مى داند چه کسانى از طریق او پروردگار تو از هر کسى بهت " :کند و در پایان آیه نخستین اضافه می .انسانى آن حفظ شود
اشاره به اینکه وظیفه شما دعوت به راه حق است، از طرق سه گانه حساب شده  . "گمراه شده و چه کسانى هدایت یافته اند

داند  اما چه کسانى سرانجام هدایت مى شوند، و چه کسانى در طریق ضاللت پافشارى خواهند کرد آن را تنها خدا می   ،فوق
اي است که  تأثیر مناظره و بحث در تأیید جبهه حق و تضعیف باطل تا پایه: و). داشتی از تفسیر نمونه،سوره نحلبر(و بس

به خدا سوگند زبان این شخص کار سازتر از صد هزار شمشیر در قلوب مردم  :هارون الرشید بعد از شنیدن مناظره هشام گفت
  ).16میرصفی،ص حسینی فاطمه صادق، امام و انبیاء مناظرات  یوهش(}202،ص 48محمدباقر مجلسی،ج ،بحاراألنوار{"است

 فهم و درك براي ظاهر چشم با نگریستن )الف :در مفردات راغب نوشته شده است که. نظر است   ریشه از مناظره،              
 در گوناگونی معانی و  وجوهات .اندیشه  است و دقت و تأمل )ج .چیزي فهم و درك براي باطن و دل چشم با توجه )ب .چیزي

همان بحث و بررسی است که فراگیرتر و اعم از  "نظر ". است نموده بیان و شرح راغب گستردگی است که این با "نظر"واژه
گفتگوي رو در روي و نبرد نظري با سخن و   "مناظره ".اي نظر است اما هر نظر قیاس نیست قیاس است هر قیاس و مقایسه

 اللغۀ مقاییس صاحب: و ).366و 365، ص 4 ترجمه مفردات، ج(شود یز بیان آنچه را که به بصیرت درك میخطابه است و ن
 کار به نیز امر یک در تفکر و تدبر مفهوم به معنایی، توسعه همین  نتیجه در و. است یافته معنایی توسعه کلمه این می گوید که

 نظر هم با" ،"کردن جواب و سؤال هم با" ،"کردن بحث باهم" ،"کردن جدال" معنی به فارسی ادب در مناظره. است رفته
 ماهیت و حقیقت در با یکدیگر بحث" نیز و"همدیگر با نزاع و مجادله" ،"چیزي ماهیت و حقیقت در کردن فکر یعنی کردن؛
 و استدالل با یک هر که }دیالوگ{است طرفه دو گویی و گفت و مکالمه مناظره،  اصطالحی معناي .است رفته بکار ، "چیزي

  ).22و 21میرصفی،همان، ص حسینی(. برساند اثبات به دیگري بر را خویش فضیلت و برتري کند می سعی براهین ارائه
زیرا از طریق مناظره که امري جذاب در جلب مخاطب می باشد بهتر . مناظره در امر آموزش اهمیت بسیاري دارد              

  مناظره می تواند انگیزه. است آن مستقیم تاثیرات غیر به خاطر پیام رسانی از این طریق ارزش. می توان ارتباط برقرار کرد
تحریک   ، مناظره هایی که بین طرفین صورت می گیرد به واسطه انسان ذهن. باشد دانش و علم به کسب افراد براي تشویق اي

 دهد می نشان تاریخ: نوشته اند نقش مناظره در تکامل علوم و معارفدرباره . شده براي پیدا کردن حقیقت تالش خواهد کرد
 آن،  ثمره و است یافته تحقق افکار تعاطی و آرا تضارب علمی،  مباحثات پرتو در بشر عقلی معارف ویژه به علوم، تکامل که
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  علی امام که آنجا تا است شده تأکید امر این بر نیز اسالمی آثار در. باشد می مختلف جوامع فرهنگ شکوفایی و رشد
 مباحثه ، صادق امام نیز راستا همین در .آید پدید آن از صحیح رأي تا دارید عرضه یکدیگر بر را خود نظرات و آراء:فرمودند

 تالش طلبی، حقیقت حس و جویی حق  الزمه اصوال. داند می دانش و علم حیات موجب و شکوفایی عامل را علمی  مذاکره و
 بارها :نوشت خود نامه زندگی در انگلیسی فیلسوف میل، استوارت .است مختلف و متفاوت نظرات میان از حقیقت کشف براي
 استدالل و ابتکار قوه آغاز و کردم پیدا مستقلی و بدیع افکار جستم،  شرکت مناظرات در که تاریخی از گویم می باز و ام گفته

  ).27میرصفی ، همان،ص  حسینی(} 1317 ،سال127 صالح،ص آداب المناظرة،علی پاشا{است روز همان از من
و قومش با او به ستیزه :  باشد که در سوره انعام، آمده است یابراهیم با سران مردم آکد و سومر م ةمناظر نیاول            

کنید و حال آنکه او مرا راهنمایى کرده است و من از آنچه شریک او  پرداختند گفت آیا با من در باره خدا محاجه مى
پس آیا متذکر . چیزى بخواهد علم پروردگارم به هر چیزى احاطه یافته است ارمسازید بیمى ندارم مگر آنکه پروردگ مى

آن مردم با او به  ۀبدیهی است که هم.  "قوم او با او به مناظره پرداختند: و حاجه قَومه :هیشرح آ.}80انعام،{شوید نمى
و تردیدي نیست که مالء و  . پرداخته اند مناظرهنمایندگانشان یک همایش بزرگ ترتیب داده و با او به   محاجه نپرداخته اند،

و اگر گفته شود این همایش در . کنارشان کاهنان بزرگ، او را ظاهراً به مناظره و در واقع به محاکمه کشیده اندمترف، و در 
. "بیدار نشوید؟} بنا دارید{آیا  "=أَ فَال تَتَذَکَّرُونَ ": آمده است هیآ انیدر پا. مجلس سناي بابل بوده، دور از حقیقت نیست

اید که  گردانید بترسم با آنکه شما خود از اینکه چیزى را شریک خدا ساخته مى] خدا[ و چگونه از آنچه شریک: يبعد  هیوآ
دو دسته به ایمنى سزاوارتر ] ما[دانید کدام یک از  هراسید پس اگر مى دلیلى در باره آن بر شما نازل نکرده است نمى] خدا[

قرار داده اید در حالیکه خداوند هیچ سلطه اي براي که بر خداوند شریک }بتها{چگونه بترسم از آن چیزها  .}81م،انعا{است
بتها بر شما سلطه اي ندارند شما به اختیار خود آنان را بر خود و بر جامعه مسلط : توضیح .؟!آنان دربارة شما قرار نداده است

توار است تو می خواهی ما بر اساس همین نظام پرستشی اس ۀنظم و امنیت جامع بات،ث : گویا به ابراهیم گفته اند .کرده اید
. ؟!سزاوار امنیت هستند} دو جریان توحیدي و شرك{کدامیک از دو گروه: که در پاسخ می گوید. امنیت جامعه را بر هم بزنی

استحقاق سخن گفتن از امنیت را ندارید، امنیتی  ساًشما اسا   بر پایه ظلم، ستم و استثمار است، امنیتی که شما بر قرار کرده اید، 
امروز نیز  . تاریخ، شدت بی امنیتی را امنیت نامیده است ۀقدرت ابلیسی در همیش. بر ترس و بیم باشد، امنیت نیست یکه مبتن

آنان :  يبعد هیو آ. کابالیسم به هر گوشه اي از دنیا یورش نظامی می کند که، مثالً امنیت جهانی را حفظ کند يقدرت مرکز
که ایمان آورند و ایمانشان در لباس ظلم نباشد، آنان هستند که برایشان امنیت محقق می شود و آنان ره 

. می دانید که خداوند هست و واحد هم هست و هم من}سران{هم شما : نکتۀ مهمی را تذکر می دهد. }82انعام،{یافتگانند
 .آن توجیه کنید ۀوشش بت پرستی در آورده اید که نظام ستم و سلطۀ تان را به وسیللیکن شما عمداً این اعتقاد را در لباس و پ

. اینگونه است منطق، استدالل و دالیل ما که به ابراهیم دادیم تا بر مردم خود استدالل کند: خداوند در ادامه می فرماید
کاباال :برداشت آزاد از(}83انعام،{ست و علیمدر درجات باال می بریم، که پروردگارت حکیم ا}اینگونه{کسی را که بخواهیم

 ).179، ص...و

و سوره صافّات  ه،یآ 23در ضمن } 73تا  51 اتیآ{ءایمناظره ابراهیم  با مردم آکد و سومر عمدتاً در سوره انب نیدوم              
عید آزاد می گذارند و به دنبال آن محاکمه با تهدید و وعده و  ظاهراً ابراهیم را پس از".شده است انیب هیآ 16در ضمن 

این فرصت شیطانی را بدست آوردند، این بار ابراهیم در . فرصتی هستند تا او را توسط خود مردم محکوم و مجازات کنند
و در حقیقت : }183، ص...کاباال و{مراسم معبد حاضر شده هم عمو و هم مردم را با صداي بلند مورد خطاب قرار می دهد

اگر خداوند متعال در شهر  .}51 ،ءایانب{بودیم نااو دا] شایستگى[اش را دادیم و ما به ]فکرى[ابراهیم رشد پیش از آن به 
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هستند، به  یپرستت شرك و ب بانیپشت یحکومت نیپرست و مشرکند، و تمام رؤسا و مسؤولت چون بابِل، که همه ب یبزرگ
در او بوجود  زیکار را ن نیا یستگیرا محول کرده، استعداد و شا یپرست مبارزه با بت تیو تنها، مأمور کّهینوجوانِ  مِیابراه

بود که در  ییها یستگیصبر و تحمل، از جمله شا ،یشناس تیموقع ،يقو ياستداللها ا،یشجاعت، شهامت، منطق گو. آورده است
الزم باشد، و محال است خداوند  يهاییهمراه با توانا دیبا م،یعظ يتهایچرا که مأمور. ساله وجود داشت 17 مِیحضرت ابراه
مبارزه  خواهد یم میابراه. نکرده باشد جادیا يالزم را در و ییو توانا تیظرف کهیدر حال بدهد یتیمأمور یمتعال به کس

پرستان  با بت دیبا ،یشکن عرصه و به دست گرفتن تَبرِ بت نیپرستان آغاز کند، اما قبل از ورود به ا را با بت یکیزیو ف یعمل
 ها يکه قصد مبارزه با مفاسد و ناهنجار یهمه کسان ياست برا یبزرگدرس  نیو ا. اتمام حجت کند، تا متّهم به خشونت نگردد

مرحله  نیهم نییبه تب ءایسوره انب 52 هیآ.نروند یکیزیرا دارند، که در مرحله اول به سراغ مجازات و برخورد ف
 نیا": نفرمود میراهاب ."اید چیستند هایى که شما مالزم آنها شده خود و قومش گفت این مجسمهآنگاه که به پدر :پردازد یم

 :میاکنون پاسخ آنها را بشنو. کرد به عدم درك و شعور بتها یفیاشاره ظر ر،یتعب نیو با ا"ستند؟یچ":بلکه گفت "ستند؟یبتها ک
 یاستدالل منطق کی میپرستان در مقابل ابراه پاسخ بت  .}53،ءایانب{کنند یکه آنها را عبادت م میافتیما پدران خود را : گفتند

 :گفت: دییدر مقابل پاسخ سست آنها توجه فرما میالعمل ابراه به عکس . کورکورانه بود يرویو پ دیتقل کیبلکه  و معقول نبود؛
ت بلکه عملکرد ب رفت،یاستدالل آنها را نپذ نه تنها میابراه .}54،ءایانب{دیا بوده يآشکار یدر گمراه شما و پدرانتان، نیقیبه 

گاه انسان در  نکهیقابل توجه ا. دانست يآشکار یو آنها را در ضاللت و گمراه رده،تخطئه ک زیرا ن اکانشانیپرستان و ن
روشن و آشکار  یگاه گمراه یول شود، یداده نم صیحق تشخ ریاز غ یکه حق به راحت ردیگ ینامحسوس قرار م یگمراه

از  شود، یقائل م تیت و ربوبیآن مقام الوه يو برا تراشد، یکه انسان با دست خود آن را م یاست؛ پرستش سنگ و چوب
به قول  . کند يرویپ یانجام داده بدون بررس اکانشیکه ن یهر عمل دینبا  یآدم.آشکار است یو گمراه نیضالل مب قیمصاد

 حیصر نگونهیا ی، که تا کنون کس میپرست ابراهت قوم ب. میباش "لیفرزندان دل=لیابناء الدل" یستیبا یاز دانشمندان م یکی
ما  يبرا یمطلب حقّ ایآ: بود، در مقابل سخنان آن حضرت، مات و مبهوت شده، گفتند دهیآنها را به نقد نکش دیعقا پرده یو ب

پروردگار شما } ام حق آورده{بلکه: آنها فرمود دیهر گونه تردرفع  يبرا میابراه. } 55،ءایانب{!؟یکن یم یشوخ ای ،يا آورده
 يکه گفتگو یهنگام. }56،ءایانب{امر، از گواهانم نیو من بر ا ده،یرا آفر هااست که آن نیهمان پروردگار آسمانها و زم

جوان را  میابراه یو منطق نیمت يپرستان استداللها و حضرت مالحظه کرد که بت د،یرس انیپرستان به پا و بت میابراه
نداشته، و  یتیخاص چیکه بتها ه دهدگرفت در عمل به آنها نشان  میدر آنها نگذاشته، تصم ياثر یو کار فرهنگ اند، رفتهینپذ

: گویا یواشکی زمزمه کرد":و ). 86تا  81همان،ص د،یقهرمان توح: برداشت آزاد از(ستندین يکار نیقادر به انجام کوچکتر
از {پس * برگردید و بروید } معبد{عملی خواهم کرد آنگاه که از اینجا  تانیبراي بتها} طرحی{ه اي سوگند به خدا نقش

بت   :توضیح .}58و  57 ،ءایانب{تا به او مراجعه کنند} که باقی گذاشت{بتها را تکه تکه کرد به جز بزرگشان را} رفتن آنان
ردم به آن مراجعه کرده و ماجرا را از آن بپرسند و جوابی را سالم گذاشت تا م} بعل مردوك بود سیتند ایکه گو{بزرگ

مردم به او رجوع می کنند از وجود آن در مناظره استفاده کند و  کهبت بزرگ را باقی گذاشت تا وقتی  : یا. نشنوند
 .}183، ص...کاباال و{کرد

در حضور نمرود، امپراطور آکد برگزار می شود،  میدومین محاکمه ابراه  .میپرداز یمناظره م نیبه سوم نکیا             
: هیآ.}23ح 38ص 12بحار، ج{ "ابراهیم را دستگیر کرده و به حضور نمرود بردند ". امپراطور، شخصاً او را استنطاق می کند

. داده بودبا ابراهیم دربارة پروردگارش، براي اینکه خداوند به او پادشاهی  ردرا که محاجه می ک} نمرود{آیا ندیدي آن
: ابراهیم گفت. من هستم زنده می کنم و می میرانم: گفت. خداي من آن است که زنده می کند و می میراند: ابراهیم گفت
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آنکس که } عقلش متحیر ماند که چه بگوید{ پس مبهوت شد  .خداوند خورشید را از مشرق می آورد تو آن را از مغرب بیاور
در عرصۀ روانی : قدرت، خود عامل توجیه خود است. }258بقره {کند گروه ستمکاران راو خداوند هدایت نمی . کفر ورزید

ها و داشته ها، در ذهنها جاي می  "بود"نیازمند توجیه است و همیشه چرائی  اي،   "داشته" "هر چیز و هر   ناخود آگاه بشر،
قرار  "چرا"ها نسبت به همدیگر دارند، زیر هاله اي از مال ، ثروت و هر امتیازي که افراد نسبت به همدیگر و یا جامعه  . گیرد

چرا نمرود با پیامبر  .تنها قدرت است که خود توجیه گر خود است و نیازمند هیچ توجیهی نیست. دارد و نیازمند توجیه است
او به خود حق می دهد که   "چون خداوند به او پادشاهی و قدرت داده است=اللَّه الْملْک هأَنْ آتا"جوان به محاجه بر خاسته، 

و ضمیر ناخود آگاه افراد بشر و جامعه نیز چنین حقی را به او می دهند و انسان . هر کس را حتی اگر پیامبر باشد محاکمه کند
عرصۀ آگاهیها و ضمیر خود آگاه افراد را نیز به  خواهداگر یک قدرت در صدد توجیه خود برآید، می .چنین موجودي است

. و یا اگر کسی یا مردمی بر علیه یک قدرت قیام می کند، بر اساس انگیزشهاي خود آگاه است . ود، معتقد کندمشروعیت خ
است اما هر  اهانهو لذا هر قیام، نیازمند پشتوانه آگ. خواه قیام کننده خود اندیشه منفی و باطل داشته باشد و خواه مثبت

به شرح  حاتیبخش از توض نیدر ا يرضو .}184،ص...کاباال و{د اندكنا آگاه دارد مگر در موار ءاطاعت از قدرت منشأ
با  گرشیفوق، پرداخته و خوانندگان خود را سفارش به مراجعه  به کتاب د هیدر رابطه با آ اریدرباره جبر و اخت یمبسوط
 .ردیصورت نگ هیاز آ انهیکند تا برداشت جبرگرا یقضا و قدر است، م هکه دربار  "دو دست خدا "عنوان

. با بت پرستان باشد میمباحثات ابراه یینها جهیتواند نت یکه م م،یپرداز یم میابراه یخیبحش به محاکمه تار نیدر ا             
 لیرا تکم ءایسوره انب اتیدر رابطه با محاکمه وجود دارد که آ هیدو آ یکیدر سوره صافّات  .است میمحاکمه ابراه نیسوم نیا
پرستان ت ب. بود دهیروز جشن بتها فرا رس  .}89و  88صافات {مارمیمن ب: و گفت* افکند ارگانبه ست یپس  نگاه: کند یم

 ابانیکرده و آن را در بتخانه در کنار بتها قرار داده، سپس به صحرا و ب هیته يذیچرب و لذ يغذاها يروز نیدر چن
 يآنان برا.کردند یمذکور به عنوان تبرّك استفاده م ياهاو استراحت به بتخانه باز گشته، و از غذ حیو پس از تفر رفتند، یم

که همان  يدر جشن آنان شرکت نکند و به کار مهمتر نکهیا يحضرت برا. دعوت کردند میشرکت در آن مراسم از ابراه
شد،  اهمخو ماریکه من ب دهد یب و ستارگان نشان ماوضاع کواک": پرستان فرمودت ب دهیشکستن بتهاست بپردازد، مطابق عق

و به سراغ کار خود  رفته،یرا پذ میآنها هم عذر ابراه. }فوق اتیمضمون آ{"در جشن شما شرکت کنم توانم ینم نیبنابرا
شهر را ترك کرده و در آنجا به جشن  د،ینگرفته، و همه مردم  در روز ع ينوجوان را جد میابراه دیپرستان تهد اما بت. رفتند

 ياز رو{آنها آمد و  انیاو به سراغ خدا: آمده است نیچن 92و  91 اتیادامه داستان در سوره صافّات آ. پرداختند یکوبیو پا
گفتار، و سکوت  نیحضرت پس از ا. "!د؟ییگو یچرا سخن نم} اصلًا{!* د؟یخور ینم} غذاها نیاز ا{چرا : گفت} تمسخر

جز بت  ها،تهمه ب: دیفرما یم انیب نیادامه ماجرا را چن ءایسوره انب 58 هیآ. که بتخانه را فرا گرفته بود، دست بکار شد یمطلق
چرا . بت بزرگ شکسته شود دیاگر قرار است بتها نابود شوند اول با  ."ندیایسراغ او ب دیبزرگشان  را قطعه قطعه کرد؛ شا

تفکّر  خواست یم میابراه ت؛گف دیدر پاسح با.کار هم سالم رها کرد؟ انیکار نشکست، که در پا ينه تنها آن را در ابتدا میابراه
 کنند، یآن م نیگزیجا يدیجد يپرستان بتها صورت بت نیا ریها را؛ چون در غترا بشکند نه خود ب یپرستت و فرهنگ ب

راه  یغاتیکار از سه جهت مانور تبل نید تا با ابت بزرگ را سالم رها کر ،یپرست به منظور مبارزه با فرهنگ بت نیبنابرا
و متّهم به اشود  افتی یدر همه کشورها آلت جرم در دست هر کس کهیدر حال د،یکن یم یشکن چرا مرا متّهم به بت )1:ندازدیب

 اتیعمل)2.کار است نیدر دست بت بزرگ است پس او متّهم به ا} تبر{یشکن آلت بت نکهیآن کار خواهد بود، و با توجه به ا
 د،یبه دست آنها هست یمعتقد به درك و شعور بتها و اداره عالم هست کهشما . شکستن بتها در حضور بت بزرگ انجام شده است

کوچک در اطرافش دفاع  يبت بزرگ که نتوانسته از بتها نیا) 3.بتها را شکسته است؟ یکه چه کس دیاز بت بزرگ سؤال کن
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، پرستان  پس ازمراسم بت."؟پرستان خواهد بود شما در کوه و صحرا، چگونه قادر بر نجات شما بت يکند، به هنگام گرفتار
: دیبرداشت آزاد از قهرمان توح(مواجه شدند يا منتظره ریو غ یخانه شدند با صحنه باورنکردن وارد بت کهیهنگام

گفتند شنیدیم *ده که او واقعا از ستمکاران است کر] اى معامله[گفتند چه کسى با خدایان ما چنین : هیآ). 89و 88همان،ص
گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که *شود  کرد که به او ابراهیم گفته مى یاد مى] به بدى[جوانى از آنها 

ان کرده است اگر بلکه آن را این بزرگترش] نه[گفت *گفتند اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردى*آنان شهادت دهند 
تا  59 ءایانب{شما ستمکارید  گفتند در حقیقت] یکدیگر به[پس به خود آمده و *گویند از آنها بپرسید سخن مى

محصول  که،جمع، این کلمه داللت دارد که این فرمان را نمرود به تنهائی صادر نکرده بل ۀصیغ..: "گفتند=قالوا".}64
به افکار  ينگرخود تل يبا پرسشها نکهیپس از ا میابراه. }186ص، کاباال {بوده است } مالء{مشورتی او با اعضاي مجلس سنا 

اما متأسفانه .}64،ءایانب{خود بازگشتند يپس به سو=فَرَجعوا إِلَى أَنفُسهِم: کردند شتنیبت پرستان زد، آنان بازگشت به خو
 ياز بتها تیحما يو با شعارها د،یکامل وجدانها گرد يداریصفتان دست به کار شده، و مانع ب طانینفسِ ش يو هوا طانیش

توجه ). 94تا  92همان،ص د،یقهرمان توح:  برداشت آزاد از (دوباره اوضاع را به حالت سابق بازگرداندند ،يو اجداد ءآبا
صحنه را  نیا یتوق  میابراه.}65،ءایانب{گویند  اى که اینها سخن نمى قطعا دانسته] و گفتند[سپس سرافکنده شدند : دیکن

اف !*رساند؟ یبه شما م یانیشما دارد، و نه ز يبرا يسود نیکمتر نهکه  دیپرست یرا م يزیجز خدا چ ایآ:مشاهده کرد فرمود
ارجاع "، )ع(در منطق انبیاء، قرآن و اهل بیت. }67و 66،ءایانب{!د؟یشیاند ینم ایآ! دیپرست یبر شما و بر آنچه جز خدا م

انسان در این . یک اصل مهمی است؛ کاري می کنند که مخاطب در خویشتن خود بازنگري کند ،"مخاطب به درون خود
ابراهیم با آن بیان، . از سلطۀ عادتها وسنتهاي باطل و تربیت باطل که داشته، رها می شود و به حقیقت متوجه می شود ،حالت

اندیشه کنند و نتیجه بگیرند که ابراهیم ستمگر نیست کاري کرد که مردم لحظه اي از سنت نیاکانی بدر آیند و با عقل آزاد 
  میهنگام  که ابراه نیدر ا. }190همان،ص، کاباال {سران و بازپرسان محکمه نیز سرافکنده شدند. این ما هستیم که ستمگریم

به  یغاتیتبل يقهاحق شوند، ناگهان بو میکرد تا دست از لجاجت بردارند و تسل یداشت با سخنان خود، افکار آنان را روشن م
 ریبه شرح ز يا بندهیفر يشعارها گرانیهوچ. ندینما یرا خنث میابراه تدالالتخود، اثرات اس يهایصدا در آمدند تا با سم پاش

در احادیث آمده به . }68 ،ءایانب{از شما ساخته است ياگر کار د،یکن ياریخود را  يو معبودها دیاو را بسوزان: سر دادند 
حدي هیزم فراهم آوردند، وقتی که آتش افروخته شد خودشان نمی توانستند به آن نزدیک شوند و ابراهیم را به دورن آن 

اما آن همه هیزم را با امکانات اولیۀ . را از جور و ستم سران نجات دهد قیرابراهیم آمده تا مردم بینوا و اکثریت ف. بیندازند
، از همه ءاین فقرا بودند، آري فقرا بودند که به فرمان مالء و مترف و اغنیا.  چه کسانی جمع کرده و آورده بودند؟ آن روز،

واي . جا؛ کوه، دشت و جنگل آن همه هیزم جمع کرده و با نیت صادقانه براي سوزانیدن ابراهیم، شبیه یک کوه تلنبار کردند
تمدن سومر و آکد به کارآئی   تا آن روز، .می گردد همان فقر را تشدید می کند از دست فقر که جهل را می زاید و جهل بر

خدا  ار،این ب. را به طور دست و پا بسته، توسط منجنیق به درون آتش پرتاب کردند میاهرم کامالً پی برده بودند، فلذا ابراه
آنان دربارة ابراهیم *}غیر مضر{م خنک و سالمگفتیم اي آتش باش براي ابراهی: تصمیم داشت که مکر ابلیسیان را خنثی کند

یعنی محاکمه را در حضور مردم انجام دادند تا . }70و  69،ءایانب{به نیرنگ متوسل شدند، پس قرار دادیم آنان را زیانکارتر
شان تمام آن نیرنگ ها به ضرر خود ۀاما وقتی که ابراهیم از درون آتش سالم بیرون آمد، هم دنظر مردم را همراه خود کنن

 ).     192تا  190،صيرضو یکاباال ،مرتض.(شد

 هیرابطه به آ نیدر ا. زنده شدن مردگان است تیفیدرباره ک میپرسش و پاسخ در داستان ابراه ياز فرازها گرید یکی              
. "؟ کنى نه مردگان را زنده مى؛ چگو پروردگارا، به من نشان ده":  آنگاه که ابراهیم گفت}  یاد کن{:دییبقره توجه فرما 260
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، چهار پرنده برگیر، و آنها را پیش خود،  پس": فرمود. "چرا، ولى تا دلم آرامش یابد":  گفت."؟ اى نیاورده انمگر ایم": فرمود
، و بدان که آیند ، شتابان به سوى تو مى ؛ آنگاه آنها را فرا خوان اى از آنها را قرار ده ؛ سپس بر هر کوهى پاره ریز ریز گردان

 يالگوها نینمونه ممتاز ا: سدینو یم دیبه تناسب موضوع تقل هیآ نیبازرگان در باره ا یلعبدالع. "خداوند توانا و حکیم است
نسبت به عبادت اصنام، ستاره، ماه و  دیاز تقل یاو که از همان نوجوان. است) ع( لیخل میابراه شه،یو استقالل اند یآزادگ
قوم و پاسداران نظام بت  رانینسبت به پدر بت تراش، پ دیپله پله از تقل شه،یتکامل اند ریبرتافته بود و در س يرو دیخورش

به  زیخود را در برابر خالقش ن يآزاد فکر نکیسر باز زده و امتناع کرده بود، ا "نمرود"نسبت به  يرویو سرانجام از پ ،یپرست
از  يو کنجکاو قیبود، از سرِ تحق دیخلقت و راز زنده شدن مردگان در شک و تردکه در اسرار  میابراه:  گذارد یم شینما

 یپاسخ م ؟يا اوردهین مانیپرسد، مگر ا یپروردگار م! کند یچگونه مرده را زنده م اندیخواهد به او بنما یپروردگارش م
دهد تا خود  یم مشیتعل یعمل يآنگاه پروردگار تجربه ا. }کنم دایپ ینیقیآرامش {ردیخواهم دلم آرام گ یدهد، چرا، اما م

 يبرا یامیما نقل کرده، پ ياش برا"لیخل"ماجرا که خداوند از بنده  نیا ایآ. دیراز را درك نما نیشگفت ا یشیدر آزما
 يبرا یو نقص بیعتافت و آن را  یرا برنم يو ناباور دیاگر خداوند شک و ترد. و اصالت عقل و درك بشر ندارد؟ یآزادگ

شک محققانه آنقدر مقدس است که مهر  ایگو. آورد ینم تیآن را در کتاب هدا یدانست، با نگاه مثبت و آموزش یبندگان م
 ).    بازرگان یعبدالعل ،ینیدر احکام د يرویو پ دیتقل(او راهم خورده است دییتأ
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  فصل پانزدهم
  

  تفکر و تعقل در قرآن
  و  

  روند تعطیلی عقل در جهان اسالم
  

 ،یوسف{کند می دعوت خود راه به آگاهی و بصیرت باشناخت، را همانگونه که در فصول پیشین گفته شد قرآن انسان                
 با خواهدکه مسلمین می از و.}125نحل،{خواند فرامی "احسن جدال" و "نیکو   اندرز" ،"حکمت" روشهاي با و. }108

به سخن  خود داده، آنانکهبشارت به بندگان و خداوند  ).45عنکبوت، (روش، مجادله نمایند نیکوترین به دیگر، ادیان پیروان
زمر، {تندهسخردمند   همینهاکه خدایشان راه نموده و کسانی هستند اینان ، کنند دهند و بهترین آن را پیروى مى گوش فرامى

 و انتخاب. امکان پذیر است گو و  گفت و وپاسخ پرسش پر واضح است که پیمودن چنین دستوراتی از مجراي. }18و  17
و   اندیشه ، تحقیق پرسش، به مانند اسالم مکتبی و مذهبی هیچ. صورت می پذیرد پرسش طریق از برتر اندیشه آگاهانه

، تفکر: باز کنید  واژه هایی مانندآزاداندیشی  اینهمه بها نداده است،  تا جاییکه می توان گفت ، اگر هر صفحه اي از قرآن را 
 و تفکر به را مردم درقرآن آیه سیصد از بیش. تعقل، علم  و مواردي که مربوط به دانستن است در آن قطعا دیده می شود

  .است نموده دعوت تعقل و تذکر
یکی از مواهب  "عقل" ."بکار گرفتن نیروي عقل و اندیشه،براي استنتاج امور مثمر ثمر است"به معناي  "تفکر و تعقل"              

خداوند متعال به بندگانش چیزي بهتر : می فرماید امبریپ .الهی و استعداد مخصوصی است که خداوند به انسان داده است
اسالم دینی است که نه تنها با نیروي عقل و قدرت تفکرمخالفت و  .}عقل و جهل«، باب 1ج  اصول کافی،{ازعقل نبخشیده است

. مبارزه نکرده، بلکه تقریباً در تمام جهات از آن کمک و تأیید خواسته و به نحو عجیبی هم بر روي آن تکیه کرده است
صریحاً بر استقالل قوة عقل تأکید و آن را درحکم غربال و وسیلۀ  قرآن ،گفته شد  "اولواللباب "مورد همانگونه که قبال در 

امر به مقدمۀ آن است و چون تفکر  توجه داشت که مایۀ تفکر، علم است و امر به هر چیزي، دیبا  .هدایت معرفی می فرماید
 ،در مثل  دون پشتوانه علمی،تفکر ب  .نیز هست} کسب علم{امر به تفکر، خود امر به سرمایۀ آن  لذا ست،بدون علم میسر نی

چنین است که قرآن می  .خواهد بود اندكدارد و قهراً محصولش نیز  اندکیچون کارخانه اي است که مواد خام اولیه 
 36اسراء، { و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد: فرماید

باشد، فایده واثري بر آن مترتب نیست، ولی اگر مبتنی بر مطالعات وآزمایشها و حسابگریهاي  پراکندهو و تفکر اگر سطحی  .}
 یبه دور  از تعصب ، در پ یستیتفکر با .بزرگی براي پیشرفت جامعۀ بشري واقع خواهد شد بسیار مفید و سرمایۀ  دقیق باشد،

 الجرم باید با دیدي واقع آنکه درپی یافتن حقیقت است،. ده باشحقیقت جویی، منزّه از جزم اندیشی وتعصب کور و جاهالن
توان   یاین اصل را به راحتی م. بینانه به ابزار و افکار خود بنگرد و دراین راه بر فکر و رأي اشتباه خویش پافشاري نکند

و مبهم صورت نگرفته، بلکه  قطلتأکید و تشویق قرآن به تفکر و اندیشیدن به طور م  .دیفهم "زمر"از سورة  18ازفحواي آیۀ 
از دیدگاه قرآن ،سه منبع  .خود محورها و راههایی رامشخص فرموده و مردم را به تعقل و تدبر در آنها دعوت کرده است
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پایگاه معارف قرآن،جایگاه تفکر و  ":آزاد از برداشت(دارد براي تفکر وجود }ـ ضمیر انسان3ـ تاریخ2ـ طبیعت1{اصلی
  )."کریم  محمد زاهد غیاثیاندیشه در قرآن 

تفکر،  یبه بررس  یاجمال يگذر ا،جنیدر ا. ماده تعقل در قرآن با عبارات گوناگون مکرراً مورد تذکر قرار گرفته است              
با کلمه تفکر در :می کنیم باشد یدر قرآن م دنیشیمرتبط با اند ياز واژه ها ياریبس يکه محصول تعقل است و تعقل، که مبنا

آمده  هیآ16است، در  قیعقل ناب و تعقل عم يکه به معنا "لب"کلمه اب. هیآ4در  ریبا کلمه تدب ه،یآ 49با کلمه عقل در  ه،یآ8
با کلمه شعور در .  دینما یتفکر و تعقل م يبرا دیشد قیو تشو کیتحر قتیکه ماده لب آمده است، در حق یاتیدر آ . است

عقل  لیتحص"، "تدبر"، "تعقل"، "تفکر"به  کیدر قرآن درباره تحر هیآ 135  .آمده است هیآ20و با کلمه فقه در  هیآ28
 يها دهیپد تیبه ضرورت تقو م،یرمستقیکه با داللت غ یلماتاز ک میاگر بخواه. وارد شده است "یفهم عال"و "شعور"،"ناب

: توان گفت یم تیو در نها. رود یصد فراتر میاز س همربوط اتیتعداد آ، }مانند تذکر{م،یدارند، استفاده کن دیمذکور تأک
 دهیبرد و به عق یم لوممع ياست که معلم را به سو ییرویو به گفته راغب،  فکر ن "عقل است تیو فعال دنیشیاند یفکر به معن"

از آن  یهر مطلب، سپس حرکتمقدمات  يبه سو یحرکت: مرکب از دو حرکت است دنیشیتفکر و اند قتیاز فالسفه حق یجمع
قرآن مکرر   .نام دارد "فکر" می شود، اءیدو حرکت که سبب شناخت و معرفت اش نیو مجموعه ا جهینت يمقدمات به سو

 یو گاه م. }50انعام،{د؟یکن ینم شهیاند ایآ=افال تتفکرون؟: دیفرما یو م دهکنند سرزنش کر یرا که تفکر نم یکسان
است بر امکان  یلیدل  ،شهیو لزوم اند شهیاست به لزوم اند یدعوت راتیتعب نیهمه ا...و} 8روم،{تفکروایاولم : دیفرما

و این قرآن را به ] فرستادیم[ ها هبا دالیل آشکار و نوشت] زیرا آنان را: [است شهیتدبر و اند ، و هدف از نزول قرآن. شناخت
 .}44نحل،{نازل شده است توضیح دهى و امید که آنان بیندیشند سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان

   "دبر"از ماده در آیه،  "ادبرویل" .}24محمد،{ !قفل نهاده شده است؟ شانیبر دل ها ایکنند  یآنها در قرآن تدبر نم ایآ:  ای
 يو پشت و رو جیعواقب و نتا شه،یبه کار رفته چرا که با اند یشیتفکر و عاقبت اند یسپس به معن است،  زیهر چ پشت یبه معن

سلسله  کیبه عنوان  اتیکرده تا مردم تنها به خواندن آ انی، هدف از نزول قرآن را تدبر بفوق هیدر آ. شود یمطالب روشن م
بر  لیدل کیرا  شهیسوره محمد، ترك اند 24 هیو درآ .نسپارند یبه دست فراموش ار ییکلمات مقدس قناعت نکنند و هدف نها

که  یدعوت  شه،یاست عام به اند یدعوت اتیآ نیا ، و در هر حال . داند یم ، صیقفل بر دلها و از کار افتادن حس تشخ وجود
 ابدی یآنگاه گسترش م یزندگ. اندم یو نه م دیپا یبدون تفکر و تدبر نه م یزندگ.کند یامکان شناخت را به وضوح ثابت م

دارد که آن  ینهد و انسانها را وام یرا ارج م شهیکه اند میخور یبرم یاتیبه آدر قرآن ،  .ابدیگسترش  دنیشیکه قدرت اند
 دیکن شا تیحکا} آنان يبرا{داستان را  نیا":لیذ اتیاز جمله آ  .کنند هیو به آن تک رندیرا همراه و راهنما و رهبر خود گ

فراتر  نیمطلب را از ا گر،ید یشده و برخ انیب "لعل"به  ریبا تعب ایقرآن،  اتیاز آ یبرخ  .}176اعراف،{"شندیندیآنان ب که
و در  ."؟افال تعقلون": دیفرما یمردم را به خاطر عدم تفکر و تعقل، مورد مؤاخذه قرار داده م يبار برده و با لحن سرزنش

اگر تعقل  م،یکرد نییشما تب يرا برا اتیما آ:دیفرما یم  ذکر کرده، هیشرط جملهرا به صورت  یمعن نیهم  ،يگرید اتیآ
را روشن  قتیحق نیبه وضوح ا} لعلکم تعقلون، افال تعقلون، ان کنتم تعقلون{مختلف ریسه تعب نیا. }118آل عمران،{"دیکن
باشد در  نیا ریتها از آن استفاده کند و اگر غیدرك واقع يانسانها نهاده که برا اریتعقل را در اخت يرویسازد که خداوند ن یم

کنیم باشد که آنان  را گوناگون بیان مى] خود[بنگر چگونه آیات : دیفرما یم ایو . ستا خیخورد مالمت و توب
و گاه، . است  "شعور"از  حثب ،یو گاه .آمده است قیفهم و درك عم یبه معن"تفقه"سخن از  ه،یآ نیدر ا .}21حشر،{"بفهمند

از  یکیانسان را به عنوان  "عقل و خرد"قرآن ) 1:است  که نیا یبررس نیا جهینت. }108وسف،ی{است "رتیبص"گفتگو از 
در  شتریقرآن همگان را به تعقل و تفکر ب) 2.شده است لیآن قا يبرا يفوق العاده ا تیمعرفت شناخته و اهم ل،یمنابع اص
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) 4.کند یم دیاز آنها تاک کیهر يکرده و رو یتوجه خاص ،یآدم وحقرآن به ابعاد گوناگون ر) 3.کند یدعوت م لیهمه مسا
 یم هیخود تک يدر جا کیهر يذکر کرده و رو یمختلف راتیبا تعب اتیادراك واقع نهیروح را در زم يهاتیقرآن فعال

 هیب ارالتوان از مطا یکه م يا جهینت). "آفتاب ینترنتیشبکه ا، "میتفکر و تعقل در قرآن کر گاهیجا"مقاله  از  فشرده اي{کند
است که قرآن  به طورمکرر، به تفکر فرا می خواند  و  بیفکري را مذمت و مالمت کرده  نیبخش استنتاج کرد ا نیشده در ا

کنند و  دریافت نمى] حقایق را[دلهایى دارند که با آن ": دانسته است واناتیآنان را بدتر از ح ،يا هیدر آ یحت. است
آنها ] آرى[ترند  د آنان همانند چهارپایان بلکه گمراهشنون و گوشهایى دارند که با آنها نمى بینند مىچشمانى دارند که با آنها ن

 ینه، قرآن م .اند؟ نیبدتر واناتیبدترین جنبندگان درنظر خدا کدامند؟ آیا ح  یراست .}179اعراف،{ماندگانند  همان غافل
پرسش هم عامل و هم : و نوشته اند. }22انفال،{اندیشند که نمى ندا قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنى":دیفرما

 اتیو ح تیپرسد، گوهر انسان یپرسد و آنگاه که نم دمد، مى یم اتشیاست و انسان مادام که نبض ح يبشر اتینماد ح
، )ع(یمعرفت و دانش عل ریام د؛یانسان نام دیگفت که جماعت ناپرسا را نشا دیتر باقیاست و دق يدرآستانه نابود شیفکر

چراغ   چرا مردم به هنگام خوردن غذا در شب، "دهد که  یو تاسف مورد نکوهش قرار م یرا با شگفت انیجماعت ناپرسا
روانى خود همت ندارند که چراغ عقل را با  هیولى در تغذ خورندی که چه طعامى را م نندیتا با چشم خودبب کنندی روشن م

و اعمال  دیعواقب نادانى و گناه در عقا به را ازغذاى آلوده مصون داشته و شروشن کنند تا روان خوی} و پرسش {شعله علم 
  ).یلیاسماع یعل دیس ، يو پرسش گر ينداریدر باب د ییجستارها آبشار نیوز،(نگردند یخود مبتل

اشاره اي به یک واقعه تاریخی می کنیم که علت این رخداد مهم در  در جهان اسالم،  عقل یلیورود به بحث تعط يبرا               
خداوند بر عرش سوال  يدر خصوص استوا} ق.ه 179. م{از امام مالک بن انس شخصی. اسالم اندکی بهتر فهمیده شودتاریخ 

اظهار  نوع نیا.  همه در کتاب خدا سفارش شده استنیاست که ا یعقل یلیتعط قتیدهد، در حق یکه مالک م یپاسخ .کند یم
با  یبودند و امام عل دهیپاش ییبذرهاخوارج   اگر چه قبل ازآن،. جهان اسالم شد ندهیآ يبرا ییجزمگرا  خمیرمایه نظرها،

خداوند بر عرش  ياستوا": بود نیپاسخ مالک بن انس ا  .بذرها بعدها به بار نشست نیاما ا  کرد،می مقابله  هایسم پاش نیا
طهور، منازعات  یالمعارف اسالم رهیدا( "اعتقاد به آن فرض است و سوال از آن بدعت. آن مجهول تیفیمعلوم است اما ک

  :نوشته اند.شد، بدان عمل نشد یم دیبود، اما آنچنانکه با يگرید زیسفارش قرآن چ ).اتیدر مسائل اله نیمتکلم بااهل سنت 
اعبداهللا، اب يا: نزد او آمد و گفت يکه مرد میما نزد مالک بن انس بود": که گفته کند یم تیاز جعفر بن عبداهللا روا میابونع

شخص  نیاز سؤال ا ینشده بود ول نیخشمگ يزیاست؟ تا آن زمان مالک  از چ گونهاستواء چ افته،یخداوند بر عرش استواء  
اش جمع  یشانیپ يعرق رو یکرد حت نیکه در دست داشت شروع به زدن بر زم ینگاه کرد و با چوب نیشد، به زم نیخشمگ

و به او دستور داد تا  "یهست عتتو اهل بد کنم یگمان م": انداخت و گفت  يسپس سرش را بلند کرد و چوب را به کنار  .شد
مالک  و وارد کردن  نانهیواکنش خشمگ). امام مالک بن انس دیاهل سنت جاسک، عقا تیسا(انداختند رونیبرود و او را ب

درحالیکه باید  .عقل شد یلیتعط يبرا يزیدست آو  ،بیچنان عج یپاسخ  و گرانید ریتکف يبرا يابزار  ،ییبرچسب بدعتگرا
 که حقیقت معبر و دانش گنج کلید و علمی اکتشافات محرك موتور و جامعه و انسان پویایی و حیات عامل تنها نه پرسش :گفت

 قوت و سقم و عیارصحت نگیرد، قرار نقد و پرسش تیغ زیر تا آیینی و اندیشه هر و هست نیز آیینها و ها اندیشه سنجش معیار
 واستوار صائب راي پیدایش موجب ها، اندیشه برخورد و ونظر نقد ، پاسخ و پرسش ما پیشوایان درنظر". شد نخواهد عیان آن

 زالل و استحکام نوزد؛ پرسش تندبادهاي ها اندیشه و ،آیینها باورها ساحل اگربر .}11جوادي آملی،نسیم اندیشه،ص {" است
 .است خطر نشود جامعه وارد تشکیکات این اگر" مطهرى شهید معاصر ورز اندیشه تعبیر به و نگردد هویدا آیینی و اندیشه هیچ
 کامالً آب مثل درست. رود مى عفونت به رو که تحجر نه و تحجر، به رو اشان  دینى حالت ،آن مردم کم نشودکم وارد اگر
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 معتقدات بر و باشد آرامشى حالت یک مردم، در اگر. گندد مى بماند مدتى اگر و دهیم مى قرار حوض در را آن که صافى
 از دائم بشوند، پیشتاز عوام وقتى. شوند مى معتقدات آن پیشتاز عوام صورت آن در نخورد، شک تازیانه مذهبى و دینى

 را خود بندگان نیز آیه یک در حتی قرآن در خداوند و. } 35فصلنامه مطهر، پیش شماره، ص  {"سازند مى چیزى خودشان
 {"بپیمایند کورکورانه را راهی یا و آورند ایمان است، او جانب از که چیزي هر به یا و قرآن به نفهمیده که نفرموده امر

 ازصورت غبار که رساند، نمی خللی آن به تنها نه آیینی چنین زوایاى و ازابعاد پرسش بنابراین . } 255، ص 5المیزان، ج 
 واجب دین اصول در کردن سئوال " مطهري استاد ازمنظر. شد خواهد اسالم چهره شدن تر نمایان موجب و زدوده آن زیباي

 زیادهم کردند، می سئوال اطهار ائمه ازسایر کردند؛ می سئوال) ع(ازعلی کردند؛ می سئوال) ص(پیمبراکرم از است؛ الزم و
 در دین اصول زمینه در دهد می نشان داریم ما که احتجاجاتی کتابهاي این دادند؛ می جواب هم آنها و کردند می سئوال
 بکنی سئوال و فکر بیشتر هرچه کن فکر بیا گوید می اسالم. است شده داده سئوال آزادي و بیان آزادي حق چقدر اسالم
  .} 96مطهري، پیرامون جمهوري اسالمی،ص {"رسی می حقیقت به بیشتر امر درنهایت آید پیش شک برایت بیشتر هرچه

 صدها گزارش نیز و. دارد پرسشگري اهمیت از حکایت درقرآن پرسش موضوع با مرتبط کلمه و واژه هزار سه به قریب تکرار
 قرآن وفرهنگ درمنطق پرسشگري و پرسش مشروعیت و اهمیت کارکرد، دلیل و گواه بهترین درقرآن، پاسخ و پرسش مورد
 پرسش صاعقه با و آمیزد درمی تردیدها با که گریزد نمی پرسش و شک از تنها نه اسالم بخش حیات مکتب بنابراین. است

  )."آبشارنیوز،همان،اسماعیلی": گزیده هایی از(کند می تبدیل یقین به را شک و شکسته را تردیدها
می بایستی توضیح  یونانی يها شهیاز اند نیقرارگرفتن مسلم ریتحت تاث  ن،یهمچنی و درباره مباحث کالمی اندک             

نفوذ   کالم، يریعامل مهم بکارگ: آغاز می کنیمعلم کالم،  شیدایپمطلب را  با  .دهیم، تا علل تعطیلی عقل بهتر فهمیده شود
 یعباس فهیکالم در طول حکومت خل يریاز آنجا که بکارگ. جا گرفته بود یاسالم شهیاست که در اند یونانیفلسفه و منطق 

کالم و  يروشها هیسنت، عل يعلما انیدر م افت،ی یعیکرد، رشد سر یم تی، که آشکارا از معتزله حما}ق.ه220 وفات{مامون
 اتیآ لیواکنش به تاو نیهم شیشاپیدر پ. گشت داریپد يدیبودند واکنش شد دهیبدان رس نیکه متکلم یجیاز نتا ياریهم بس

 وفات {سنت همچون امام احمد بن حنبل روانیپ ای ثیسنت انکار صفات خدا بود، اصحاب الحد يمتشابه، که به نظر علما
بودند قرآن  یمعتزله را که مدع هیابن حنبل حمله عل . قرار داشتند} ق.ه256 وفات{ يبخار لیو محمد بن اسماع} ق.ه245

به نام کالم دارد که  یکرد که خدا صفت یم هیتک دهیعق نیابن حنبل بر ا .کردمی  يرهبر ستیخدا ن میحادث است و صفت قد
آورنده مجموعه  دیکه پد ،يبخار  به واسطه شاگرد او، نیمتلکم هیسنت عل روانیحمله پ. از آن است یاست و قرآن جزئ میقد

درباره  ).همانطهور،  یالمعارف اسالم رهیدا( افتیادامه   ت،در اسالم شناخته شده اس یثیحد يکتابها نیکه جامعتر يا
بود که از  يمالک رفتم و نزد او مرد شیپ":کرده که تیروا ياز عبدالرحمن بن مهد يهرو: نوشته اند ،بن انس موضع مالک

که  را لعنت کند، چون او بود دیخداوند عمرو بن عب  ،یباش دیبن عب مروع ارانیتو از  دیشا: مالک به او گفت کرد، یاو سؤال م
همچنانکه در مورد احکام   گفتند، یدر مورد آن سخن م نیصحابه و تابع  و اگر کالم، علم بود، کرد،  يانگذاریبدعت کالم را بن

 عقل بود،  يریکه طرفدار بکار گ یاز مکاتب کالم یکی). اهل سنت جاسک، همان تیسا(  "سخن گفته اند ینیو دستورات د
مکتب  کیتا اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارهم، معتزله  :نوشته اند معتزله و اشاعره در باره. شدند یم دهیمعتزله نام

دانشمند و  یکه شخص} ق334-260{ يابوالحسن اشعر ،زمان نیدر ا یول. اهل سنت بود انیبدون معارض در م یکالم
انس  شانیا دیبا عقا یر کودکد زیبود و او ن ثیپدرش طرفدار اهل حد  .کرد سیرا تاس يدیجد یباهوش بود مذهب کالم

 40کرد و تا حدود  يشاگرد یعبدالجبار معتزل یو سالها نزد قاض افتهی شیبه مکتب معتزله گرا یدر جوان یکرد ول دایپ
اهل  يبرخالف قدما ياشعر. پرداخت ثیاهل حد دیاز عقا تیبه حما وکرد  يریبود سپس ازآنها کناره گ یمعتزل یسالگ
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 نیشمرد و از قرآن و سنت بر ا یم زیجا نیبحث و استدالل و بکاربردن منطق را در اصول د  حنبل، ، مانند احمد بنثیحد
داشت و در  یمقدم م اعقل و نقل، نقل ر انیدر تعارض م ياشعر. باره نوشته است نیدر ا يآورد و رساله ا یم لیمطلب دل

انکار نموده و هماهنگ با  زیرا ن یحسن و قبح عقل نیهمچن. نمود یمعتزله مخالفت م دیدر بحث از صفات ذات با عقا  جه،ینت
او  دیها با عقایاشعر یبرخ یفالسفه و معتزله و حت ياز سو يادیز يالبته مخالفتها. رفتیرا نپذ یواجب عقل چیه  ث،یاهل حد

به  يکالم اشعر} است ياشعر کیکه خود {یدر دوران غزال. همچنان ادامه داشت ییبا عقلگرا هایاشعر فتاما مخال. شد
از جمله .  تازه گرفت ییروین يکه با افکار فالسفه آشنا بود، کالم اشعر يفخر راز يتهایو با فعال. شد کیعرفان و تصوف نزد

معتزله معتقد بودند که . انسان بود اریدر حل آن داشت موضوع اخت یعس ياشعر و معتزله که ثیمسائل مورد اختالف اهل حد
 دهیمحدود نشدن قدرت خداوند، اعمال انسانها را آفر يبرا ثیاهل حد ،است  و در مقابل شیافعال خو هنندیانسان آفر

پژوهشکده باقر العلوم، رویکرد اشاعره در دین  تیسا: از يا صهخال(قائل نبودند  يریتاث چیبندگان ه يخداوند دانسته و برا
  ).پژوهی
نوشته .  رفت؟ بین از عمق، و جغرافیایی گستردگی و جالل و ارزش و شکوه و عظمت همه این با اسالمی تمدن چرا             

 ناگهانی ویرانی دچار اسالم، تمدن همچون تاریخ تمدنهاي از هیچیک دورانت، ویل قول به. دارد اي چندگانه عوامل: اند
 اما. بود سال چهل فقط مغوالن تاز و تاخت ولی گرفت صورت قرن دو در و تدریج به بربرها،  توسط روم فتح مثال، ;است نشده
 جهل و گرایی فرقه جنگی، لیاقتی بی و بزدلی روحی، و جسمی خستگی ،"اپیکوري" طلبی لذت خارجی، حمله از پیش

 کشتار این در که کردند کشتار اي گونه به مغوالن .بود کشانیده اضمحالل به را دولت سیاسی، مرج و هرج و فساد، مذهبی،
 هفته یک در بود آمده فراهم قرنها طی که هایی گنجینه و ها کتابخانه شدند، تلف شاعر و عالم دانشور، هزاران عمومی،

صلیبی  جنگهاي. }431تا423 ص ،4 ج تاریخ تمدن، دورانت، ویل{رفت سوختن به کتاب جلد هزار صدها شد، غارت یا ویران
 یکی اسالمی ممالک ششم، قرن اواخر در زیدان،  جرجی تعبیر به  .بود آن افول و اسالمی تمدن تضعیف در دیگري مهم عامل

 متوجه که اسالم، دشمنان و شد دچار ناتوانی نهایت به عباسی، خالفت دستگاه فساد دیگر و سرداران داخلی جنگهاي خاطر به
 کشورهاي به شمال، و غرب و شرق از و شمردند غنیمت را فرصت بودند، شده داخلی مرج و هرج و ناتوانی و ضعف این

 تمام با چنگیز،  سرکردگی به مغوالن. تا تار قوم شرق از و ها، گرجی شمال از ها، صلیبی غرب از. کردند حمله اسالمی
.  }857 ص کالم، جواهري علی ترجمه اسالم، تمدن تاریخ زیدان، جرجی{کردند حمله اسالمی ممالک به خویش، سپاهیان

 جریان تدریج، به و یافت افزایش بال فراغ و ثروت همینکه میالدي،1150 سال از پس . شد سرازیر غرب به ثروت تدریج، به
  تدریج، به مسلمانان مقابل،  در و شد بیدار دیرینه خواب آن از باختري اروپاي ذهن شد،  آغاز اسالمی جهان از کتابها ترجمه

 متجاوز خارجی دشمنان توسط ها کتابخانه. گرفتند قرار تاریخی خواب آستانه در }شد ذکر آنها مهمترین که{عواملی اثر بر
 و فقر و بود ویرانی ماند باقی آنچه و رفت غارت به ثروتها گشتند،  ویران مدارس گردیدند،  هالك دانشمندان شدند، سوخته

 با همزمان :نویسد می مطهري استاد . }120 ص مسلمین، دانش حکیمی، محمدرضا{حاکمان کفایتی بی و داخلی جنگهاي
 تمدن غرب اسالمی، علمی و فرهنگی و اجتماعی سنتهاي از سرشار هاي استفاده با. شد می بیدار مسیحی غرب خواب، این

 و تجاوز و ثروت و دنیاپرستانه هاي مایه از اسالمی، سنتهاي از علمی هاي استفاده از نظر صرف که تمدنی . نهاد بنا را خود
 که دارد می اظهار صراحت به گوستاولوبون. }27 ص ایران، و اسالم متقابل خدمات مطهري، {گرفت می نشأت دنیا، حکومت

 آنها و است شده گرفته مسلمانان از اش ریشه گذاریم، می "فکري آزادي" را آن نام امروزه ما آنچه که کنیم اعتراف باید
 گاه و کردند می ترجمه خود نام به را مسلمانان کتابهاي گاه اروپاییان، ترجمه، دوران در. زدند کار این به دست که بودند

 مشخص، طور به شد، بیان آنچه به توجه با  .کردند می منسوب دیگري جاي به گاه و دادند می انتشار مؤلف نام بدون را آنها
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 .مسیحیان هجوم با و یهودیان وسوسه به صلیبی جنگهاي اول :دانست مؤثر اسالمی تمدن افول در توان می را عمده عامل سه
 و دین از انحراف اثر در عباسیان گسترده ضعف و ناتوانی لیاقتی، سستی، بی سوم .یهودیان وسوسه به مغوالن حمله دوم

  .}اسالمى تمدن انحطاط و زوال دایره المعارف اسالمی طهور، دالیل{داخلی جنگهاي
. ارایه شده است مختلفی تئوریهاي و دیدگاهها مسلمین ماندگی عقب سر و اسالمی تمدن انحطاط علل درباره               

در اینجا به . کرده است بررسی و نقد اختصار به و مرور، را درشش بخش ها نظریه این مهمترین از اي پاره فنایی، ابوالقاسم
رد پنج نظریه از آن شش  در مورد استدالالت این محقق در. اهم مطالب ایشان مرتبط با موضوع این فصل اشاره می کنیم

 توجه نیز، شده مطرح مؤمنان غیر سوي از که انحطاطی هاي نظریه او در این بررسی به  .مورد، به اصل مقاله مراجعه شود
 ابراز کلی طور به دینی جوامع انحطاط علل دربارة که اي نظریه اولین: انحطاط عامل عنوان به دین) 1:کرده و می نویسد

 از و است دین خود سر زیر مشکل این  دارد، وجود مشکلی دینی جوامع در اگر گوید می مارکس .است مارکس نظریه شده
 مارکس. "است ها توده افیون دین" که اید شنیده را مارکس معروف سخن این. گیرد  می سرچشمه دینی هاي آموزه و دین خود

 و است دین خود اصلی مقصر که بودند معتقد کمونیستها هرحال، به  است داري سرمایه خدمت در دین که بود باور این بر
 و کردن حذف دینی اصالح از مقصودشان اما نیست، ممکن دینی اصالح بدون دینی جوامع در اقتصادي و سیاسی اصالحات

و  ردیگ یمشکل از خود اسالم سرچشمه م یعنیخود اسالم است،  ،منشاء انحطاط نان،یبه نظر ا .بود دین کامل محوکردن
از  یسنت "یتلق"و  "برداشت"و توسعه و تجدد در جهان اسالمند، نه  شرفتیمانع پ نیمهمتر یاسالم يها اسالم و آموزه "خود"

بر دو  یمبتن هینظر نیاست که ا نیتوان وارد کرد ا یم هینظر نیکه به ا یاشکال نیمهمتر  .نیمسلم "یعمل یب"اسالم و نه 
 نیکه ا ینادرست فرض شیپ نیدوم .است "نید خیتار"با  "نید"گرفتن  یکیاول،  ضفر شیپ: است رینادرست ز فرض شیپ

 و شود نمی انحطاط دچار هرگز دین خود گوییم نمی ما .است "ینیمعرفت د"با  "نید"گرفتن  یکیاست  یبر آن مبتن هینظر
 و احیا مسئولیت .دینی رفتار یا و دینی   اندیشه یا است، دین خود یا دینی اصالح متعلق و موضوع. نیست احیا و اصالح نیازمند
 است مقدور او براي که دیگري طریق هر از یا جدید پیامبران فرستادن با تواند می خداوند و است خداوند با دین خود اصالح

 رفتار و اندیشه اصالح مسئولیت حال عین در. است همین پیامبران پیاپی ارسال   فلسفه اصوالً و. کند اصالح را شده تحریف دین
 فعالیت قلمرو هرچند . دین خود نه است دینی رفتار و دینی   اندیشه دین، مصلحان فعالیت قلمرو و. است دینداران با دینی

 دین خود از انحطاط بر اساس این نظریه،:  انحطاط عامل عنوان به دین تحریف )2.گیرد می بر در را مورد سه هر پیامبران
 تاریخ طول در است ممکن دین نظریه، این اساس بر  .خاص دین یک از بلکه دین، هو ما به دین از نه اما گیرد، می سرچشمه

 کسی اگر. شود می جامعه تکامل و پیشرفت مانع طبیعی نحوي به دینی چنین و درآمیزد خرافات با و شود تحریف آفت دچار
 نیازمند چیز هر از پیش جوامع این که است این  داد خواهد دینی جوامع اصالح براي که حلی راه بپذیرد، را نظریه این

 گفتند، می کمونیستها چنانکه نیست، دین کامل بردن میان از و کردن نابود معناي به اینجا در دینی اصالح اما اند، دینی اصالح
شده  تحریف بخشهاي اصالح معناي به یا موجود،  خرافاتی و شده تحریف دین جاي به تازه دین یک جایگزینی معناي به بلکه

 عامل عنوان به مسلمین عملی بی )3. کرد توجیه نظریه این پناه در توان می را الهی پیامبران بعثت  .است موجود دین 
 "عملی بی" از مشکل بلکه دینی، فکر نه و است دین خود نه دینی جوامع در انحطاط سرچشمه نظریه این طبق: انحطاط
 عمل خود دین به مسلمانان اینکه علت .یافت توان می مسلمان متفکران از بسیاري ذهن پس در را نظریه این. است مؤمنان

 و دینی استبداد و اندیشی دگم و تحجر و جمود نه و دین، نادرست "فهم" نه و دین "تحریف" نه و است "جهل" نه کنند، نمی
 این دل از که حلی راه .مؤمنان  توده "دنیاپرستیِ" و "دنیازدگی" و "نیت سوء" یا و است "اراده ضعف" یا بلکه دینی، غیر

 و "افکار" اصالح معناي به هم دینداران اصالح و دینداران اصالح یعنی دینی جوامع اصالح که است این آید برمی نظریه
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 در دینی دستورات به کردن عمل براي کافی انگیزة ایجاد و آنها "رفتار" اصالح معناي به بلکه نیست، آنان دینی "عقاید"
 فاسد حکومتهاي) 4.است متعددي اشکاالت داراي جوید می آنان عملی بی در را مسلمین انحطاط سرِّ که نظریه این .آنهاست

 به مردم کردن عمل و دین احکام اجراي سر بر مانع بزرگترین فاسد حکومتهاي نظریه، این طبق: انحطاط عامل عنوان به
. است جوامع این بر حاکم سیاسی ساختار اصالح و حکومتها اصالح بر متوقف هم دینی جوامع اصالح لذا و اند دینی دستورات

 جوامع بر حاکم دولتهاي با دین نام به که مبارزانی و سیاسی و انقالبی رهبران از بسیاري سخنان از توان می را نظریه این
 حکومت تأسیس از عبارتست کنند می ارائه مشکل حل براي نظریه این صاحبان که حلی راه.کرد استنباط شوند می درگیر دینی

 دیدگاهی چنین که کسانی : انحطاط عامل عنوان به دشمنان  توطئه) 5.دارد عمده اي اشکاالت   نیز نظریه این. اسالمی
 به مسلمانان هم و است ایراد و عیب بی دین از سنتی فهم هم و است کاملی دین اسالم هم که باورند این بر حقیقت در دارند،

 از نه گیرد، می سرچشمه دین خود از نه اسالمی جوامع انحطاط بنابراین،. کنند می عمل خود دین هاي توصیه و دستورات
 انحطاط این سرچشمه و منشاء بلکه دینی، جوامع بر حاکم دولتهاي از حتی نه و دینداران عملی بی از نه و دینی اندیشه
 مشکلی هیچ ما نداشت، وجود دشمنی اگر گویی چنانکه. است استعماري و گر سلطه قدرتهاي و اجانب و کفار توطئه

 فرهنگی تهاجم از ناشی دهد می رخ دینی اندیشه  در خطایی اگر که اند مدعی نظریه این صاحبان دیگر، بیان به.نداشتیم
 کنند، احیا را اسالمی تمدن و بازیابند را خود پیشین عظمت و مجد بخواهند مسلمانان اگر نظریه، این اساس بر .است دشمنان

 دینی بنیادگرایی. آید درمی دین بنیادگرایی فرهنگی، تهاجم   نظریه و توطئه تئوري دل از. است کفار با جهاد آن راه تنها
 باب در که کسانی هرحال به .است شده بنانهاده انحطاط منشاء از تصوري چنین بر که است احیا هاي نظریه از یکی درواقع

 یعنی اسالم، صدر به بازگشت از است عبارت کنند می پیشنهاد که درمانی دارند، دیدگاهی چنین فساد و انحطاط منشاء
 افکندن تقابل مدرنیته،  چرخ کردن پنچر غرب،  تمدن در خرابکاري تمدنها، جنگ به زدن دامن کفار، با جهاد گري، سلفی
 فکر) 6.کرد وارد توان می نظریه این به بسیاري نقدهاي.  غیره و انتحاري عملیات اسالمی، خالفت احیاي غرب، و اسالم میان
 عملی بی یا و دشمنان   توطئه از صرفاً نه و اسالم خود از نه مشکل: گوید می نظریه این: انحطاط منشاء عنوان به دینی

 شدن واقع مؤثر مردم، عملی بی که معنا بدین دارد، سزایی به سهم اسالم عصريِ و غیر نادرست تفسیر و شناخت بلکه مسلمین،
 و است دین تفسیر و دین شناخت در خطا مرهون و معلول زیادي حدود تا دینی   جامعه یک در حکومت فساد و دشمنان   توطئه

 در را دیگر عوامل نقش نظریه این. است مقدم دیگري اصالح نوع هر بر منطقاً دینی فکر اصالح دینی   جامعه یک در لذا
 این نظریه این مدعاي .ورزد می تأکید زمینه این در دینی ي اندیشه و فکر نقش بر بلکه کند، نمی نفی دینی   جامعه انحطاط

 دینی ي اندیشه احیاي و اصالح   ایده .است دینی  اندیشه اصالح بر متوقف دینی  جامعه در اي طلبانه اصالح حرکت هر که، است
 رخ دینی  اندیشه در که انحرافاتی مهمترین از یکی غزالی نگاه در. است برخوردار اسالم جهان در طوالنی بسیار   سابقه از

 علوم از که را، اخالق و عرفان جاي هستند، ظاهري و دنیوي علوم از او نظر به که فقه، علم و کالم علم که بوده این داده
 الدین علوم کتاب احیاء در او و. است شده عوض آن صدف با دین گوهر جاي ترتیب بدین و اند گرفته اند، باطنی و اخروي

 کتاب غزالی براین، عالوه. کند احیا را علوم این و برگرداند آنها   شایسته منزلت و جایگاه به را اخالق و عرفان کوشد می
 آن ناسازگاري و کند نقد را یونانی  فلسفه از مسلمان فیلسوفان قرائت کوشد می آن در که الفالسفه تهافت نام به دارد دیگري

 کرد، عنوان صراحت به را اي نظریه چنین که کسی اولین شاید تجدد عصر مصلحان میان در.دهد نشان را دینی هاي آموزه با
 زبان به کتاب این. اسالم در دینی فکر بازسازي نام به دارد کتابی اقبال. بود پاکستانی بزرگ شاعر و متفکر الهوري، اقبال

. است شده ترجمه فارسی به آرام احمد توسط اسالم در دینی فکر احیاي عنوان تحت آن از قسمتهایی ولی است، انگلیسی
 فکر انحطاط منشاء اقبال نظر به. کند "بازسازي" را دینی  اندیشه جدید  فلسفه و علم پرتو در کوشد می کتاب این در اقبال
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 مسلمانان که شده موجب تفکر سبک این و است دینی تفکر بر "قیاسی" و "انتزاعی" عقل و یونانی فرهنگ غلبۀ و سیطره دینی
 عقالنیت این قضا از و است تجربی و استقرایی عقالنیت جدید عقالنیت که است باور این بر اقبال. بگیرند فاصله قرآن تعالیم از
 و قیاسی عقالنیت یونانی ي فلسفه بر حاکم عقالنیت حالیکه در است، قرآن فراوان تأکید مورد و سازگار اسالمی هاي آموزه با

 ناسازگار قرآن و اسالم هاي آموزه با عقالنیت این او نظر به و شود می قطع تجربه و شهود با تفکر ربط آن در که است انتزاعی
 و خواند فرامی کلمه امروزین معناي به تجربی  مشاهده و طبیعی هاي پدیده  مطالعه به را ما قرآن: گوید می اقبال.است

 تعالیم از مسلمین اسالم عالم به یونانی   اندیشه ورود با اما. کنیم فعال را خود استقرائی عقل که خواهد می ما از درواقع
. است داده قیاسی عقالنیت بر مبتنی دینی فکر به را خود جاي استقرایی عقالنیت بر مبتنی دینی فکر و اند گرفته فاصله قرآنی

. است قیاسی عقل جاي به آن جایگزینی و استقرایی عقل گرفتن جدي بر متوقف اقبال نظر از دینی فکر بازسازي ترتیب، بدین
 نسبتاً نتایج به دو این توسط دینی فکر بازسازي هرچند اند، پرداخته دینی فکر بازسازي و اصالح به نیز شریعتی و بازرگان
 از مسلمانان ما که بود باور این بر هم ایشان. دینی فکر احیاي نام به دارد اي مقاله نیز مطهري آقاي .است انجامیده متفاوتی

 آثار در معنی دو این و باشد داشته تواند می معنی دو دینی فکر اصالح یا احیا ."نداریم درستی درك اسالمی مسائل اکثر"
  همه که است همان دینی فکر اصالح یا احیا اول معناي. است نشده تفکیک درستی به یادشده دینی مصلحان از بسیاري

 و دینی   اندیشه محتواي و مضمون اصالح یعنی  "پیرایشی" اصالح از عبارتست آن و مشغولند بدان کمابیش دینی متفکران
 نوع اما. دینی  اندیشه در موجود تحریفهاي زدودن براي فرهنگی و علمی جهد و دینی متون درست تفسیر و فهم براي تالش

 تفسیر و دین فهم متد اصالح و روش نقد از عبارتست آن و "روشی" اصالح یا احیا از عبارتست دینی فکر اصالح یا احیا دوم
 قیاسی عقالنیت   غلبه از وقتی اقبال. است کمیاب و نادر دینی احیاگران و مصلحان میان در که است چیزي این و. دینی متون

 به دقیقاً ورزد می تأکید استقرایی عقل با قیاسی عقل جایگزینی ضرورت بر و نالد می اسالمی فرهنگ بر یونانی انتزاعی و
 روش حقانیت ایشان شوید که، می نکته این متوجه خوبی به کنید نگاه مطهري آثار به اگر اما .دارد نظر اصالحی نوع چنین
 این ما مدعاي. بگوید پاسخ اعتقادي شبهات به روش همان از استفاده با کوشد می و گیرد می مفروض را دین در اجتهاد سنتی
 نادرستی مرهون امر این و. است نَقل برابر در عقل شدن تعطیل اسالمی تمدن انحطاط و افول در مؤثر علل از یکی که است
 ذهن پس در و برقرارند فرضها پیش آن تا و است دینی احکام و باورها توجیه مقام در دین عالمان اپیستمولوژیک فرضهاي پیش

 و فرضها پیش آن نقد بر متوقف مشکل این حل بنابراین  .بود خواهد برقرار و باقی همچنان هم مشکل دارند حضور عالمان
 را اسالمی فقه و اسالمی فلسفه نمونه عنوان به مختلف علوم میان از من. آنهاست جاي به درست فرضهاي پیش کردن جایگزین

 فلسفه به ابتدا. است شده تعطیل علم دو این قلمرو در عقل چگونه و چرا که دهم می نشان کوشم می و کنم می انتخاب
 سخن من... است برهانی قیاس فلسفه روش مسلمان فیلسوفان ادعاي به که دانند می اسالمی  فلسفه با آشنایان.پردازیم می

 دوم نوع و. روش اصالح دیگري و محتوي اصالح یکی: دارد معنی دو دینی فکر اصالح که گفتیم. کنم بندي جمع را خودم
 فرضهاي پیش و مبانی تنقیح و تصحیح و نقد معناي به اصالح این زیرا است، تر ارزش با و مهمتر آن اول نوع از اصالح

 که کنیم ادعا توانیم می شناسانه معرفت منظر از که گفتیم همچنین. است آن بر مبتنی دینی معرفت که است اي شناسانه معرفت
 عقل که خامی مواد و ها داده اسالم جهان در که است این نیز عقل تعطیل معناي. است شده تعطیل عقل اسالمی فرهنگ در

 ممنوع معرفت دیگر منابع از استفاده و شود می تأمین نَقل طریق از منحصراً دارد نیاز بدانها کردن استدالل و اندیشیدن براي
 فاقد و شده طرد دینی عالمان سوي از بودن ظنی خاطر به حسی هاي تجربه و عقالنی شهودهاي و شود می قلمداد حرام یا

 نظر به که است این دینی  اندیشه قلمرو در عقل شدن تعطیل علت کالم، یک در. شوند می تلقی اعتنا قابل غیر و اعتبار و ارزش
 خالف اي فرضیه چنین که گفتیم و. اند مقدم همواره نَقلی ظنون تجربی، و عقلی ظنون با نقلی ظنون تعارض در دینی عالمان
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 معرفت منبع اگر .باشد ملتزم دیدگاهی چنین به که یافت توان نمی علمیه هاي حوزه از خارج در را عاقلی هیچ و است عقالنیت
 اندیشی، خرافه بنیادگرایی، جز به چیزي عقل آن خروجی شود، منحصر نقلیات به اوست عقل ورودي که خامی مواد و شخص

 تعطیل عقل اگر". بود نخواهد خداوند حق استناد به بشر حقوق نقض و دین از حداکثري تلقی دینی، استبداد ورزي، خشونت
 حاضر حال در مسلمان جوامع که مشکالتی مهمترین از یکی کم دست یا مشکل، مهمترین بنابراین،. "است مجاز هرکاري شود،

 که خامی مواد که است این است، غربی تمدن و جدید دنیاي با آنان ناسازگاري و مخالفت سر این و هستند مواجه آن با
 تأمین نَقل طریق از منحصراً آنان عقل خوراك و کنند می تغذیه آن از دین درك و تفسیر و فهم مقام در مسلمان دینیِ عالمان

 کردن سیال. کنند نمی بازي نقشی هیچ دین تفسیر و فهم در حسی  تجربه و عقالنی شهود مثل معرفت دیگر منابع و شود می
 دین شناخت مقام در حسی هاي تجربه و عقالنی شهودهاي حجیت شناختن رسمیت به گرو در آن کردن عصري و دینی   اندیشه

 ).دینی فکر سایت نیلوفرانه،ابوالقاسم فنایی ،احیاي":خالصه اي از(است دینی احکام و باورها توجیه و

عبده  محمد شیخ  دیدگاه از این عوامل،.انحطاط مسلمین بر شمرده اند برخی از متفکرین معاصر  عواملی را براي              
 خدا. بیاموزیم خدا درباره را چیزهایی که آموزد می ما به قرآن: گوید می عبده: عقل تعطیلی و جمود ) 1:عبارت است از

 خداست، فرموده اینکه صرف به را او هاي گفته که خواهد نمی ما از هیچگاه و آورد می دلیل آموزد، می آنچه انسان براي
. دارد می وا تالش به را فکر و دهد می قرار مخاطب را عقل قرآن. کند می رد دلیل با را مخالف مذاهب حتی قرآن. بپذیریم

محمد  {دارد می اعالم ناپذیر تأویل و آشکار اي شیوه به را دین و عقل همبستگی و برادري که است کتابی نخستین قرآن
 به از مسلمانان خودداري علت عبده. }133حمید عنایت، سیري در اندیشه سیاسی عرب، ص : عبده، رسالۀ التوحید، به نقل از

 مقابل، در شد بموج عمل این. اند کرده تکیه عقل به حد از بیش که داند می مسلمانان از اي عده افراط را عقل کارگیري
 بر رخت مسلمانان دانش صحنه از بکلی عقل تقریبا دوم، گروه برتري با نهایت، در و بپردازند وحی از دفاع به دیگر عده
 صفات اثبات به گفتگوها دامنه زودي به ولی بود، اختیار و جبر موضوع، مهمترین مسلمانان،  نظري بحثهاي نخستین در .بست
 دیگر گروه و کردند اعالم عبادات، و فروع در حتی دینی، احکام جمیع شناسایی در را عقل برتري گروهی و شد کشیده خدا
. شدند منکر را عقل مقام یکسره بستیزند، گروه دو رأي با آنکه براي دیگر گروهی و دانستند؛ اولی اصول به مخصوص را آن

 حکمت به نسبت شیفتگی با وهمیات،  و عقل اولیات بین تفکیک بدون رسید، می فهمشان به یونان حکمت از آنچه عقلگرایان
 و نداشت دین به ارتباطی هیچ که دادند ربط اسالمی معارف به را دو، مطالبی این هاي گفته از تقلید و ارسطو و افالطون

 عبده،همان، ص{افزودند می مسلمین ذهنی برآشفتگی اسماعیلیه و باطنیه دهریه، زنادقه، مانویه،: همچون متعدد هاي فرقه
 روش :قشري علماي و مستبد پادشاهان) 2. }عبده،همان{کردند قیام عقل اصحاب برابر در شرع مدافعان تاآنکه ، }92

 انحطاط در دیگري عامل را آن عبده که بود دیگري مهم عنصر پرست خرافه و قشري علماي جذب در خودپرست فرمانروایان
 مقایسه مسلمانان؛ انحطاط علل پایگاه جامع استاد مطهري، (اجتهاد است تعطیلی دیگر،عنصر )3. دانست می مسلمانان

اما  ). حمزه وحیدي، علی ،68 شماره ،1382 ،مرداد معرفت مجله: منبع": از عبده، محمد شیخ و مطهري شهید دیدگاههاي
 )2.خویش واقعی جایگاه از پیامبر جانشینی انحراف: خالفت ) 1:عوامل انحطاط از دیدگاه آیه اهللا مطهري عبارت است از

 عوامل از را آنها و نموده، "التقاط" و "تحجر" مسأله به خاصی توجه ایشان که یابیم درمی مطهري، آثار مالحظه با: تحجر
 ،"خارجیگري" جریان سه به را تحجر تاریخی هاي ریشه ایشان .است برشمرده اسالمی جوامع انحطاط در مهم بسیار

 هنوز که بود زیاد قدري به مسلمانان میان در آنان هاي اندیشه نفوذ: است معتقد و دهد می ربط"اخباریگري" و "اشعریگري"
 خوارج چون است؛ بیفایده مذهب، یک عنوان به خارجیگري   از بحث امروزه: خارجیگري)الف.دارند وجود آنها آثار هم

 و است زنده هنوز و نمرده خارجیگري روح که است نظر آن از آن مطالعه اهمیت. ندارند خارجی وجود و اند شده منقرض
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 مکتب :یا} 139ص  ،مطهري، جاذبه ودافعه علی {است کرده حلول مسلمانان از بسیاري در خارجیگري روح مطهري، قول به
 سایر در خارجیگري عقاید و افکار. گذاشت باقی را خود اثر مکتب این ولی بماند، باقی واقعا بتواند که نبود مکتبی خوارج

 اسالم داخلی دشمن خطرناکترین علی، عهد و عصر مانند و دارند وجود فراوان نهروانیهاي اکنون هم و کرد نفوذ اسالمی فرق
 آنها دشمن که نهروانیها، از و دارند وجود و داشته وجود همواره نیز ها عمروعاص و ها معاویه که همچنان هستند؛ همینها

 به که است سنّی کالمی نحله یک اشعریگري جریان: اشعریگري )ب.}، همان..جاذبه{کنند می استفاده شوند، می شمرده
 از آن زخم هنوز که بود سنگینی ضربه این و شد قالب اشعري نحله نهایت، در و آمد بوجود معتزله فرقه دو بین اختالف دنبال

 بر تقشّر و جمود پیروزي پیروزي، این. شد تمام گران اسالم جهان براي اشعري مکتب پیروزي. است نشده برطرف اسالم پیکر
 جمودگرایی آن از نیز تشیع جهان ولی تسنّن، جهان به است مربوط اعتزال و اشعریگري جنگ هرچند. بود فکر حریت

 بودند؛ سنگین بسیار اسالم جهان براي اشعریگري تبعات و آثار. }25مطهري، احیاي تفکر دینی، ص {نماند برکنار اشعریگري
 کالمی مباحث قرآن، آیات در اندیشیدن هرگونه داشتند، که خاصی جمود با آنها. بود عقل و تفکر تعطیلی آن، آثار جمله از
 مستلزم اگر حتی بپذیرند، را روایات و آیات ظواهر باید چرا و چون بدون مسلمانان بودند مدعی و کردند منع را احادیث و

 و تفکر به را مردم قرآن، که است حالی در این. باشد تضاد در عقلی قطعی حکم با آنها ظاهر اگر حتی یا باشد، تناقض
 گذاشتند کنار را قرآن فهم ابزارهاي آنها ولی داند، می عقل و بیت اهل به توسل را قرآن فهم راه و کند می تشویق اندیشیدن

 مذهب عاقبت تا : یا. کردند استخراج کفرآمیز و کننده گمراه مطالب بشر، هادي آسمانی کتاب از که شد آن اش نتیجه و
 بودند مدعی و شدند منکر را خالص فلسفی محاسبات و محض عقلی هاي اندیشه و تفکر ارزش یکباره و آمد بوجود اشعري

 هرگونه نکنند، تفکر و تدبر معانی عمق در و باشند متعبد رسیده، نقلی تعبیرات ظاهر در آنچه که است فرض مسلمانان بر که
 پیروزي این و برچیدند را عقلی تفکر بساط و شدند پیروز اشعریان باالخره،... است بدعت چرایی و چون و جواب و سؤال
 فقهی مکتب یک "اخباریگري" :اخباریگري) ج . } 60همان، ده گفتار، ص {آورد وارد اسالم عالم عقلی حیات بر بزرگی ضربه

 اندیشه. است استرآبادي امین ملّا آن مؤسس و است برخوردار کمتري سابقه از اشعریگري، و خوارج خالف بر که است شیعی
: بودند معتقد و کردند تعطیل را اندیشیدن و تعقّل هرگونه نیز آنها. دارد بسیار همخوانی تسنّن در حدیث اهل اندیشه با آنها

 این داشتند، آنها که عجیبی ادعاي. باشند عقل مخالف اگرچه بپذیریم، چرا و چون بدون را آنها باید و حجتند روایات ظواهر
 ثقل" باور، این با. کنیم مراجعه احادیث به باید فقط ما است؛ ائمه مخصوص قرآن فهم. بفهمیم را قرآن توانیم نمی ما که بود

 خود قدرت اوج به هجري 12و  11 قرنهاي در است، شیعی فقهی مکتب یک که ،"اخباریگري مکتب".کردند تعطیل را "اکبر
 و دارند واحدي سلوك مکتب دو هر فقهی، سلوك نظر از و است نزدیک بسیار تسنّن در حدیث اهل و ظاهري مکتب با و رسید

 تعطیل کلی به را عقل کار اخباریها. است تدین از تعقّل انفکاك نوع یک کرد؛ پیروي باید که است احادیثی در اختالفشان تنها
 اي پاره بلکه و اجتماعی و اخالقی مسائل از بسیاري در اخباریگري جمود. }168، ص 20مطهري، مجموعه آثار، ج {کردند

 مسلمانان، میان در اسالم: گوید می :تحریفها) 3.}86جاذبه و دافعه علی ، ص  {کند می حکومت هم هنوز فقهی مسائل از
 میان در محتوا از خالی و ظاهري صورت به هم آن فروعات، از برخی تنها. است شده گذاشته کنار عمالً

 که نحوي به. است اسالمی معارف به غیراسالمی مفاهیم افزودن معناي به "التقاط": التقاط) 4. }90همان،ص{مسلمانان
 که دادند رخ زمانی نخستین التقاطهاي شاید .باشد اسالم دین هاي آموزه مبانی با ناسازگار شده گرفته عاریت به مفاهیم

 تحت او. باشد دیگران از بیش شاید معاویه سهم میان، این در. شدند آشنا ایران، تمدن جمله از دیگر، تمدنهاي با مسلمانان
پایگاه جامع استاد ( نمود تعیین موروثی صورت به را خود جانشین و کرد تبدیل سلطنت به را خالفت ایران پادشاهی تأثیر

  . )همانمرتضی مطهري، 
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سخنانی درباره علل انحطاط مسلمین بیان  "  وطنی  محفل "  به  موسومسید جمال الدین اسد آبادي در یکی از جلسات               
در این سخنرانی به حدیثی از پیامبر استناد کرده است .  کرده است که عمده مطالب او مرتبط با دوري مسلمین از قرآن است

 ّ قل سوء  بقوم اراداهللا اذا ":را ذکر می کنیم   "شاید سخن حق "وبالگمتن حدیث به نقل از.  ی باشدکه بدون ذکر منبع م
باز می  مضمون حدیث  این است که هرگاه جامعه اي در بحثهاي بیفایده فرو رود، از سازندگی.   "الجدل  فیهم کثر و العمل فیهم

 "حکم و امثال" کتاب در دهخدا اکبرخان علی مرحوم: باستانی پاریزي می نویسد. "ماند، و در نتیجه، سقوط خواهد کرد
 شدت در":نویسد می او. باشد داشته صحت چقدر تاریخی لحاظ به نیست معلوم که نویسد می اي آموزنده البته و بامزه مطلب

 دادند آگاهی را دوم محمد] سلطان[ جاسوسان، بود، مسلّم شرقی روم }پایتخت{اصمۀع تسخیر که آنگاه قسطنطنیه، محاصرة
 و امپراتور اکنون هم و اند شده بخش دو کالمی مسئله در مردمان دیگر بالتبع، و کشیشان چه، است؛ عظیم انقالبی شهر در: که

 یا خورده آن الهوت جنبۀ بر آیا مسیح بر وارد زخم":که کنند می بحث و اند آمده گرد صوفی قدیس کلیساي در سران سایر
 الهوتش به هم: گفت کرد، اصابت چون و داد گشاد کلیسا همان به سنگین توپی از تیري حال، در محمد] سلطان[ .!او؟ ناسوت
 بخش پاریزي، باستانی ابراهیم محمد دکتر ، اصطنبولی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، اطلسِ( !ناسوتش به هم و خورد

از زمان مباحثات کالمی : مباحثات نوشته اند درباره سیر تاریخی این. حکایت فوق،  مصداق بحثهاي صدر اسالم است). دوم
 اسالم تحقیقی یا اسالم . }نقلی و عقلی یا تعبدي و تعقلی{می باشیم  اسالم نوع برداشت از اشاعره و معتزله است که شاهد دو

 تشخیص در انسان عقل ناتوانی و تعطیلی اعالم با که بودند اشاعره طرف یک در. گردید ظاهر تاریخی اسالم بستر در تقلیدي
 دیگر، طرف در و کردند صادر شریعت و احکام از را محض تقلید و عقل تعطیلی دستور "اصول و شریعت و احکام قبح و حسن"

 تواند می عقل طریق از تنها که؛ انسان بودند معتقد و دانستند می انسان عقل را انسان فهم و شناخت وسیله تنها که بودند معتزله
 از نتوانست انسان را چه هر و باشد حجت او براي تواند می پس بشناسد عقل طریق از بتواند انسان که را هرچه و بشناسد

 به{باشد می شناخت قابل باشد داشته وجود عقل طریق از که هرچه نماید، پیدا اعتقاد آن به نباید پس کند، درك عقل طریق
 انکار را جن معتزله رابطه همین در که کنیم، انکار را آن باید گفته، هم قرآن اینکه با عقل،  طریق از جن شناخت مثال؛ طور
 شناخت و فهم میزان تنها انسان عقل و}است شده آن ذکر به مجبور او که بود پیامبر زمان ادبیات این گفتند می و کردند می
 به تا شود شناخته انسان عقل با باید ،  هم اسالم احکام تمامی لذا بگیرد؛ را انسان عقل جاي تواند نمی چیز هیچ و باشد می

 عقل کشف اسالم پیامبر معجزه بزرگترین و اسالم پیامبر کشف بزرگترین: گوید می الهوري اقبال. کنیم حکم آن سقم و صحت
 اقبال نظر از. }165 تا 143 ص "اسالمی تمدن و فرهنگ روح عنوان تحت" دینی فکر بازسازي کتاب از پنجم فصل{بود انسان

 سلف پیامبران شناخت منبع تک کنار در تاریخ و طبیعت شناخت منبع دو طرح طریق از انسان عقل کشف جهت اسالم پیامبر"
 همان صفحه در اقبال باز و .} 147 ص آرام احمد ترجمه با دینی فکر بازسازي{رسانید انجام به را امر این بود وحی که خود

 بشر بر نبوي وحی قطع زمینه اینکه بر عالوه توانست انسان طبیعی عقل و تاریخی عقل توسط اسالم پیامبر" که؛ کند می مطرح
 هدایت نوین دوران و عقل جهان به کهن دوران و غریزه جهان از را بشریت نماید، اعالم را خود خاتمیت و کند فراهم را

توسط  انسان تاریخی عقل و طبیعی عقل کشف همین داد انجام اسالم پیامبر که کاري بزرگترین یا بزرگ کار بنابراین ."نمود
 اسالم ترتیب این به و بود ،}رسید می ارث به ابراهیمی انبیاء از که{وحی شناخت منبع کنار در تاریخ و طبیعت شناخت منبع دو

 و پیامبر کوتاه عمر علت به{نتوانست اسالم پیامبر شناسی اسالم در تحول این اما  .گردید تحقیقی و تعقلی اسالم به بدل
 دو پیدایش لذا گردد، ، نهادینه او از بعد خلفاي دوران در} پیامبر مدینه نظامیگري و فتوحات و تاسیس دوران شدن طوالنی

 تقلیدي شناسی اسالم" نوع؛ دو به نگاه راستاي در که بود طبیعی کامال امر یک} معتزله و اشاعره{ فکري جریان دو یا مشرب
 نسب نظر از که؛ شود می نتیجه و بگیرد؛ شکل اسالم پیامبر "تعقلی و تحقیقی شناسی اسالم" و قبل ما پیامبران "تعبدي و
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سایت پیشگام مستضعفین (است بوده قبلی تئوریک زمینه داراي معتزله افکار هم و اشاعره افکار معرفتی تاریخ شناسی
 سندگانینو يبند میکه، تقس میمتذکر شو نجایدر ا ).سه و سی قسمت ، دوازدهم شناسی،درس اسالم هاي درس ایران،سلسله

 یلیبه استناد خطبه اول نهج البالغه که قبال به طور تفص رایز.باشد ینم حیو قبل از اسالم صح امبریدرباره دوران پ تیسا نیا
 میابراه ستاندر دا. هدف بودند کی يدارا امبرانیهمه پ .عقلها بود ختنیبرانگ امبرانیهدف پ نیاز مهمتر یکیمطرح شد، 

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر : دیفرما یقرآن م.دینما يتا روشنگر دیکوش یکه چگونه م دیدید
به آنچه به موسى و عیسى داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوى ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و 

در  .}136بقره،{گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم  ایم میان هیچ یک از ایشان فرق نمى آورده یمانپروردگارشان داده شده ا
 84 هیبقره در آ 136هیآ هیو شب.تکرار شده است امبران،یتفاوت و بدون ذکر نام پ یموضوع با اندک نیبقره هم 285 هیآ

کنند به قول  یحرکت م ریمس کیخاص خود را دارد، اما همه بر  یاسالم برجستگ امبریالبته پ .مده استآسوره آل عمران، 
و  لیدل/چون ساربانند ایره انب نیدر ا*بر او خلق جهان گشته مسافر/خط است از اول تا به آخر یکی:  يمحمود شبستر خیش

مطالب  الهبه دنب  ).يگلشن راز، شبستر(کار نیهم او اول هم او آخر در ا/ما گشته ساالر دیس شانیوز ا*روانندکا يرهنما
 لیاوا ایدر اواخر قرن اول {برخوردار بودند یآبشخور کالم کیاشاعره و معتزله از  يها اگرچه نحله :میگرد یبر م تیسا نیا

و بستر  نهیکه به علت وجود زم میفوقا مطرح کرد یمسلمان آغاز شدند ول و در جامعه} هیام یدر دوران بن يقرن دوم هجر
و } يریو تفس یو عرفان یو فلسف یفقه{ ها و قرآن که داشتند به تمام عرصه یدر اسالم و وح یخیو تار یو منطق یفلسف ينظر

 "یاسیس یو حت يریو تفس یو عرفان یو فلسف یفقه ونیزاسیپلور"عامل  يمسلط شدند و به عنوان انقالب نظر یفرهنگ اسالم
 دایتا هم اکنون ادامه پ یحت "یخیتار ونیزاسیپلور" ،یخیگذشت چهارده قرن از اسالم تار یط میگشتند، که ما شاهد هست

 نشیگرفتار ب عیچه در تسنن و چه در تش} ریو عرفان و فلسفه و تفس یفقه{ ها  حوزه یکرده است، چنانکه امروز تمام
 هیبر پا نآنا شهیشکل گرفتند و در آغاز اند هیام یدر اواخر دوران بن یدو مشرب کالم نیگرچه ا .باشند یاعره ماش سمیدگمات

و  یمهلک اجتماع يکه گرفتار تضادها هیام یآغاز شد و به سرعت توانست رشد کند، بن}حسن و قبح اعمال{یبحث کالم کی
در  ،مباحث در آغاز نیکه ا دیامر باعث گرد نینداشتند و ا کیامور تئور نگونهیبه ا یخود بودند هرگز اعتنائ یداخل یاسیس

 عباس یبن تیو حاکم هیام یبا سقوط بن. کند یط یعیخود را به صورت طب يو نظر یمعرفت دنشود و رون یاسیس هیام یزمان بن
 يمعتصم و متوکل افراد،مامون   ،چون هارون عباس یبن يخلفا} بود ياستمداریکه فرد س هیاز معاو ریغ{ هیام ی، بر عکس بن

قرن حکومت  کیکمتر از  يگریو نظام يهمه قدرت و جنگ افروز نیبا ا هیام یتا بن دیامر باعث گرد نیبودند و هم استمداریس
ام خود انج تیدر بدو حاکم عباس یکه بن یاز مسائل مهم یکی. کردند یاز پانصد سال حکمفرمائ شیب عباس یاما بن .کنند

مسئله باعث  نیو هم} دبه ارث برده بودن امبریزمان پ یالنب نهیکه از مد{بودن جامعه مسلمانان بود یاسیموضوع س دادند یم
 نیدر پاسخ به ا. به سر برد یو اجتماع یاسیدر بحران س وستهیخود،  پ تیدر طول صد سال حاکم هیام یتا حکومت بن دیگرد

 "مردم یزدائ استیس"و مامون و معتصم تنها راه حل را در  دیو در راس آنها، هارون الرش عباس یبود که بن یخیتجربه تار
تحقق طرح خود  يکنند و برا زهیجامعه مسلمانان را دپل،   "مذهب و فرهنگ و فکر" قیعباس توانستند از طر یبن. کردند دایپ

 ایاسالم به اروپا رفته بود و اندلس و اسپان عباس یمناطق تحت کنترل خود شروع کردند؛ در دوران بن یخیتار ياز فرهنگها
با فرهنگ غرب و  عباس یورود مسلمانان به اروپا باعث شد تا بن گشتند، یمحسوب م عباس یحکومت بن يایاز جغراف یبخش

 یونانیفلسفه "خود بر  یفرهنگ ونیزاسینسخه دپل زیدر تجو عباس یتا بن دیموضوع باعث گرد نیآشنا بشوند که ا ونانیفلسفه 
 ازمندیمسلمانان ن شهیندبه ا ونانیکردن فلسفه  ریبود که سراز یعیبکنند ، و طب هیتک "و در راس آنها فلسفه و منطق ارسطو

است و آنان از آن جهت که اعتماد تمام به  ونانی ماتیروح قرآن اصوال ضد تعل":دیگو یم ياقبال الهور. بود يبستر نظر کی
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فهم کنند و از آنجا که روح قرآن  ونانیفلسفه  یآن بود که قرآن را در روشن شانیمحرك ا نیداشتند، نخست ونانیمتفکران 
 ن،ینخست يآن کوششها دیورز یغفلت م ینیع قیو از حقا پرداخت یم يبه امور نظر یونانیداشت و فلسفه  توجه ینیبه امور ع

 فلسفه" که؛ سازد می مطرح درستی به  اقبال .} 148ص  ،همان،ینیر دفک يبازساز{ "شد يثمر یناچار محکوم به شکست و ب
 یونانی اندیشه الهام به که کالمی مکاتب و قرآن در دقیق تحقیق ولی است بوده اسالم تاریخ در بزرگی فرهنگی نیروي یونانی
 وسعت اسالمی متفکران دید دامنه به یونانی فلسفه آنکه عین در که سازد می آشکار را توجه قابل واقعیت این کرد طلوع

 جهان به تنها را خویش توجه تمام سقراط، زیرا کرد تاریکی دچار قرآن باره در را ایشان بینش کلی طور به ولی بخشید
 ستارگان، و حشرات و گیاهان جهان نه و بود آدمی خود تنها آدمی، شایسته بحث موضوع وي براي و بود کرده محدود آدمی
 خواهد می خود خوانندگان از پیوسته و بیند می الهی وحی براي جایگاهی ضعیفی عسل زنبور در که قرآن مقابل در درست

 توجه نامتناهی، فضاي در شناور سیارات به و ستاره پر آسمانهاي و ابرها به روز، و شب توالی به بادها، دایمی تغییر به که
 این از وي نظر به نگریست می اعتباري بی چشم به حسی مدرکات به سقراط شاگرد افالطون. کنند مشاهده را آنها و داشته

 و شنیدن =سمع" که قرآن عکس بر درست باشند، حقیقی علم به رسیدن سبب اینکه نه آید می بدست اعتقادي تنها امور
 اند کرده جهان این در مردمان آنچه جوابگوي را گوش و چشم و شمارد می الهی هدایاي ترین ارزنده را "دیدن =بصر"

 کرده فراموش کامال یونانی پژوهشهاي و تعلیمات افسون نتیجه در ما هاي حوزه طالب که است چیزي همان این و شناسد می
 فلسفه ضد قرآن روح که دریافتند تا کشید طول سال 200 مدت و کردند تالوت یونانی فکر پرتو در را قرآن آنان بودند،
 دو مسلمانان جامعه به یونان فلسفه انتقال براي عباس بنی  .} 6ص دینی، تجربه و معرفت فصل ، ... بازسازي {است یونانی

 اشاعره نهضت" گوید؛ می اقبال چنانکه دو، هر زیرا دادند تشخیص انتقال عامل و نظري بستر بهترین را اشاعره و معتزله نحله
 دیگر جنبه از و نگریستند می معتقدات از اي مجموعه مثل دین به معتزلیان و بود یونانی منطق سالح با دینی سنت مدافع تنها

 حقیقت به شدن نزدیک براي تصوري غیر روشهاي به اي توجه هیچ و بودند جاهل و غافل است حیاتی واقعیتی که دین
 عاجز مطلب این درك از و انجامد می منفی وضع اتخاذ به که دانستند می منطقی تصورات از دستگاهی تنها را دین و نداشتند

 با  .}7 ص همان،{است ناپذیر امکان "عینی تجربه از فکر"کامل استقالل دینی معرفت یا علمی معرفت زمینه در که ماندند
 خود به عوامفریبانه ماهیت و شد خارج "شرع و عقل" مجادله صورت از فونکسیون گردونه فوق، مشرب دو شدن سیاسی
 استحمار بیشتر تواند می نها آ از کدامیک با موجود شرایط در که اندیشید می این به عباس بنی خالفت دستگاه یعنی گرفت،

 معتزله حمایت به معتصم و مامون و هارون روز یک شدند؛ سیاسی کشی قشون وارد مشرب، دو هر که بود علت این به و کند
 و مامون{تکریم مورد معتزله متوکل، دیگر روز رفتند، می اشاعره طرفداران قهرآمیز سرکوب و جنگ به و پرداختند می

. !شد گم اسالم جهان در معتزله نطفه آنچنانکه کرد، می سرکوب شدت به و کشید می کشتار و زندان به را }معتصم و هارون
 احمد رهبري به اشاعره مطلق حاکمیت و یابد دست آن کامل نابودي به نتوانست معتزله خونین و قهرآمیز سرکوب با متوکل

 تمامی در و خزنده و نظري صورت به جریان دو این جدال ولی یافت، پایان مسلمانان جهان در معتزله غائله اتمام با حنبل
 ساري و جاري تاریخی اسالم صورت به}...و حدیثی تفسیري، کالمی، عرفانی، فلسفی، فقهی،{فرهنگی هاي رشته

 اینکه به نظر :اخباریگري  در شیعه می نویسد سایت در باره منشاء نهضتاین ). سایت پیشگام مستضعفین ایران، همان(گردید
 محکومیت و اشاعره مطلق حاکمیت به }هجري سوم قرن در{متوکل عصر در معتزله و اشاعره جریان دو عینی جدال پایان

 و قشري اسالم اشکال در{"اشعریگري" یا اشاعره اندیشه کنون، تا زمان آن از تا گردید باعث یافت پایان معتزله مطلق
 در را فقهی و کالمی و تفسیري و فلسفی و فکري ارکان تمامی اپیدمی، یک صورت به }تعبدي و نقلی و تکلیفی و دگماتیسم

 اندیشه با شیعه ائمه فرهنگی فکري  مبارزه وجود علت به. گردد حاکم آن بر یا دهد قرار تاثیر تحت مسلمانان جهان
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 و اجتماعی لحاظ به هجري دهم قرن تا شیعه و بشود شیعه اقلیت تفکر وارد رسمی صورت به نتوانست اندیشه این اشعریگري
 دهم، قرن از اما شود، فراگیر شیعه اندیشه در تسنن اهل مانند نتوانست اشعریگري فکر دلیل این وبه بود نشده نهادینه سیاسی

 دلخواه به را شیعه جامعه آنکه براي عباسی متوکل مانند آنان و گردید نهادینه صفویه سلسله توسط شیعه حکومت اولین
 محمد توسط که کنند حمایت آن از و بیاندازند راه به شیعه صورت در اشعریگري نهضت یک تا کوشیدند کنند، نهادینه

 دوران در نهضت این اما کرد، ظهور صفویه دوران در منظور این به اخباریگري  نهضت استرآبادي، امین مال و استرآبادي
 و بهبهانی وحید توسط به "اصولیون" عنوان تحت باشد، می شیعه معتزله همان و بود آنها مقابل نهضت که زندیه حکومت
 حکومت استقرار با) 1: که ادامه در یک جمع بندي، نتیجه می گیرد در).  سایت پیشگام، همان(یافتند تکوین انصاري مرتضی

 مسلمان جامعه وارد صفویه حکومت سیاسی حمایت با و استرآبادي امین مال و استرآبادي محمد توسط به اخباریگري صفویه
)  3.شد شیعه جامعه وارد حوزه فقه طریق از اخباریگري اما شد مسلمانان اندیشه وارد کالم طریق از اشعریگري ) 2.شد شیعه

 را شیعه جامعه اخباریگري و کرد قشریگري و گرائی تقلید و دگماتیسم و جمود گرفتار را تسنن مسلمانان جامعه اشعریگري
 روحانیت فقهی هاي حوزه و تسنن روحانیت با اشعریگري )  4.نمود اندیشه و فکر تعطیلی و زدگی فقه به گرفتار کرد که منجر

 به شیعه روحانیت و فقهی هاي حوزه طریق از توانست اخباریگري طرف، آن از و کشانید جمود به را تسنن مسلمین، جامعه در
 تاریخی اسالم فرهنگ هاي شاخه تمامی توانست اسالمی فرهنگهاي بر نظري غلبه با اشعریگري سوم قرن از ) 5.جمود بکشاند

 صفویه، استقرار زمان از. آورد در خود سیطره تحت}حدیث و تفسیر و فقه تا هنر و شعر ادبیات، کالم، عرفان، فلسفه،{را
 هاي حوزه در دیسپلین هاي رشته تمامی اخباریگري اندیشه با توانست صفویه حکمرانان حمایت با شیعه تاریخی اسالم

 واسطه به شیعه روحانیت هاي حوزه در است سال چهارصد مدت به طوریکه درآورد، خود سیطره تحت در را شیعه روحانیت
 عرفان و فقه و تفسیر و کالم و فلسفه بر اندیشه و عقل و فکر از فرار و گرائی تقلید و دگماتیسم و قشریگري و جمود اخباریگري،

 و تاریخی فرا فقهی کتابهاي خروار یک جز هم شیعه روحانیت هاي حوزه از سال چهارصد علمی دستاورد. باشد می حاکم
 اجتهاد و عقل و فکر کشتن و پروري جزمقلد و ندارد بر در شیعه جامعه براي تاثیري کوچکترین که اسکوالستیک تکراري

 آسیب به دست "مسلمانان جامعه در اخباریگري و اشعریگري آفتهاي" خصوص در زمانیکه تا ما)  6.نیاورد ارمغان به چیزي
تنها ) 7.داشت نخواهد وجود تقلیدي اسالم جاي به تحقیقی اسالم  احیاء و مسلمانان رهائی و نجات امکان نزنیم جدي شناسی

و جامعه مسلمان و اهل  تیروحان يها دوباره اجتهاد در اصول و فروع در حوزه اءیاح يگریو اخبار يگریراه مقابله با اشعر
اسالم را  یاصول اساس} اجتهاد در اصول هیبر پا{اکنون وقت آن است که " د؛یگو یهمانطور که اقبال م رایاست، ز شهیاند

  ).سایت پیشگام مستضعفین ایران،همان(}12ی،صنیفصل معرفت و تجربه د ، ینیفکر د يبازساز{ داد ارنظر قر دیمورد تجد
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  فصل شانزدهم
  

  قرون وسطی
  و

  مسیحیت
  

اینک فرجام تعطیلی عقل در دنیاي مسیحیت . در فصل قبل بحث مبسوطی درباره تعطیلی عقل در جهان اسالم داشتیم               
که  با  داشت  تیمامور امبران،یهمه پ رهیو س یکه براساس مشاست  يامبرمسیح پی. را در چند فصل بررسی خواهیم کرد

پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ] ما[به راستى  :زیرا قرآن فرموده است که. ظالمین مبارزه کند
برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید  "قسط "ترازو را فرود آوردیم تا مردم به

کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر  کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه
کنند، نشستند و نظاره گر ظلم وستم ظالمین  "قیام براي قسط "پس چه شد آن پیروان  به جاي اینکه. }25حدید،{است

هرگاه بر "چون  ییاه با آموزه، و با تحریفی که در انجیلها ایجاد شد به جاي اینکه آهن،  وسیله مبارزاتشان باشد. شدند؟
بنی با طغیانگران  مسیحمبارزه  .خو گرفتند؟  "ببر کینزد زیظلم نواخته شد سمت چپ صورت را ن یلیسمت راست صورتت س

به طوریکه نوشته . ، بخشی از رسالت الهی آن حضرت بوده است و چنین نبوده که مسیح فقط به موعظه بسنده کنداسرائیل
حمله به روحانیون و کَهنه  لى آنگاه کهتنها به موعظه مى پرداخت با او کارى نداشتند و) ع (تا هنگامى که عیسى مسیح  :اند

را مورد استیضاح و  "کاتبان "و "فریسیان "به ویژه دوفرقه  هاى آنانییهود را آغاز کرد و کارهاى خالف اخالقى و بدعتگذار
واى بر شما اى " :بخشی از اعتراضات آن حضرت چنین است .دشمنى و مخالفت جدى پرداختند اعتراض قرار داد با او به

زیرا خود داخل آن نمى شوید و داخل شوندگان  که درِ ملکوت آسمان را به روى مردم مى بندید؛! کاتبان و فریسیان ریاکار
نماز را طویل مى کنید، از آن رو عذاب شدیدتر   خانه هاى بیوه زنانرا مى بلعید واز روى ریا،. را ازدخول ، مانع مى شوید

ید تا مریدى پیدا کنید وچون پیدا شد او را دو مرتبه ، پست تر از خود، سپر جهنّم مى برّ و بحر را مى گرد. خواهید یافت 
... شریعت یعنى عدالت و رحمت و ایمان را ترك کرده اید مى دهید و اعظم احکام "عشر"نعناع و ثبت  و زیره  را  ...سازید

اینجا بود که اندك  .}منجیل متّى ، باب بیست و سو ا{"اى رهنمایان کور کور که پشه راصافى مى کنید و شتر را فرو مى برید
پس از  عیسی .ها آشکار و مخالفتها آغاز شد و عیسى و شاگردانش را تکذیب، تهدید، آزار و شکنجه مى کردندیاندك دشمن

ى یک کرد که به هیچ وجه شرایط برا در معبد، یقین شمشاهده مخالفت آشکار یهودیان و فریسیان با اقدامات اصالحى ا
 :انقالب دینى اجتماعى ، فراهم نیست ؛ از این رو، پس ازعتاب فراوان به آنها، شهر قدس را مخاطب قرار داد و چنین گفت

فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغى که  و سنگسار کننده مرسالن خود؛ چند مرتبه خواستم ءقاتل انبیا! اى اورشلیم، اورشلیم "
ویران گذارده مى شود؛ زیرابه شما  اینک خانه شما براى شما، . مع مى کند ولى نخواستیدجوجه هاى خود را زیربال خود ج

انجیل متّى، باب بیست و سوم، {آیدی مبارك است او که به نام خداوند م": مى گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید
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آغاز  سایت تبیان،(م عیسی، دستگیر و محاکمه شدو سر انجا. }.35 و 34 تانجیل لوقا، باب سیزدهم، جمال ؛39 و37تجمال
  ).دشمنى و مخالفت با عیسى مسیح 

در جامعه شناسی یک اصلی : دکتر شریعتی در رابطه با تبدیل جنبشها به نهاد،  نظریه اي مطرح می کند و می نویسد               
ه این معنی که در ب ."یعنی نظام و سازمانInstitution  به   یعنی نهضت و حرکت  Mouvementتبدیل": است به این نام

متحرك است که این  ،شود، و یک فکر، یک گرایش، یک ایمان جوان آلها و هدفهایی، ایجاد می جامعه، حرکتی بر اساس ایده
این نهضت یا حرکت، در راه رسیدن به آن هدف، خودبخود به موانعی که عوامل سد کننده راهش . کند نهضت را ایجاد می

بنابراین، از خصوصیات نهضت، حرکت و  . شود خورد، و در اینجا است که درگیري، مبارزه و کشمکش ایجاد می است بر می
در مسیر این حرکت و سرگذشت  ،دیگر اینکه. وسیله و مقدمه براي رسیدن به آن هدف،  روشن بودن هدف است و همه چیز

یک مکتب، یک مذهب و یک ایدئولوژي اجتماعی، دینی، طبقاتی، ملی، در آغاز . آن، تالش و درگیري و مبارزه جبري است
پیروان   آل و شعارش، ق بخشیدن به آن ایدهآید، و براي تحق کارش براي پاسخ گفتن به نیاز زمان، یا طبقه، یا قوم بوجود می

نظام   ردهندهییزمان و تغ یحرکت مدع کی کند، یخودش حرکت م رینهضت در مس نیا. آورد خودش را به حرکت در می
 سازد، یم ای دهد ینسبت به هر چه که وضع موجود را نشان م دیشد يحالت انتقاد کیکند و با  رانیو خواهد یموجود که، م

آنکه به هدف  بی ای. رسد ینهضت به هدف م دهد یم رییرا تغ زیچ همه .ندیافریرا ب ینوئ طیآورد و شرا شیرا پ يرگیوضع د
 ست،یدر برابرش ن گرید یسد و مانع رود، یم نیاز ب  اش و مبارزه يریدرگ د،یاما بدانجا که رس. رسد یبرسد به اوج قدرتش م

و حالت  دهد یرا از دست م شیحالت متحرك و انقالب! شود یمتوقف م! ستدیا یم شود، یحالتش عوض م د،یقدرتش که رسه ب
دشمن را خلع سالح کند و نظام را عوض کند، حاال خودش قدرتمند و حاکم  خواست یچون اول م! ردیگ یم يمحافظه کار

 يکار آمده، انقالبها يچون خودش رو کند، یم دایپ یخودش را حفظ کند و نگهدارد، لذا حالت ضدانقالب خواهد یاست و م
آن  م،ینیب یم میکن یم یکه مطلب را بررس یاز نظر جامعه شناس نجایا در .خواند یم ضدانقالب ای انتیرا شورش، خ يبعد

ثابت   هیپا کینهاد، و  ای ونیتوسیبه انست دهیگرد لیکه دراول نهضت بود و موومان، حاال در قدرت خودش تبد تیواقع
شده که در ظاهر به اوج  یدولت ي افتهیقدرت سازمان  کیجامعه، و  يدرآمده بر رو اي مهیشده است، و بصورت خ یاجتماع

مثالً مذهب زردشت، که  م،یدار اریها بس نمونه نیاز ا خیدر تار .!اما، در روح به توقف و رکورد افتاده است! است دهیقدرت رس
حاکم بر سرنوشت جامعه  یساسان  بود، و در حال کشمکش با نظام حاکم، در دوره انیدر حال مبارزه با اشکان یدر دوره اشکان

معابد در  درخشد، یم شو در اوج شکوه و عظمت رسد یقدرتش م تیبه نها شود، یم یاسیقدرت س یقدرتها، حت  و بر همه
برافروخته  رانیمقدس در سراسر ا يو آتشها شود، یپشت سر هم بنا م رانیو رواج، در ا يآزاد تیو در نها ،ییبایز يمنتها

و حرکت  مان،یا کیمذهب که به صورت  نیو ا شود، یروح مذهب زردشت متوقف م گریدر همانجا است که د! اما گردد، یم
 دینسل جد ازیحرکت کنند، و ن شهیهم خواهند یمردم را که م ازین گریو د د،یآ یبود، بصورت قدرت حاکم محافظه کار در م

و حرکت  ازین نیبلکه در برابر ا! کند شدن است، برآورده نمی "نو"را که در حرکت نهفته است و همواره خواهان تحول و 
  .)43تا  41، تشیع علوي و تشیع صفوي، ص9مجموعه آثار شریعتی، ج(ستدیا یم

و  یسیع" به سه دوران هیاول تیحیمس :با توجه به نظریه شریعتی بسیار موجز تاریخ مسیحیت  را مرور می کنیم               
که از  رندیگ یدر بر م يا ساله 400 زمانی ٔسه دوره بازه نیا .شود یم میتقس  "اتیدفاع"و  " سایکل ٔهیپدران اول"،   "رسالت

و  یحیدر قرن نخست مس .رسد یم انیبه پا هارمچ اواخر قرن درآغاز شده و  حیبه عنوان شروع خدمت مس يالدیم 30سال 
همان  ت،یحیمس خیدر تار ییجدا نیو مهمتر نینخست. در گرفت انیحیمس انیم یاتینزاع اله حیپس از مس يها دهه نیدر اول

امانزاع خاتمه  گرفت؛ انیجناح پولس پا ینسب يروزیقرن نخست با پ. و در رأس آنان پطرس است ونیپولس و حوار ییجدا
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شخص پولس و  یبرخ ر،یدرگ يطرفها انیدر م. بروز کرد يا فرقه يبه شکل نزاعها شتریدوم و سوم ب يها و در سده افتین
 عتیشر تیکه همچنان به رعا "انیناصر"و  "ها یونیاب"يها مثل فرقه. قبول نداشتند انیاو را از اصل و بن یاتینظام اله

 یامپراتور نرون ط. اتهام قرار گرفتندشهر رم مورد  يسوز به خاطر آتش انیحیمس میالدي، 64در سال  .بودند بندیپا يموسو
در  }تریسنت پ{ سیپطرس قد  .دهد یخود، آنان را مورد شکنجه و آزار قرار م تیبدست آوردن مجدد محبوب يبرا یتالش

مذهب در  نیتریبه قو عیسر یلیخ تیحیمس ن،یامپراتور کنستانت یبانیبه سبب پشت میالدي، 313سال .شود یزمان کشته م نیا
 يامپراتور یرسم نیبه صورت د تیحیمس ،}391-381{وسیدر طول حکومت امپراتور تئودوس و .شد لیروم تبد يامپراتور

اعالم  یرقانونیغ }تیمسح يها دگاهیافکار مخالف د{تیحیدر مس يکافر و بدعتگذار یحیرمسیغ روانیپ. دیآ یروم درم
را با  تیحیبود که مس یقرن ت،یحیبه مس استمردانیس شیبا توجه به گرا مقرن چهار :و .)ویکی پدیا، مسیحیت(شود یم

گروه به  مردم گروه ت،یحیشدن مس یو اعالم رسم تیحیبه مس يبا اقبال امپراتور رایز. مواجه کرده بود يجد يچالشها
مختلف بود که از  يافکار متفاوت و برداشتها آمد، یبه ارمغان م تیحیمس يآنچه برا نیب نیآوردند و در ا يرو تیحیمس

نقص  کیتنوع افکار و استعداد  نیا البته.شد یم ریسراز تیحیتمدنها به درون مس گریو د یرانیو ا یو روم یونانیفرهنگ 
اما . استفاده را ببرند تیبود تا از فرصت بدست آمده نها تیحیرهبران مس حیصح ریتدب ازمندینبود و در واقع موهبت بود، اما ن

 شیدر گرا دیرا با یکتاپرستی ينزاع برا يها شهیر .دیانجام تیحیبه شکاف در تنه مس یاختالف درون نینشد و ا نگونهیا
. آمد یبه حساب م یحیرهبر امت مس یامپراتور به نوع ،زمان نیدر ا رایز. گرفت یشدن آن پ یو رسم تیحیامپراتور به مس

 یبه لحاظ مذهب یاسیاز امور س يجدا .دخالت کند یاتیاله يهاثکه در بح شد یاه از امپراتور خواسته مناخودآگ نیبنابر ا
هم به مخالفت با  يهم و در موارد دییبه تأ يدر موارد گریکدیامن قرار گرفته بودند با تبادل آراء با  هیکه در حاش انیحیمس

از  یکی .دیدانشمندان نه تنها توافق حاصل نشد، بلکه کار به مجادالت و مناظرات تلخ هم کش نیا نیاما ب. پرداختند گریکدی
نزاع با نام  نیاز آنجا که ا  .بود حیمس تیآن به نزاع پرداختند؛ مسأله الوه يقرن برا نیدر ا دانانیکه اله يموارد نیمهمتر

شروع شد که  نجایاز ا نزاع .میریگ یم ینزاع را پ نیا یاز شروع اعتراض او، آغاز رسم ،نیگره خورده بنابر ا وسیآر
اعتراض کرد  وسیآر شیکش. کرد یموعظه م"دیدر توح ثیسر تثل"خود در مورد  شانیکش يبرا ه،یالکساندر، اسقف اسکندر

ن هست و پسر بدو شهیهست، پسر هم شهیخدا هم": اسقف گفته بود رایز. آورد یدر م ییسخن سر از چند خدا نیا: وگفت
مشرق مورد بحث قرار  يساهایخارج شد ودر تمام کل هیوالکساندر از اسکندر وسیآر نیمشاجره ب ."تولد در پدر حضور دارد

 شهیهر دو اند نکهیا انیشد و با ب مناكیتفرقه ب نیاز ا نیقسطنط. شد دهیبه آشوب کش يسان تمام امپراتور نیبد .گرفت
است و با  حیمس انتیاز عدم اعتقاد او به د یکه حاک يا او با نوشتن نامه. ها را متحد کند کرد گروه یهستند، سع حیصح کسانی

 ییکارها .ندارد يا دهیحدت ذهن فا يمحرك آنهاست و جز برا يکاریهستند که فقط ب یمسائل نهایا" نکهیراینظ یعبارات
شدن اعتراضات در سطح  ریو با فراگ جهیدر نت ."افراد معقول ای شهایکش ستهیتجربه، نه شا یاست احمقانه و در خور کودکان ب

را  ها نهیکرد و تمام هز استیشورا را ر ياز نشستها یداد و شخصا برخ لیرا تشک هیقین يشورا 325امپراتور در سال  ،مملکت
. دید یم یاسیرهبر س استیخود را تحت سلطه و ر سایبار بود که کل نینخست نیا":یحیمس سندهینو کیبه گفته . پرداخت

گریدي، {"جا شروع شد نیدار است، بطور مشخص از هم شهیمزمن و ر يا وحکومت که مسأله سایمسأله رابطه کل
 تیمحکوم ،یاسیو با اغراض س تیاما در نها .}150مسیحیت و بدعتها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، ص،جوان

 يبا رو. کتابها حکم اعدام صادر شد نیدارندگان ا يداده شد و برا شانیا يابهاشد و حکم به سوزاندن کت دییتا کتاپرستانی
 هیقیو از امپراتوران طرفدار اعتقاد نامه ن یروم غرب ی، او که خود از اهال379به سال  یدر روم شرق وسیکار آمدن تئودوس

 يرو برا نیاز هم.[ با اسقف روم، پاپ داماسوس، بر آمد کیبه دنبال ارتباط نزد ياستقرار اتحاد در امپراتور يبود، برا
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 یرسم نیرا تنها د تیحیرا صادر کرد و پس از آن مس هیدر قسطنطن ییشورا لیتشک دستوربه داماسوس ابتدا  یکینزد
  .)تاریخ کلیسا قرن چهارم  محمد صادق احمدي پژوهشکده باقرالعلوم،(اعالم کرد يامپراتور

 یلیتعط به که جهان اسالم  يبرا يگریاشعر منفی آثار و تبعاتبه مطالب فصل پیشین درباره بحثهاي کالمی وبا توجه             
فرو  دهیفایب يدر بحثها يهرگاه جامعه ا "کهاست  نیاکه مضمون آن   ی منسوب به پیامبرثیحدمنجر شد و نقل  تفکر و عقل

. ی سخن خواهیم گفتدر رابطه با قرون وسط ، در این فصل،"سقوط خواهد کرد جه،یماند، و در نت یباز م یرود، از سازندگ
محاصرة قسطنطنیه، جاسوسان،  زماندرگفتیم که . متعاقبا در فصل بعدي به بررسی دادگاههاي تفتیش عقاید خواهیم پرداخت

دیگر مردمان در مسئله کالمی دو در شهر انقالبی عظیم است؛ چه، کشیشان و بالتبع، : سلطان محمد دوم را آگاهی دادند که
زخم وارد بر ": کنند که اند و بحث می اند و هم اکنون امپراتور و سایر سران در کلیساي قدیس صوفی گرد آمده بخش شده

سلطان محمد در حال، تیري از توپی سنگین به همان کلیسا گشاد داد و !. او؟ اسوتمسیح آیا بر جنبۀ الهوت آن خورده یا ن
این داستان خواه واقعی باشد یا  دروغین، وصف حال هر .! هم به الهوتش خورد و هم به ناسوتش: ت کرد، گفتچون اصاب

نتیجه بحثهاي ذهنی دور از واقعیت زندگی آن دوره از مسیحیت، انحطاط .جامعه اي است که اصول را فداي فروع می کند
  .آنان بود

 قرون) 2 باستان، کالسیک دوران )1: از اند که عبارت نام می برند اروپا تاریخ بندي تقسیم براي   دوره را چهار معموال             
 دوره میان مرز تعیین. شود می شروع میالدي 1600 از که مدرن یا جدید دوران) 4  و "رنسانس= نوزائی" عصر) 3 وسطی،

 دوره این حیاتى ویژگیهاى سر بر همگانى توافقى نبود سبب به حدى تا مشکل این. است دشوارى بسیار کار تاریخى هاى
  1492 سال را آن پایان و }غربی رم امپراتوري سقوط تاریخ { میالدي 476 سال را وسطی قرون آغاز معموالً  .هاست

 زمانی یعنی تئودور درگذشت تاریخ و 395 سال را وسطی قرون شروع دیگري دیدگاه. دانند می} آمریکا قاره کشف تاریخ{
 چهاردهم لوئی مرگ تاریخ یعنی 1715 سال را آن پایان و شدند جدا هم از شرقی رم امپراتوري و غربی رم امپراتوري دو که

 این در. گیرد می بر در را اروپا تاریخ از قرن سیزده نزدیک حداکثر و قرن 10 حداقل ، این دوران حال، هر به.داند می
 "ویکی پدیا"برداشت از (شد عمیقی تحوالت دچار مردمی هاي  اندیشه و بشري تفکر و اجتماعی تشکیالت طوالنی، دوران

 اصطالح: نوشته اند  این دوره در باره  بازه هاي زمانی .)"وسطی قرون سیاسی و فکري شبکه اینترنتی آفتاب، خصوصیات":و
 گفته ایتالیایى نوزایى ظهور و باستانى تمدن سقوط بین ساله هزار طوالنى دوره سراسر به اخیر هاى دوره وسطى تا قرون

 واقعیت این از روشنى شناخت به میالدى، چهاردهم و سیزدهم هاى سده در دین و هنر تاریخ، به توجه احیاى اما .شد مى
 به آن را نام که دارد وجود روزافزون تمایل این اکنون و بود، آمده پدید اى تازه تمدن زمان، آن در که است انجامیده
، یر، تاریخ علم، ترجمه عبد الحسین آذرنگ دامپى{ .کنند محدود}رنسانس{نوزایى و تاریک هاى سده میان سال چهارصد

 تا یازدهم قرنهاى بر و یا  به روایتی دیگر، ، چهاردهم تا یازدهم قرنهاى بر وسطى قرون نگرش، این براساس .}83ص
شود؛  مى شامل هم را تاریکی قرون به موسوم هاى دوره وسطى قرون دیگر، اصطالح بنابر ولى گردد، مى منطبق چهاردهم

 معناى همان ما نزد میانه هاى سده :گوید مى داده ترجیح را اصطالح همین"یر دامپى"چنانکه پانزدهم تا ششم، قرنهاى یعنى
 در نیز فروغى .}84همان،،ص{گذشت نوزایى دانش صعود و  باستان دانش افول بین که سالى هزار دارد؛یعنى را قدیمى
وسطی،  قرون در دین و علم پرتال جامع علوم انسانی،(است برگزیده را اصطالح همین "اروپا در حکمت سیر"کتاب 85صفحه 

  ).علی اکبر گلپایگانی
 بندي تقسیم صورت این به را ها  دوره دکترشریعتی درباره این تقسیم بندي توضیحاتی دارد بدین شرح که اروپاییان              
 و یونان عهد یعنی وسطی، قرون از پیش دوره از عبارت قدیم قرون. جدید قرون)3 وسطی قرون )2 قدیم قرون)1: اند کرده
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 طول میالد از بعد پنجم قرن آغاز، وتا  م.ق  پنجم یا دهم قرن از که است رمی باستان، رم تاریخ از منظور. باشد می باستان رم
 دوره دو بین که گویند می وسط دوره دوره، این به علت بدان است و جدید و قدیم دوره بین وسطی، قرون. کشد می

 دوره یک آن از پس و دارد قرار قدیم رم بعد و یونان درخشان دوره آن ابتداي که است گرفته قرار ادبی و علمی درخشان
 ادامه تاکنون گردد و می آغاز قسطنطنیه فتح از پس جدید دوره سپس و باشد می وسطی قرون همان که شود می شروع رکود
 آغاز را قسطنطنیه فتح اروپاییان واسطه این به و کرده ضعیف را مسیحیان مرکزیت قسطنطنیه فتح و مسلمانان فشار .دارد
 هزار قدیم طالیی قرون فوق، توضیحات به بنا .کنند می نامگذاري جدید قرون را بعدي قرون و دانسته اروپا در بیداري دوره
 قرون" در باره جعل اصطالح.باشد می خود راه نیمه در هم جدید وقرون اند کشیده طول سال هزار نیز وسطی قرون و سال

 قرن پایان در که رسد مى نظر به و رفت بکار رنسانس دوره نویسندگان وسیله به این اصطالح، ابتدا: نوشته اند  "وسطى
 اعتبار بى را اى دوره که بودند آن پى در سخت رنسانس دوره نویسندگان. کرد پیدا همگانى کاربردى رفته رفته شانزدهم

 به اشاره براى را اصطالح آنها این رو، این از. داشت قرار آنان خود عصر و باستان دوره عظمت و شکوه میان در که سازند
 اصطالح، این که داشت توجه باید. بود سازنده و مهم دوره دو میان فاصل حد که کردند وضع روح بى و راکد اى دوره

 دایره المعارف اسالمی طهور،:استفاده از(است  گوناگونى تفسیرهاى پذیراى که برانگیز بحث و شفاف غیر است اصطالحى
  ). مسیحی الهیات در رنسانس و وسطی قرون دوره اهمیت

 تا 350 از نخست سده سه= اولیه میانه هاي سده )1{اند کرده تقسیم مقطع سه به را نیز، وسطی مورخین غربی قرون               
در . }16 تا 14 قرن از= متاخر میانه هاي سده )3.میالدي 13 و 12 تا 7و6 قرن از=میانه ثانویه هاي سده )2. میالدي 550

 تغییر یا و یونان و روم امپراتوري فروپاشی از بعد که این مقطع در :اولیه میانه هاي سده)1: باره این سه مقطع نوشته اند 
 این اقتصادي بناي زیر در تحول ترین عمده  .هستیم اقتصادي و اجتماعی ساختار در تحول شاهد مسیحیت، به نظامها این کیش

 نظام در. سپارد می فئودالیته تولید نظام به را خود جاي داري برده بر مبتنی تولیدي نظام یعنی گیرد؛ می صورت جوامع
 طبقه )الف.دارند کننده تعیین نقش تولید مناسبات با ارتباط در اصلی اجتماعی طبقه دو داري برده نظام همانند فئودالیته

 دوران این در .دیگر واسط و میانی طبقات با همراه و کشاورزان و دهقانان گسترده و عظیم طبقه)ب.داران زمین یا فئودال
 کلیسا. خورد می چشم به فرهنگی فکري  نظام عنوان به کلیسا نظام با سیاسی نظام عنوان به فئودالیته نظام بین تمایز نوع یک

 خود تداوم براي فئودالیته نظام. شود می دیده آنها بین همکاریهایی و تضادها گاه گه. کنند می حرکت هم موازات در دولت و
 را خود اقدامات و پرداخته خود رفتار و اعمال توجیه به ایدئولوژي، آن کمک به بتواند تا است رسمی عقاید نوعی نیازمند
 روحانیون و کلیسا اصحاب از گرفتن کمک متوجه سیاست، اولیاء و مقامات دولت، ارباب دوران؛ این در بنابراین. سازد مشروع

 کرده، تقدیس را فئودالیته سیاسی نظام کلیسا. شود فراهم ساختمان این شرعی و فقهی هاي پایه که دارند نیاز یعنی. شوند می
 با. شود می برداشته میان از "سیاست و دین تفکیک" مرزبندي :میانه ثانویه هاي سده )2. آورند می فرود تعظیم سر ها توده پس

 بر و کنند می تعیین را پادشاهان  پاپها پروراند و می سر در را سیاسی عالم بر یافتن سیطره داعیه ، کلیسا این مقطع به ورود
 ها زمینه. است مختلف سیاسی و اجتماعی جنبشهاي برآمدن و ظهور مقطع :متاخر میانه هاي سده )3.دارند کامل نظارت آنها

 نوزایی دوران عنوان تحت آن از که میالدي 15 و 14 سده دو آوردن بر سر نهایت در و علمی و فکري نهضتهاي پیدایش براي
       .)پدیا، قرون وسطیویکی : منبع استفاده شده از(شود  می ایجاد شود، می یاد

نامید و آن را ازدوره بعدي } Dark Ages{تاریکى و ظلمت را، عصرمیانه ثانویهدوره  شاید بتوان با اندکی تسامح               
 میان فاصله یعنى اند، نامیده تاریکى و ظلمت دوران را، مسیحیت تاریخ از قرن شش حدود :در این باره گفته اند.منفک نمود

تاریخ  {است دانسته ظلمت دوران را یازدهم قرن اواسط تا پنجم قرن پایان از "راسل برتراند".میالدى یازدهم و ششم قرن
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هال، {است نامیده ظلمت دوران را}میالدى 1000تا 500{سالهاى فاصله نیز،"هال ویلیام" .} 12، ص 1ج راسل،فلسفه غرب، 
 و راه شدن متوقف همانا را ظلمت عصر ویژگى. } 152الحسین آذرنگ، ص هالزى، ویلیام، تاریخ و فلسفه علم، ترجمه عبد 

 معرفتى و بحث هیچگونه به یا :داشت صورت دو این اند؛ و دانسته بود، معمول یونانى تمدن در که علمى تفکر و اندیشه روش
 بسیار دو این جز هایى نمونه و شد، مى توجه مسیحیت دین مفاهیم و مسایل به مربوط بحثهاى به صرفا اینکه یا و شد نمى اعتنا
 آثار برد، در به جان هفتم سده از غرب در که دینى غیر دانش آثار تنها تقریبا :گوید مى ،"یر دامپى". بود ناچیز و نادر

 عصر روحیه .گردید محکوم مرگ به میالدى 524 سال در که بود رومى اى زاده نجیب و مسیحى دانشمندى وى .بود بوئتیوس
 اى فلسفه تعلیم به وقت، آن در و کرد تأسیس آن در افالطون که فلسفه مدارس .بربست رخت زمین از بوئتیوس از پس باستان

 دستور، این .شد بسته نیانوس یوستى امپراطور دستور به 529 سال در پرداختند، مى مسیحى، نیمه نوافالطونى فلسفه عرفانى،
 مدارس با رقابت از جلوگیرى براى اى اندازه تا و بود کفرآلود فلسفه تعالیم اثرات آخرین بردن بین از براى اى اندازه تا

  ).همان، علی اکبر گلپایگانی(} 91ص یر، تاریخ علم، ترجمه عبد الحسین آذرنگ، دامپى {مسیحى رسمى
 و خاص اي روحیه داراي و است انسان یک مانند تاریخی دوره هر دیدگاه شریعتی مبتنی بر این امر می باشد که                

 بررسی آنرا اخالقی خصوصیات و کرد تلقی انسانی شخصیت مانند را تاریخی هاي دوره باید بنابراین .باشد می خاص عقیده
 معنی به الییک،  روح یک داراي )1 :قدیم  به صورت تیتر وار از نظر شریعتی عبارتند از عصر بر این اساس، خصوصیات .نمود
 عامل که معلول الئیتسه و  فکر آزادي)2.است نامذهبی یعنی ضدمذهبی؛ نه و هستند مذهبی نه که است هایی گرایش همه

 که است اومانیسم مکتب ترجمه بشرپرستی از مقصود :بشرپرستی ) 3 .است قدیم یونان نبوغ و فرهنگ درخشش و ترقی بزرگ
 مکتب )4. نیست هم ضدمذهبی حال عین در. ندارد کاري خدا نبودن و بودن به و است انسان براي انسان زندگی: گوید می

 هنر در است، داشته نیرومندي بسیار تأثیر قدیم یونان جامعه و مردم عقاید فلسفی، عقاید سیاست، در که همچنان اومانیسم
 هنرمند اومانیستی،  هنر یک در. است آورده بوجود جهان در را هنري مکتب مهمترین آن تأثیر و است بوده موثر هم یونانی

 باشد؛ می معروف خیلی که است، یونانی }گرایی واقع{ رئالیسم یا گرایی عینیت)5. سازد می عریان را انسان اندام مجموعه
 نیز داري خانه حال، عین در باشند، می جهان فالسفه بزرگترین که ارسطو و افالطون چون اشخاصی مثال، طور به

 بازبودن و تحرك و جویی تنوع) 7.قدیم رم و یونان در هنري و فلسفی بارز استعداد دو شدید برجستگی )6.اند نوشته می
 شهري باستان یونان و است امپراتوري یک باستان رم .است یونانی بینی جهان بودن بسته و توقف برعکس، و رم بینی جهان
 و یونانی گرایی منطق یا عقلی شدید بینش )8. گویند می بربر آنها به و دانند نمی خود از را بیگانگان آنجا در که محصور است
 }جدید دوره{ کنونی بینش ریشه که است دوره این دیگر خصوصیات از که نظم و سازمان و تشکیالت به عقیده)9. است رمی

 همیشه یعنی  غربی گرایی مرکزیت )11. است عاطفه به مربوط رحم و عفو و گذشت که زیرا خشونت،)10.باشد می نیز
، 31مجموعه آثار ج":فشرده اي از(بشوند  آن تابع همه که آورد در سازمانی صورت به را تشکیالت و جامعه که خواهد می

  ).         جدید،شریعتی و وسطی قدیم، قرون ویژگیهاي به نگاهی
 بار اولین به قول شریعتی براي.  است اي مذهبی دوره ساله قرون وسطی بر خالف دوره پیشین، هزار اما دوره               
 این دوره را توان می و شود می اروپا وارد خود خصوصیات تمام با }سامی{ شرقی صد درصد مذهب یک که شود می مشاهده

 تسخیر شرقی احساس وسیله به غربی روح .دانست غربی منطقی و عقلی فکر بر شرقی مذهبی روح و غرب بر شرق تسلط دوره
 تمام با که ریاضت و گیري گوشه. آید می بوجود بزرگ دیرهاي و کلیساها هنري، بزرگ سازمانهاي و کاخها جاي به و شود می

وسطی از نظر شریعتی  قرون خصوصیات. کند می پیدا رواج دارد، مغایرت بشرپرستی و یونانی روح با و قبلی خصوصیات
 فکر و هنر این دوره، در )3.راکد است اي دوره )2.الییک نه است مذهبی طالیی، عصر یا قدیم قرون برخالف )1:عبارتند از



 

150 
 

 و فرشتگان پوشیده سراسر هاي مجسمه با را نتردام کلیساي مثالً عریان، هاي مجسمه جاي به و باشد می دین قید به مقید شدت به
 هاي فرقه و دارد عام تسلط وسطی قرون بر که است کاتولیک مذهب تنها : بودن مذهبی تک )4.کنیم می مشاهده مقدسین

 پروتستانهاي از تنها سال، چند طی در چنانکه است، نظر این مؤید دیگر هاي فرقه عام قتل و ندارند حیات حق مسیحی دیگر
 از دیگر یکی بندي سازمان و مرکزیت: روحانیت بندي سازمان و مرکزیت)5.  گردند می عام قتل نفر هزار سیصد بارسلن شهر

 دنیا تمام در ولی. خورد می چشم به بندي سازمان و مرکزیت این مذاهب سایر در چه اگر و است وسطی قرون بارز خصوصیات
 یک صورت به  روحانیت، سازمان که است این دوره در فقط اند، داشته وجود ها  دوره همه طول در که مذاهبی همه میان در و

 تشکیل مردم جان و قلب بر حاکم طبقه یک صورت به روحانیت یعنی . آید می بوجود  ارتشی، و نظامی حتی و حزبی سازمان
 همه کلی طور به و جمعی و فردي هم و مادي و معنوي زندگی هم پیچیده، خیلی تشکیالت یک اساس بر وروحانیت شود می

 سایر پیروان مانند مسیح مذهب پیروان: روحانیت در مرکزیت مسیحی، امت )6.گیرد دربرمی را وسطی قرون اروپاي شئون
 بلکه نیستند دارند، خاص جهانبینی یک و کنند می عمل احکام سلسله یک به و معتقدند را عقایدي سلسله یک که مذاهب

 کسی زمان این در و هستند آن عضو مسیح امت افراد که ادراي سازمان و حزب یک از است عبارت وسطی قرون در مسیحیت
 احکام همه به و باشد معتقد است آمده کتاب در که احکامی همه و القدس روح مسیح، انجیل، به تنها نه که است مسیحی

 ساختمان مقصود کنیم، می کلیسا از صحبت وقتی .باشد نیز کلیسا به وابسته و رسمی عضو یک صورت به بلکه کند، عمل مسیحیت
 معنی کلیسا اینجا در. باشد می نیز صحیح و شده معنی کلیسا ها ترجمه در "اگلیسیا" کلمه چه اگر نیست، مسیحیت معبد

 وابسته دیگر تعبیر به یا و کلیساست مرکزي سازمان به وابسته افرادش همه که است مسیحیت امت معناي به و دارد اصطالحی
 اي جامعه از عبارت بلکه باشند، معتقد مسیح به آن افراد که نیست اي جامعه از عبارت مسیحی امت. باشد می"پاپیسم "رژیم به

 را خود و اند معترف خود فردي و اجتماعی زندگی و کلیسا حکومت و مرکزیت به یعنی باشند، می کلیسا عضو افرادش که است
 وابسته امت این که هستند مسیح امت مقصود شود، می صحبت وسطی قرون در کلیسا از وقتی بنابراین. دانند می کلیسا رعیت

 است سازمان این عضو که هرکس و راند، می حکومت پاپ نام به الرقابی مالک آن بر که است روحانی مرکزي سازمان یک به
 وسیله به خداوند که آمده دست به عقیده این از کلیسا مسئله .برود بین از باید و است کافر صورت این درغیر و مسیحی
 تواند نمی انسان آنها، بدون و باشند می مسیحی آخوندهاي ها واسطه آن و کند می پیدا ارتباط امت افراد با هایی میانجی
 روي بر الهی سلطنت استقرار از عبارت کلیسا مأموریت زیرا است؛ مطرود اعمالش و کند پیدا ارتباط خدا با و باشد مسیحی

 کلیسا دست در نیز مردم مادي زندگی بلکه نیست متعهد را ومعنویات اخالق و ایمان مسئله تنها کلیسا بنابراین، و است زمین
 که اینجاست و کند می حس همه از باالتر و برتر را خود پاپ . دارند عهده به هم را سیاسی رسالت پاپها و کشیشها و باشد می

 بلکه و مملکت افراد همه سیاسی سرنوشت یعنی :} فردپرستی{فردي حکومت )7.آید می پیش پاپها و پادشاهان اختالفات
 .عقلی بینش و گرایی منطق )8 .ندارد قدرت دیگري کس او از غیر و است پاپ اراده تحت غرب در مسیحیت امپراتوري قلمرو

 بدین و دارد، فراوان رشد ها  دوره و فرهنگها از بعضی در و است انسانی گرایش نوع یک که :}خودمحوري{خودمرکزي )9
 طور به این،. است بهتر نژادها همه از ما نژاد فرع؛ دیگران و هستیم اصل ما هستیم، همه از اشرف "ما" یا "من": که است معنی
 مذهب این از انشعاباتی و هستند نزدیک خودمحوري به ناسیونالیسم و فاشیسم. کند می بیان را خودپسندي نوع یک کلی
 صد توان نمی است، شده گفته کتابها در که صورتی آن به را وسطی قرون: وسطی قرون به راجع الزم توضیح {.باشند می

 جدید قرون که داشته نیز نیکویی خصایل خمودگی و تاریکی عین در قرون این زیرا نامید، اي خموده و تاریک عصر درصد
 )10. }تاریخی رسمی تحقیقی دید از نه نمود، مشاهده علمی دید از را وسطی قرون باید امر این براي و است آن فاقد

 در فلسفه، با مذهب منطق، با اشراق کردن آشتی بار اولین براي: }ارسطو و مسیح ازدواح{ ارسطو فلسفه و مذهب آمیزش
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 به وسطی قرون در که است دین معنویتها بارزترین از یکی و کنند رشد یکدیگر با باید معنویت و علم. شود می مشاهده اروپا
 از است عبارت وسطی قرون فلسفه .نماید می ائتالف ارسطو عقاید یعنی اروپا فلسفی و عقلی وجه بارزترین با و رود می اروپا

 به وابسته قدیمه مدارس یا مدرسه و کلیسا مجموعه به{ اسکوال در که علومی و فلسفه یعنی }اسکوالستیک{مدرسه فلسفه
 مدارس اینگونه در علومی فقط. است بوده مسلمانان مساجد از تقلیدي که شد، می خوانده }است شده می اطالق کلیسا

 عقل و دین }اسکوالها{مدارس این در که گفت باید .رود کار به کلیسا پیشرفت براي و بخورد کلیسا درد به که شد می خوانده
 عقل وسطی قرون اروپاي در  .بود آمده در دینداران نوکري و عبودیت به عقل بلکه بودند، نکرده آمیزش و ائتالف یکدیگر با

 که است دستگاهی و نداشته مسیحیت به ربطی هیچ کلیسا وسطی قرون در. بود شده مادیت قربانی معنویت و مذهب قربانی
 اسکوالستیک که است این است، مطرح اسکوال فلسفه در آنچه ولی. است کشته می را آزادي و ها اندیشه مسیحیت، نام به

 که است مقید و ناچار فلسفه که صورت این به آمده، بوجود مسیح دین با ارسطو فلسفه آمیزش از که است حکمتی از عبارت
 حق فلسفه مثال، طور به. است مذهبی عقاید و مذهب از دفاع کارش عقل و نماید توجیه را خود نظریات مذهب، براساس
 بدون توانسته می مسیح آیا که بگوید نداشت حق یا و داشت وجود انجیل در زیرا آورد، میان به صحبتی خدا به راجع نداشت

 دقیق آشنایی عدم )11.  نماید تحقیق و بحث بود، عجیب بسیار چیزي که تثلیث، امر در بایست می تنها فلسفه، . شود متولد پدر
 در برداشت، را ارسطو و مسیحیت فقط و کرد رها را معنویات و فرهنگ تمامی وسطی قرون: ارسطو فلسفه و مسیحیت با

 زبان که معدودي عده از غیر و بود التین به مقدس کتاب متون زیرا را؛ ارسطو فلسفه نه و شناخت می را مسیحیت نه حالیکه
 زبان به آن اصل زیرا نبود، تورات و انجیل اصلی زبان هم التین زبان. نداشت اطالع آن از کسی گرفتند، می یاد را التین
 از یکی بنابراین،. خواندند می التین زبان به را مقدس متن کشیشها، همه و است شده ترجمه التین به سپس و بوده عبري

 آشنا ارسطو فلسفه با کسی عصر این در همچنین  .است واقعی مسیحیت زبان به مردم، آشنایی عدم وسطی قرون خصوصیات
 شناسایی براي. وسطی قرون اروپاي و یونانی متون از نه اند گرفته می عربی از وسطی قرون در را ارسطو فلسفه زیرا نیست،
 ارسطو آثار تمامی دوره، آن در چه کنند، استفاده عربی متون از و مسلمانان طریق از باید می علمی بزرگ نوابغ و ارسطو

 عربی ممالک به ارسطو فلسفه فراگرفتن براي اروپا از که کسی .بود دسترس در و شده ترجمه اسالمی علماي وسیله به
 البته. رفت می اروپا به و گرفت می شناسی شرق و شناسی اسالم دکتراي خود، حساب به عربی کلمه چند فراگرفتن با آمد، می

 فلسفه به زمان آن واروپاي مردم نبودن آشنا علت به ارسطو فلسفه و زمین مشرق و عربی زبان از اشخاصی چنین دانش
 با کلی به که بود، اشخاصی چنین گفته از شناخت می وسطی قرون که ارسطویی و داشت زیادي خریدار عربی، زبان و ارسطو
 فرانسه ایتالیا، انگلستان، مثالً نبودکه معتقد پاپ یعنی: وسطی قرون انترناسیونالیسم )12. داشت تفاوت ارسطو فلسفه و ارسطو

 و است خداوند مال زمین: گوید می و شناسد نمی مستقل کشور نام به مشخصی و معین مکان پاپ حکومت زیرا باشند، جدا باید
 و است جهانی بینشی پاپ، بینش بنابراین،. است کافر نباشد، پاپ امت که هرکس و باشد می پاپ امت خداست، تابع که هر

 التین زبان اصالت) 13.است مخالف حکومتها آزادي و ناسیونالیسم با و بشریت، اساس بر نه مذهب براساس است حکومتی
 بیشتر بروند، بین از هرچه مادري زبانهاي و کند، صحبت التینی زبان به مسیحیت دنیاي باید که معنی این به: }زبان وحدت{

 امت همه، که گوید می و است مخالف نژادپرستی با کلیسا وسطی قرون در: نژادي وحدت )14.شود می باز التین زبان جاي
 وحدت)15.نژادي لحاظ از نه است، بشر بودن خاطی و بودن مطیع لحاظ از افراد بین اختالف بنابراین و باشند می خداوند
 واحدهاي که معنی این به است، مخالف آن با و برد می بین از پاپیسم حکومت را ملی حکومتهاي این دوره، در: سیاسی
 عام صورت به واحدها همه و باشد موجود جهانی مرکزیت یک باید آنها جاي به و باشند داشته وجود نباید هم از جدا سیاسی
 وسطی قرون مشخصات بارزترین گفت توان می فکري خصوصیت باب در). شریعتی  ، همان، 31جمجموعه آثار ( .درآیند
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 به نسبت اندازه از بیش احترام مشاهده، و بررسی روحیه نقصان یا فقدان تاریخ، درك و انتقاد روحیه فقدان از بود عبارت
 که شدند پیدا نویسندگانی دوران، همین در این، وجود با. دانستند می ارسطو نظرات و انجیل مبناي بر را آن که قدرت

 در نمایند، ارائه را کاملی فلسفی سیستمهاي که کردند پیدا را آن توفیق و دادند نشان خود از منطق به نسبت کاملی گرایش
 بین از کامالً ورزي  اندیشه و علم آموختن دوره، این طول در .کرد اشاره "دانته "و"داکن توماس سن" به توان می مورد این

 بهره بی نیز نوشتن و خواندن موهبت از نیز جامعه باالي طبقات و اقشار حتی یافت، گسترش بیماري و فقر بیسوادي، رفت،
  راهبه از کوچکی گروه توسط تنها نیز التین زبان.بود بیسوادي و نابسامانی و متعدد بیماریهاي درگیر اروپا قاره سراسر. بودند

 کلیه بر که بود اروپا در مسلط قدرت و نیرو تنها کلیسا. شد داشته نگه زنده اروپا هاي صومعه نشین گوشه و منزوي هاي
 یاسیو س يفکر اتیخصوص اینترنتی آفتاب، شبکه":از برداشت(داشت تسلط فرهنگی و اجتماعی نظامی، سیاسی، نهادهاي

  )." یقرون وسط
 و مدخل عنوان به وسطى را قرون در دین و علم درباره بحثی " علم و دین"نام  باربور در کتاب خود، به  ایان               

براي . است؛ که علی اکبر گلپایگانی آن را تلخیص کرده است داده قرار هفدهم قرن در دین و علم مباحث بر اى مقدمه
 :شرده، مطرح می کنیمآشنایی بیشتر خوانندگان با خصوصیات اندیشه هاي آن دوران مطالبی گزینش شده و خیلی ف

 رابطه)4 الهیات؛ روشهاى)3 ؛}شناسى طبیعت{طبیعت سرشت)2 علم؛ روشهاى)1:عبارتند از "باربور  "پنجگانه محورهاى
 :است چنین آورده،}علم روشهاى{نخست مبحث درباره  "باربور " آنچه خالصه.طبیعت با انسان رابطه)5 طبیعت؛ با خداوند

 کند؟گفته مى رشد بلوط دانه چرا اینکه پاسخ در .بود غایى علت بر مبتنى جهان، حوادث تفسیر و علم در معمول روش:)الف
 به توجه با علیت،. شوند سیراب گیاهان تا :که بود بارد؟این مى باران چرا اینکه جواب شود؛و بلوط درخت اینکه براى :شد مى

 و منفعل مواد بر که}فاعلى علل{گذشته رویدادهاى آثار با صرفا نه شد، مى توصیف ذاتى تمایالت و آینده هدفهاى
 مبناى یک و داشت فلسفى مبناى یک شناختى، جهان و علمى نگرش و روش این:)ب.گذارند مى اثر}مادى علل{مستعد

 داراى است، حکیم خداوند آفریده جهان چون که بود این آن، کالمى مبناى. بود فعل و قوه قانون آن، فلسفى کالمى؛مبناى
 .بود خواهد اشیاء عملکرد و رفتار نهایى تبیین آفرینش، در خداوند هدفهاى و حکمت بیان نتیجه در و است، غایت و قصد

 علم)1:داشت نیز دیگر شناختى روش پیامد دو}جهان انگاشتن عقالنى یا معقول{جهان به عقالنى نگرش چنین داشتن:)ج
 به جزئى از سیر و استقرایى روش نه و کرد، مى استفاده جزئى به کلى از سیر و قیاس روش از عمدتا وسطایى قرون و یونانى

 درجه در و کل با رابطه در جزء هر که بود معنایى دریافت و درك علم، اصلى مقصود و مطلوب)2.}جدید علم خالف بر{کلى
باربور ،ص  ایان {است معمول جدید علم در که چنان محدود، پدیده یک مهار و بینى پیش توصیف، نه داشت، خداوند با اول

 کیهانشناسى تبیین به "موجودات مراتب سلسله همچون طبیعت" عنوان تحت دوم، فصل در "باربور".}21تا  19
 که بطلمیوسى نظام پذیرش)1:است برشمرده آن براى را زیر هاى ویژگى و پرداخته مسیحى وسطاى قرون در}کوسمولوژي{

 همتا بى مقامى جهت بدین و داشت، قرار کاینات مرکز در مقام و مکان نظر از انسان)2. دانست مى ثابت و عالم مرکز را زمین
 بود، قانونمند جهانى جهان،)4 .}احسن نظام{بود نیکو جهت این از و داشت، قرار خود مناسب جایگاه در چیز هر)3 .داشت

 به را جهان واقع بود؛یعنى اصالت به قایل مجموع در وسطى قرون تفکر)5 .مکانیکى تا بود اخالقى بیشتر آن قوانین ولى
 ماهیت درك بر قادر را عقل و دانست مى بشر ذهن از مستقل و واقعى شود، مى تجربه یا دریافت و درك که صورتى همان
. دانستند مى شان کنونى هیئت همین به آفریده را طبیعى موجودات انواع همه و بوده انواع ثبات به قایل) 6. شمرد مى جهان

 از مهمتر را انسان اخروى و معنوى سرنوشت برخى .خورد مى چشم به طبیعت درباره نیز متعارضى نگرشهاى دوره، این در) 7
 فحواى همانا اش، اصلى اشارت و راز که آوردند مى نظر در بزرگ مجازى تمثیل یک را جهان و دانسته دنیوى امور و روابط
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 تا و نمود، مى اهریمن قواى و شریر نیروهاى جایگاه طبیعت مردم، عامه دیدگاه از .آن معلولهاى و علتها نه است، آن مذهبى
 از .داشت پیش در طوالنى کشاکش شود، آزاد اخترگویى و جادوگرى و سحر با همنشانى و همنشینى از بتواند علم زمانیکه

 و تقدیس صحنه همانا طبیعت، "قدیس فرانسیس"نظر از المثل، فى .داشت ژرفى معناى خداوندى صنع دیگر، برخى نظر
 یک الهى، حکمت و عقل به}آکویناس توماس :چون مسیحى، متکلمان و حکما{مدرسه اصحاب اعتقاد .بود الهى تسبیح

 در "باربور".}22و 21باربور ،ص  ایان {کرد کمک علم پیشرفت به غیرمستقیم طور به که آورد پیش طبیعت به مثبت رهیافت
 جانب از حقایق همه که آنجا از :وحى و عقل توافق) 1: است چنین دسته بندي کرده}الهیات در معمول روشهاى{سوم  مبحث

 حکمى کالمى نظام در :ایمان و عقل)2 .دارند اتفاق و وفاق همدیگر با اصلى، منبع یا سرچشمه دو این است، خداوند
 خداوند وجود جمله از الهیات، حقایق از بعضى به تواند مى عقل .است ایمان راهگشاى و پیشاهنگ و مهم بس عقل، آکویناس،

 این حال، این با  .گردید رهنمون دانا مدبر یک وجود اندیشه به توان مى طبیعت، در موجود تدبیر و نظم طریق از .برد پى
آکویناس آورده  وحى، لزوم دالیلی بر) 3 .دارد قرار ثانوى مرتبه در}نقلى{وحیانى الهیات به نسبت}عقلى{طبیعى الهیات

 الهى لطف افاضه طریقه اینکه یکى:کرد مى ایفا را نقش دو وسطى قرون دینى تفکر در کلیسا:کلیسا رسالت و جایگاه)4 .است
 است الهى حقایق ایصال طریقه دیگرى، .پذیرد مى شفاعت مقدس آیینهاى و شعایر قبول مسیح، مرگ طریق از الهى لطف .بود
 که تفسیرى فقط اساس، این بر .است شده نقل و حفظ رسوالنش و حواریون توسط و شده بیان مسیح عیسى تعالیم طریق از که

 راه حقیقت، مختلف بطون و سطوح به اعتقاد :مقدس کتاب پذیرى تأویل)5  .بود موثّق داد، مى دست به مقدس کتاب از کلیسا
 راه امر همین و کرد، مى باز مقدس کتاب براى شدن قائل مجازى و شاعرانه معانى و تأویل، در بیشترى پذیرى انعطاف براى را

 در که اى گونه به ،}طبیعت با خداوند رابطه{چهارم مبحث .بود بعد هاى دوره در مقدس کتاب و علم میان تعارض براى حلّى
 بر عالوه خداوند،)2است  موجودات مبدأ و العلل علت خداوند)1 :است زیر قرار به است، شده تقریر و تصویر تومایى فلسفه
 در موجود ثانوى علل طریق از کار این البته .هست نیز جهان پروردگار و مدبر است، آن آورنده پدید و جهان آفریدگار اینکه
 حال عین در ولى کرد، تبیین خداوند مستقیم افعال از جدا بیش کما توان مى را طبیعى روندهاى.گیرد مى انجام جهان

 خیر که جهت آن از خداوند)3 .است خداوند جانب از بلکه آنهاست، ذات در که است اى قوه و حول اثر بر نه آنها عملکرد
 خداوند)4 .کند مى سیر الهى اراده و تقدیر جهت در چیز همه .گذارد اثرمى جهان در نیز است، هستى قصواى غایت و اعلى

 که فرشتگان و طبیعى، علل طریق از تأثیرگذارى بر عالوه) 5 .گذارد مى تأثیر جهان بر نیز فلکى اجرام و فرشتگان واسطه به
 مبحث .سازد مى آشکار را خویش قدرت و اعمال را خود اراده مستقیما معجزه، صورت به و خاصى، موارد در است، واسطه با

 از مرتبه عالیترین خداوند)1: اینچنین طبقه بندي کرده است  "باربور "وسطی می باشد که قرون بینى پنجم درباره جهان
 طبیعت جهان خلقت غایت انسان) 2 .است بشر وجود طفیل و تابع طبیعت و عالم، محور و مرکز انسان وجود، مراتب سلسله

 چرخد مى انسان وجود محور بر شد، مى تفهیم و تعبیر خداوندى ازلى طرح از آن تبعیت پرتو در که نیز جهان تاریخ) 3. است
 نمایش یعنى.کمال:)ه کلیسا،:)د مسیح،:)ج میثاق،:)ب آفرینش،:)الف:شود مى بیان کلمه پنج این با آن مختلف هاى دوره و

 و عیسى تجسد دهد، مى انجام گناهکار انسان رستگارى براى که عملى و زند، مى دور خداوند بخشایشگرى محور بر کیهانى
 همآهنگ خداوند فرمان و اراده با را خود غایت و اهداف که است این به منوط انسان رستگارى)4 .است او وار فدیه مرگ
 وظیفه که مسئول و مختار و عامل است موجودى انسان) 6 .است یافته تشکیل باقى روح و فانى بدن از انسان وجود) 5  .سازد

 ).وسطی، علی اکبر گلپایگانی قرون در دین و علم پرتال جامع علوم انسانی،( .است خداوند اراده و عقل از پیروى او
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  فصل هفدهم

   
  کلیسا

  و
  دادگاه هاي تفتیش عقاید

  
اکنون زمان آن رسیده است که پس ازمروري بر دوره قرون وسطی، درباره دادگاههاي تفتیش عقاید در اروپا مرتبط               

 گیري سخت"مولوي در داستان معرفی فیل در تاریکخانه می گوید .  با محور عمده موضوع کتاب که پرسشگري است بپردازیم
وقتی جامعه اي  ازحق پرسیدن و اندیشیدن محروم گردد، جهالت و . "است آشامی خون کار جنینی تا/است خامی تعصب و

پر واضح است که بذر افکاري همچون افکار قرون وسطی هرجا که اجازه یابد رشد خواهد کرد .  تعصب بر آن حاکم می شود
به هیچ اندیشه پاکی  و به نهال تبدیل خواهد شد و  به مرور ریشه خواهد دواند و شجره خبیثه اي خواهد شد که اجازه رشد

 در بازجویی یا جو و پرس. باشد می آوردن در کاري از سر جو و پرس با معنی به :درباره اَنکیزیسیون گفته اند. نخواهد داد
 هاي سده آغاز در .رفت می کار به دگراندیشان سرکوبی براي بلکه شناسایی براي تنها نه میانه هاي سده در کشیشان دستگاه

 چندي کردارهاي و ها اندیشه روزگار، آن در. بود یافته فزونی نیرویش و گردیده استوار کاتولیک، کلیساهاي دستگاه میانه،
 نهم گریگوري پاپ بدعت، و الحاد هاي نشانه پیدایش با .رفت می بشمار "الحاد " و دینی بی ، دستگاه آن دیدگاه از که بود
 نام به که گردانید پا بر کیشی باورهاي بازجویی دادگاه ،"برگشتگان دین از" محاکمۀ و بازداشت براي ، .م 1231 سال در

  ).          ایران،کسروي در انکیزیسیون(شد  شناخته اَنکیزیسیون
 کلیساي کاتولیک  :درباره قدرت آن نوشته اند .بود اروپا در نهاد مهمترین کاتولیک، کلیساي دوازدهم، قرن پایان در             

 اینوکنتیوس پاپی دورة در که مقتدر، پاپهاي سلسله یک لواي در کلیسا،. شد می شمرده روم امپراتوري وارث جهات سیاريب از
 در .شد نزدیک داشت تسلط غربی اروپاي معنوي و سیاسی زندگی بر که پاپی پادشاهی نوعی استقرار به رسید، اوج به سوم

 قدرت شد، اما می ارائه کلیسا طریق از آموزشی فرصتهاي اکثر. بود بنا مهمترین کلیسا ساختمان وسطایی، قرون هاي دهکده
 سنتی هاي آموزه از گرفتن فاصله به شروع کاتولیکها اروپا، از بخشهایی در. گرفت قرار تهدید مورد اقتدارش، اوج در کلیسا،
 محکوم را کاردینالها و اسقفها مثالً کلیسایی مراتب سلسله اعضاي از بسیاري طلبی دنیا و ثروت معمولی، مردم. کردند دینی

 کردند، می زندگی میانشان در که محلی کشیشان از برخی نزد آموزشی قابلیتهاي و تقوا نبود از حال، عین در. کردند می
  ).تفتیش عقاید راسخون،(بودند دلخور و نگران

 یازدهم قرن در: نوشته اند عقاید تفتیش گیري شکل درباره زمینه هاي تضعیف قدرت کلیسا در آن دوره و عوامل              
 البته. نمود وارد کلیسا این اقتدار بر مهلک اي ضربه روم، کاتولیک کلیساي از جدایی با شرقی، ارتودوکس کلیساي میالدي،

 فرقه هاي تشکیل .پرداختند کاتولیک کلیساي از انتقاد به مختلفی فرقه هاي و گروهها مرور، به و نشد ختم اینجا به مسأله
 را خود که بودند فرانسه جنوب در "کاتارها" گروهها، این از یکی .داشت دنبال به را کلیسایی رهبران خاطر تشویش متعدد،

 توانست فرقه، این اینکه چه آورد بوجود پاپی دستگاه براي را عمیقی نگرانی گروه، این ظهور .می دانستند راستین مسیحیان
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بکراش، دبورا، [  آورد خود گرد را پیروانی مستضعف، و ستمدیده اقشار میان و شود برخوردار توجهی قابل محبوبیت از
 یک از کاتولیک، کلیساي پیروان میان در تشتت و جدید فرقه هاي تأسیس.  ]20خواه، ص تفتیش عقاید، ترجمه مهدي حقیقت

 دنبال به را نزاع و مرج و هرج کلیسا، میان تفرقه اینکه چه. نمود واهمه دچار را کلیسایی رهبران سو، دیگر از و پادشاهان؛سو 
 برون رفت براي چاره اي فکر به کلیسایی رهبران با همسو و همراه مسیحی نشین کشورهاي پادشاهان رو، همین از .می آورد

 ضیاء محمد  عقاید، پژوهشکده باقرالعلوم،تفتیش(بود عقاید تفتیش دادگاههاي تشکیل آن نتیجه که افتادند وضعیت این از
  .)توحیدي
در   .شد "کاتارها"شد و این باعث بوجود آمدن  شدیدتر می این جنبشها  سواد، رشد و کلیسا فساد افزایش علت به               

 در که شد نمایان هنگامی دوازدهم قرن اواخر در کلیسا شدید مقاومت هاي نشانه نخستین :باره  این  جنبش نوشته اند
 پاك معنی به{ کاتار را خود پیروانش که آمد بوجود عظیمی ٔبدعتگذارانه جنبش  النگدوك، اسم به فرانسه جنوب در اي ناحیه

 کلیسایی اعتقادهاي و آیینها از بسیاري به معتقد بودند، راستین مسیحیت به عمل مدعی که کاتارها .نامیدند می }خالص و
 به همچنین آنها. است خداوند پسر عیسی حضرت که نبودند این به معتقد و آوردند نمی جا به را ربانی عشاي مثالً نبودند؛

 زندگی به باشند، گناهکار اگر یا و روند می بهشت به یا مرگ، از پس آدمیان که بودند معتقد و نداشتند اعتقاد برزخ و دوزخ
 ولی نبود، کلیسا براي جدي خطري خود خودي به مسئله این .]دبورا, بکرش .[شوند می محکوم تر پست حیوانات کالبد در

 بودند، معروف کامل الگوي به پیروانشان میان در که کاتار رهبران. داشتند اي ویژه بسیار مهارت نوکیشان جذب در کاتارها
. آیند چشم به حریص موجوداتی مقابلشان در کلیسا اسقفهاي شد می باعث که داشتند زهدآمیزي و سختگیرانه زندگی بسیار

 طوریکه به یافت؛ اي گسترده پیروان آلبی و بزیه آژن، تولوز، جمله از شهرها از بسیاري مردم بین در کاتارها فلسفه تدریج به
 سوم اینوکنتیوس پاپ .آوردند روي آیین این از حمایت به نیز }تولوز  کنت مثالً{ دینی غیر رهبران ها، منطقه از برخی در

 در که کرد درخواست خود اسقفهاي از وي ابتدا در. بزند جدي اقدام به دست فرانسه جنوب بدعتگذاران علیه که گشت مصمم
 از سیاسی رهبران حمایت ٔدهنده نشان که باشند شواهدي یافتن پی در و بزنند بیشتري هاي موعظه و سفرها به دست منطقه

همینکه عقاید کاتاریستی مورد پذیرش واقع شد، بسیاري از رهبران محلی غیر : و .)ویکی پدیا، تفتیش عقاید(باشد کاتاریسم
برخی از اشراف . مذهبی به پشتیبانی تاکتیکی از این عقاید پرداختند و از مردان مقدس کاتاریست حمایت سیاسی کردند

ود که تحت تأثیر بدعتگذاري کاتاریستی قرار گرفته بود، از این عقاید محلی، نیز که پایگاه سیاسیشان در مرکز ناحیه اي ب
کلیسا از اسقفهایش خواست که اطمینان حاصل کنند که بدعتگذاري در حوزه هاي نظارتی آنها . مذهبی تازه تأثیر پذیرفتند

اتحاد سیاسی با بدعتگذاري  .این از آن نوع پیشامدهایی بود که کلیسا بیش از همه از آن وحشت داشت. ریشه کن شده است
اقدام علیه کاتارها و حامیان آنها . این وضع را نمی شد تحمل کرد. عامه پسند که می توانست پایه هاي اقتدار رم را سست کند

مورد حمله قرار  ،کاتارها داشتند تمام نظم اجتماعی اي را که کلیسا جزء ناگسستنی آن را تشکیل می داد.می نمودضروري 
هیچ جامعه اي که به ارزشهاي خودش ایمان داشت این گونه انتقاد علنی را تحمل نمی کرد؛ و با این نوع . ندمی داد

بدعتگذاري تندروانه از همان آغاز پیدایشش نه صرفاً به مثابه نوعی خطا و لغزش بلکه به عنوان نوعی جرم برخورد 
 کاتولیکی، هاي آموزه در کردن شک که بودند نیز نکته این متوجه پاپها": و  )."راسخون، تفتیش عقاید":برداشتی از(شد

 معنوي و سیاسی قدرت متوجه که تهدیدهایی باید شده که قیمتی هر به. کرد خواهد زایل را کلیسا چشمگیر سیاسی قدرت
 می رم از را خود اقتدار تمام که قانونی ظاهر به دستگاهی عنوان به عقاید، تفتیش از هدف. شد می خنثی یا حذف بود کلیسا

 از را خود وظیفه بایست می دستگاه این  اصل، در. بود کاتولیک مذهب اخالقی و ایمانی سنتی هاي آموزه از دفاع گرفت،
 رسمی هاي آموزه از کردند می گمان کسانیکه ترساندن براي آن، رهبران سرانجام، اما. داد می انجام فکري اقناع طریق
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 ریاست که عقاید، مفتشهاي. شدند متوسل سوزاندن، طریق از اعدام حتی شدید، مجازاتهاي به اند، شده منحرف کاتولیک
 را بدعتگذاران و}کلیسا هاي آموزه مغایر دینی دیدگاههاي{ بدعتگذاري بودند موظف داشتند، عهده بر را آن دادگاههاي

 هماهنگی یعنی بزرگتر خیر خاطر به یا، بازگردانند کلیسا آغوش به را آنان که بود این عقاید، مفتشهاي مأموریت. کنند پیدا
  .)همان راسخون،، :برداشتی از(کنند طرد مسیحی جامعۀ از را آنها دینی و سیاسی اجتماعی،

اینکه چرا اربابان کلیسا  درآن زمان  به چنین رفتار خشونت باري روي آوردند؟، به نظر می رسد چیزي وراي مسایل               
ئت خاصی متوسل  این امر ریشه درآموزه هاي غلطی است که کلیسا از مسیحیت  به قرا. ماعی آن دوران باشدسیاسی اجت

ئت  فاشیستی از دین  همین قرا.  شده بود  که به جاي دین رحمانی متوسل به خشونت می شد و بر آن آموزه ها پاي می فشرد
عقاید  باورشان  تفتیش موافقان  .کشتار فجیعی  به راه انداختند بود که آنان را  به چنین رویکردي سوق  می داد که چنان

 رهبران دوش بر که بود الهی وظیفه یک کلیسا رویکرد این آنان، نگاه از. الهی است شده بود این اعمال فجیع  داراي پشتوانه
ه در کتاب معروفش در صدر ، داشت ک نایینی ، آن مرجع آگاه میرزاي اهللا آیه و چه دید عمیقی.بود شده نهاده مسیحی

اثر نایینی مراجعه  "تنزیه المله و تنبیه االمه"به کتاب ( استبداد هاست دینی، بدترین استبداد: مشروطیت با صراحت اعالم کرد
 دور به تردیدي بی هیچ را آن باید که می گردید تشبیه بدن از فاسدي عضو قطع به گناهکاران، در آن دوره، کشتن). شود

 هیچ ،"آگوستین سن" اعتقاد به: می گویند  .داشت نگاه امان در تباهی و فساد از را انسان بدن بتوان، وسیله بدین تا انداخت
 گرفته آن سرایت جلو }باید {کردن، داغ و جرّاحی چاقوي با بلکه است، نکرده معالجه مرهم با را سرطان هرگز پزشکی

 ،»محبت دین« پذیرش برابر در که مشرکینی ارشاد براي ابزار عالیترین عنوان به را چماق از استفاده ،"مقَدس پدران". "شود
 فرار خاطر به و ترس روي از را دین این بسیاري": گوید آگوستین می سن. می کردند توصیه دادند، می نشان مقاومت خود از
 هرگز ولی اند، کرده یاد حامی قدیس عنوان به آگوستین سن از چماق، طرفداران سال، هزار طول در. "پذیرفتند شکنجه از
انکیزاسیون در اسپانیا، رسول ":با کمی جابجایی در جمالت، برداشت از(اند نکرده اي اشاره شد، یاد باال در که او گفته  این به

 جامعه، در آنان حضور که شدند می تلقی فاسد عضوي همانند کلیسایی تعالیم مخالفان اساس، این بر).  "12و  11پدرام ، ص 
 و فشار اعمال طرفداران از خود که کالونیست طلب اصالح یک:و نوشته اند .کند وارد آسیب کلیسا دینی حیات به بود ممکن
 باید که معناست این به زیرا است، عقیده ترین اهریمنی مذهبی، آزادي :داشت می اظهار بود ایمانی اصول پذیرش در اجبار
ضیا ( ]107فالورز، سارا؛ اصالحات؛ ترجمه رضا یاسایی، ص [  !برود جهنم به می خواهد که گونه اي به کس هر داد اجازه

  ).توحیدي، همان
با توجه به مواردي که در مورد زمینه هاي شکل گیري دادگاهها بیان شد، دستگاه پاپی در صدد اقداماتی جدي بر                 

 فرانسه جنوب در بدعتگذاران علیه گرفت تصمیم وسطی، قرون پاپهاي مقتدرترین زا یکی سوم، اینوکنتیوس :می گویند.آمد
 جلوگیري براي کوشید کلیسا آغاز در. نامید "کنند می ویران را تاکستانها که کوچکی روباههاي" را آنها و بزند اقدام به دست

 سفرهاي و ها موعظه تعداد بر شد خواسته کلیسا اي منطقه منصبان صاحب این از. کند استفاده اسقفها از کاتاریسم رشد از
 براي. کنند دستگیر را ،"کامل الگوهاي" بکوشند که کردند ترغیب را آنها همچنین  .بیفزایند تأثیرپذیر نواحی به خود رسمی

 از محلی سیاسی رهبران حمایت چگونگی نشاندهندة که باشند شواهدي یافتن پی در شد خواسته اسقفها از منظور، این
 "bishop" واژة که معنی آنجا از. سازد آشکار را آنها جرم بتواند و باشد آنها کردن پنهان حتی شاید و "کامل الگوهاي"

 تفتیش" بدعتگذاري با پاپی دستگاه جنگ ابتدایی مرحلۀ این شود ، می مشتق "ناظر=  "episkopas یونانی واژه از  اسقف
 تفتیش بنیانگذار عنوان به نهم گریگوري پاپ از معموال: و  نوشته اند .)راسخون،همان(شد نامیده "نظارتی یا اسقفی عقاید
 سال در وي.بود گرفته پا سوم لوکیوس پاپ زمان در و وي، از چنین نهادي پیش  که است آن حقیقت اما می شود یاد عقاید
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 و رشد از و پرداخته عقاید تفتیش به خویش نظارتی حوزه در تا نمود موظف را اسقفان دستورالعملی طی میالدي،1184
 یک با را دستورات این لوکیوس: و).همان توحیدي، ضیاء (] ]21بکراش، دبورا؛ پیشین؛ ص .[ نمایند جلوگیري بدعتها توسعه
 آن در ،که "Ad abolendam " شد، می آغاز التین عبارت این با آن عنوان که بود کرده صادر رسمی، فرمان یا پاپی، فتواي
 در اجرا به اش زندگی دورة در عموماً لوکیوس دستورات. است آشکار"برانداختن" معناي به "abolish" انگلیسی واژة ریشۀ
 به. یافت النگدوك در رشد روبه بدعتگذاري با برخورد براي آسانی راه را فرمان این سوم اینوکنتیوس حال، هر به .نیامد
 اجازه تواند نمی دارد،  عهده بر را آدمیان روح مقدس سرپرستی چون که داشت عقیده هیوارد،کلیسا فرناند تاریخدان گفتۀ
 تنها نه است ممکن اشتباهات آن بود شده ثابت که ویژه به سازد، آلوده پلیدي به را مؤمنان فاحشی اشتباهات چنین که دهد

اینوکنتیوس، از رم، خواستار آن  .بکشانند گمراهی به را کرده تحصیل و باهوش بسیار افراد حتی بلکه بیسواد و ساده افراد
این گزارشها نشان می داد که کاتارها هم   .شد که اسقفها پیشرفت کار خود را در از میان برداشتن کاتارها به او اطالع دهند

یژة پاپ در آلبی، ، سفیر و"پیر دو کاستلنو "در واقع،. تعدادشان و هم نفوذشان در میان رهبران سیاسی در حال افزایش است
 .به قتل رسید، که بنا بر گزارش، بر اثر ضربات وارده از سوي پیروان کنت ریموند تولوزي کشته شده بود 1208در سال 

پاپ، پس از تکفیر کنت ریموند و اعالم . ینوکنتیوس سوم می دانست براي نابودي کاتارها مجبور است گامهاي دیگري برداردا
این اقدام به جهاد آلبیگایی شهرت یافته است، . او، خواستار جهاد براي از بین بردن نفوذ کاتارها شد مصادرة تمام داراییهاي

پاپ به همه کسانی که در این جنگ صلیبی شرکت کردند وعدة . که نام خود را از شهر آلبی، پایگاه اصلی کاتارها گرفته است
س همچنین به کسانی که از گناهانی که در این دنیا مرتکب می اینوکنتیو. بخشش گناهان دنیویشان را در روي زمین داد

جنگجویان صلیبی از سرتاسر اروپا در النگدوك،  .شدند به راستی توبه می کردند، وعدة شهریاري در جهان دیگر را می داد
بودند که چشمداشت به  در حالیکه انگیزة بسیاري آموزه هاي کاتولیکی بود، دیگرانی نیز. پایگاه قدرت کاتارها، گرد آمدند

از اموال بدعتگذاران حفاظت نمی شد، و در نتیجه . غنایم جنگ، از جمله اموال کنت تکفیر شدة تولوز، آنها را جذب کرده بود
ندن شهرها و در اسوز ،اما با وجود ویرانگري فیزیکی در النگدوك .جنگجویان صلیبی سراسر شهرها را غارت و ویران کردند

این جنگ صلیبی، که قرار بود کار خود را در . ه ها و کشتن هزاران نفر، جهاد آلبیگایی کاتارها را نابود نکردهم کوبیدن قلع
کاتارها در میان دهقانان از حمایت بسیار گسترده اي برخوردار . ظرف چند ماه تمام کند، بیش از بیست سال به درازا کشید

دیگر رهبران کاتاریست به ایتالیا و جاهاي دیگر . طوالنی خود را پنهان سازند بودند و بسیاري از آنها توانستند براي مدتهاي
اسلحه به تنهایی نمی توانست عقیده اي نیرومند را از . ها به پراکنش دیدگاههاي مذهبی خود ادامه دادند گریختند و در آنجا

  ).راسخون، همان( .پا در آورد
 سالح سوم اینوکنتیوس کشید، درازا به آلبیگایی جهاد هنگامیکه: پاپی نوشته اند عقاید تفتیش کار به درباره آغاز              

 زیر که بود اي تازه حقوقی دستگاه "پاپی عقاید تفتیش". بود نیرومندتر و محلی کمتر که گرفت کار به کاتارها علیه را دیگري
 و رسیدگی جرایمشان به بیابند، را بدعتگذاران داشتند وظیفه که کرد منصوب را مفتشانی او. داشت قرار پاپ مستقیم نظارت

 راهبان مفتشان این اکثر. داشتند کامل وفاداري پاپی دستگاه به که بودند مقتدري منصبان صاحب اینان. کنند مجازات را آنها
 این. نمودند می کلیسا به خدمت صرف را خود زندگی و کردند می اختیار اطاعت و تجرد، فقر، که بودند گیري صدقه

 می دیگران آموزش و موعظه به آنها. کردند می گدایی را خود غذاي و بودند آواره جا همه در }بگیران صدقه{درویشان
 به و کرد می حمایت آنها از پاپ بلکه نبود، صومعه رئیس نظر زیر فعالیتهایشان. دادند می انجام نیکوکارانه اعمال و پرداختند

 گناهان بخشش و آمرزش به و بشنوند هم را اعترافات بلکه بپردازند موعظه به تنها نه که بود داده مخصوصی اختیارات آنها
 گیري شکل در دومینیکنها ویژه به و فرانسیسکنها مذهبی فرقۀ دو راهبان. بود کامل پاپ به آنها وفاداري عوض،  در. بپردازند
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 گریگوري پاپ دوره در عقاید تفتیش رسمی دستگاه تشکیل: و  .)راسخون(کردند ایفا بارزي نقش پاپی عقاید تفتیش دستگاه
 پادشاهی قلمرو به را کفار و ملحدان ورود میالدي1226 سال در آراگون، پادشاه اول، ژاك وي، زمان در .گردید محقق نهم

 تفتیش دادگاه" عنوان تحت را دادگاهی تا نمود درخواست نهم گریگوري از اقدام،  این دنبال به و ساخت ممنوع خویش
 به آغاز رسمی صورت به ، آن دادگاهها  زمان، این از و گرفت قرار پاپ موافقت مورد پادشاه، پیشنهاد این .سازد پا بر "عقاید

 تصمیمی طبق": و ). توحیدي، همان ضیاء( ]12مارتینلی، فرانکو؛ تاریخ تفتیش عقاید؛ ترجمه ابراهیم صدقیانی، ص [ نمود کار
 بایست می حوزه کلیسائی، هر در شد، اتخاذ میالدي 1227 سال در }فرانسه جنوب در واقع{ ناربونا کلیسائی شوراي در که

 این. بود می مذهبی موازین از افراد انحراف مورد در جاسوسی آنان وظیفه که باشند داشته وجود محلّ اهالی از کسانی
 روم حقوقی سیستم در قبالً که گرفت قضائی دستگاه یک ایجاد به تصمیم کلیسا رو، این از نداشت، پی در مطلوبی نتیجه اقدام
 به کسی به ظنّ سوء صورت در کلیسا کشیش. کند عمل خصوصی مدعی عنوان به که دستگاهی ایجاد یعنی: نداشت سابقه

یک   در را مظنون فرد که داشت وظیفه نیز اُسقُف. کند معرفی اُسقُف به را او که بود موظّف مرتّد یا و مشرك عنوان
"inquisitor =شد مصطلح "انکیزیسیون"واژه  ترتیب این به و دهد قرار بازجوئی و جواب و سئوال مورد "شرعی بازجوئی  .

 .بود افزایش حال در پیوسته }کلیسا نظر از{ ها مرتّد تعداد عوض، در نداشت و پیشرفتی چندان پلیسی اُسقُفها اماوظیفه
. بگیرد عهده به را خطیر امر این انجام توانست ،"گوزمان د دومینگو سانتو". گرفت می صورت جدي اقدامی بایست می

فرقه دومینیک معروف به برادران واعظ از آموزشهاي مذهبی الزم براي شناسایی دگر  روحانیان یا و او افکار پیرو هاي طلبه
دومینگو دو گوزمان، کشیش   ).13و  12در اسپانیا، رسول پدرام ، صانکیزاسیون (اندیشان و تعقیب آنان برخوردار بودند

فرقۀ راهبان دومینیکی از میان مردانی شکل گرفت که در جنوب فرانسه با  .که به سن دومینیک مشهور است  بوداسپانیایی 
که راهبان اجراي آن را تفتیش عقاید پاپی، : و ). راسخون،همان(همکاري می کردند 1221دومینیک تا هنگام مرگش در سال 

 در دورانت ویل). راسخون،همان(بر عهده داشتند، جانشین تفتیش عقاید اسقفی شد و در یافتن بدعتگذاران بسیار موثرتر بود
 در آن محاکمات دیوان آنکه از پیش داشت خود به خاص دادرسی آیین و قوانین عقاید تفتیش محکمه" :نویسد می باره این

 ملحد از کدام هر که خواستند می مردم از و رسانیدند می گوش به را ایمان فرمان کلیساها و منابر فراز زا شود تشکیل شهري
 همسایگان، ساختن متهم خبرچینی، به را آنها. برسانند تفتیش محکمه اعضاي سمع به دارند سراغ بدعتگذاري و دین بی و

 را ملحدي که آنکس و شد می داده حمایت و کامل رازپوشی قول خبرچینان به . کردند می تشویق خویشاوندان و دوستان
 شکنجه طرق .شد می گرفتار نفرین و تکفیر و لعن به داشت می پنهان خویش خانه در را او و ساخت نمی رسوا و شناخت می
. آویختند می آنها به را او سپس و بستند می پشتش به را متهم دستهاي که بود گاه. بود متفاوت مختلف زمانهاي و جاها در

 به و رود فرو تنش گوشتهاي در که کنند محکم چندان و ببندند ساقهایش و بازوان اطراف بر چند طنابی که بود ممکن
 عصر ، 110 و 109 شماره ،1381 تیر تا   پایگاه اطالع رسانی حوزه، فروردین(}350ص 18،جتاریخ تمدن {"برسد استخوانها

  ).51روشنگري ، ص
به یک تشکیالت   با حمایت پاپ گرگوریوس نهم، این دستگاه،:نوشته اند دستگاه تفتیش عقاید پاپی،درباره گسترش              

کلیسا رسماً این موضع را اختیار کرد که  1252در سال .کلیسایی بین المللی با قدرت و نفوذ فوق العاده تبدیل شد
اري می کردند، یا پس از مجازات به دیدگاههاي بدعتگذارانۀ خویش باز می گشتند، بدعتگذارانی را که از ابراز ندامت خودد

اینوکنتیوس . این سیاست در یک فتواي پاپی رسماً اعالم شد .براي اعدام از طریق سوزاندن تحویل مقامات دولتی دهند
راي بدعتگذاران غیر نادم به رسمیت چهارم، که به جاي گرگوریوس پاپ شده بود، ایدة مجازات مرگ را به عنوان مجازاتی ب

این فتوا با استفاده از شکنجه از سوي مأموران تفتیش عقاید براي کسب اطالعات از مظنونان به . شناخت و تصویب کرد
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 متهمان و داده قرار بررسی مورد را کلیسا تعالیم از تخلف گونه هر این دادگاهها می بایست .موافقت می کرد ،بدعتگذاري نیز
 استفاده مورد اسپانیا در میالدي پانزدهم قرن در که منتشره فهرستهاي از یکی در ).راسخون، همان(.می داشتند وا توبه به را

 شده شمرده بر گیرند قرار تعقیب تحت آن مرتکبان باید که مواردي عنوان به ذیل گناهان بود، تفتیش دادگاههاي مقامات
 و مراسم در غیبگویی و جادوگري سحر، )2الهی اولیاء سایر و خداوند به نادرست صفات نسبت دادن و دروغ و خدعه )1:بود

 انکار )5 .بود شده گرفته نظر در مجازات آنها براي که گناهانی بر اصرار)4شیاطین و اجنه از گرفتن کمک )3دینی آیینهاي
 دفن و کفن )8. عقاید تفتیش نظام با مخالفت )7. بدعتگزاران به دادن پناه )6. پاپ اطاعت از زدن باز سر و رم برتري

 در سوگند اداي از کردن خودداري  )9. شده اند محکوم دادگاهها سوي از بدعت گزاري جرم به که کسانی و ملحدان
  ).توحیدي همان، ضیاء(]138مارتینلی، فرانکو؛ پیشین؛ ص ...[  شودو خواسته آنان از که صورتی در دادگاهها

: مانند{اروپا  مختلف مناطق در داشت، قرار پاپ مستقیم رهبري تحت که ایتالیا از نظر صرف عقاید، تفتیش دادگاههاي             
 مناطق، سایر از دیرتر آن در عقاید تفتیش که بود کشورهایی جمله از اسپانیا،.شد تشکیل }فرانسه هلند، پرتغال، اسپانیا،
 بکارگیري خشونت،  در اسپانیا  عقاید تفتیش شاید بتوان گفت که، دادگاه .آورد دوام کشورها دیگر از بیش اما پیوست بوقوع

 اثر و کتاب و سند ها صد از استفاده با او می گوید که. اسپانیا دست به تحقیق زده است  درباره پدرام  رسول. بینظیر بود
: در آن کتاب آمده است که. است نوشته اانگلیسی کتاب خود ر و ایتالیائی جدید، و قدیم اسپانیائی التین، به معتبر تحقیقی

انکیزیسیون را پیدا  مخوف بردند، ابتدا سیاهچالهاي هجوم مادرید، در انکیزیسیون مقرّ کاخ به ناپلئون سربازان هنگامیکه
 اي پاره در هنوز که سلولهائی انضمام به آن خوفناك دفاتر و محاکمات سالن آجرهاي کف کاخ، برداشتن از اما، پس. نکردند

 موجود، اسناد طبق. انواع و اقسام ابزارهاي شکنجه پیدا کردند .گردید پدیدار شد، می دیده انسانی اجساد بقایاي آنها از
 5همان، پدرام، ص :گزیده هایی از(است بوده اینجا از خوفناکتر مراتب به ،}پرتغال پایتخت{لیسبون در انکیزیسیون مقّر کاخ

 در دادگاه این شهرت :نداشت درباره آن نوشته اند اسپانیا از کمی دست نیز، هلند کشور در عقاید، تفتیش البته دستگاه). 6و 
 از و بود سختگیر بسیار پروتستانها به نسبت دادگاه، این .می نامیدند "مرگ شوراي" را محکمه این که بود بدانجا تا خشونت

 زدنی مثال آن، حصر و بیحد خشونت .می آمدند حساب به دعتگزارب  کشور، پروتستانهاي این این دادگاه، تمام  نگاه
 نگونبخت، متهم فریادزدن حال در که بود آن کار این از هدف. می کردند متهمان زبان سوزاندن به اقدام گاهی آنان.است
 تا  89بکراش، دبورا؛ پیشین؛ ص .[ شود افزوده رهگذران تفریح و سرگرمی بر و شود صادر جالب صدایی وي از شاید

 1478دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا از تفتیش افکار قرون وسطایی مستقل بود و در : و نوشته اند). همان، ضیا توحیدي(]91
کلی  از آغاز به. بود "توماس دتورکوماذا"با تصویب پاپ دایر گردید و اولین رئیس آن  "ایزابل"و  "فردیناند پنجم"به وسیله 

تحت نظر شاهان اسپانیا قرار گرفت و مداخله پاپ منحصر به انتصاب مفتش کل بود؛ اما پاپها هیچگاه به این سازمان خوشبین 
شدت عمل این دستگاه و آزادي آن در صدور حکم اعدام، . نبودند و تاسیس آن را طغیانی در برابر قدرت پاپ می شمردند

این سازمان در آغاز براي جاسوسی در میان مسلمانان و یهودیانی که تازه به . ایی بودبسیار بیش از تفتیش افکار قرون وسط
مسیحیت گرویده بودند، تاسیس شد؛ ولی به زودي کارش به جایی رسید که هیچ اسپانیایی از آن در امان نبود و حتی تنی 

ات کارش به جایی رسید که گاهی کتبی که به چند از قدیسان را به عنوان بدعت در دین،  تفتیش کرد و در کار سانسور نشری
  ).گرفت؟ می صورت چگونه وسطی قرون در عقاید سایت شفاف، تفتیش(تصحیح پاپ رسیده بود، محکوم می کرد

 مناطق در شکنجه ها شدت و میزان نوع، .بود متنوع بسیار دادگاههاي تفتیش عقاید در اروپا، در مجازات شیوه هاي             
 اذیت و آزار گونه هر با نهم، لئوي پاپ: فی المثل نوشته اند .بود متفاوت کامال زمانی مختلف برهه هاي در و مختلف

 اما. ]1044، ص 4ج ، دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن[می نمود بسنده آنان تکفیر به مجازات، مقام در و بود مخالف بدعتگزاران
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 در البته. گردید تلقی دادگاهها، جدایی ناپذیر اصل عنوان به متهمان شکنجه پس، آن از و نیاورد چندانی دوام شیوه، این
 دائمی جراحت یا و خونریزي سبب که شد می شمرده مجاز صورتی در تنها متهمان، آزار و شکنجه دادگاهها، این فعالیت اوایل
[  نمود لغو را! سختگیرانه قانون این چهارم، الکساندر پاپ م، 1256 سال در و داد شکل تغییر زودي به نیز رویه این ولی نشود

 سبقت گوي متهمان از اعتراف گیري شیوه هاي اعمال در عقاید، تفتیش دادگاههاي زودي به. ]44بکراش، دبورا؛ پیشین؛ ص 
 خودداري اعتراف، از وي صورتیکه در. کند اعتراف خود جرم به که خواستند-می متهم از ابتدا آنان.ربودند در یکدیگر از را

 ایجاد صورت در که می شدند یادآور وي به شکنجه از پیش تفتیش، مأموران .می گردید صادر وي شکنجه دستور می نمود
 زده باز سر خویش، گناه به اعتراف از اینکه چه بود خواهد مسئول متهم، خود تنها مرگ، حتی یا و اعضاء شکستگی جراحت،

 در که قیفی طریق از آب زیادي مقدار خوراندن.می شد آغاز شکنجه ها سپس. ]95مارتینلی، فرانکو؛ پیشین؛ ص .[ است
 چهارپایه هاي روي بر نشاندن شود، پاره مفاصل و اعضاء که حدي به بدن کشیدن پاها، سوزاندن دادند، می قرار متهم دهان
 این رایج مجازاتهاي از بخشی آهنی گیره هاي از استفاده با استخوان شکستن و داغ انبر با بدن گوشت کندن داغ، فلزي

 و 50تا 45و بکراش، دبورا؛ پیشین؛ ص  161ي مفهوم انجیلها؛ ترجمه محمد قاضی، ص ولف، کري؛ درباره.[ بود دادگاهها
 به را گناهکار بود، شده پیش بینی متهم براي مرگ، مجازات که گناهانی خصوص در. ]97تا 93مارتینلی، فرانکو؛ پیشین؛ ص 

 در .می گردید لطف وي حق در می نمود، اعتراف خویش گناه به متهم اگر که بود آن بر رسم موارد این رد. می سپردند جالد
 و خویش گناه به اعتراف از متهم، صورتیکه در اما  .می سوزاندند را او بیجان جسد سپس و کرده خفه را متهم ابتدا حالت این

 نیز متهمان اجساد دفن مورد در. ]161ولف، کري؛ پیشین؛ ص [ سوزاندندمی  زنده را او می کرد، خودداري پشیمانی ابراز
 به اقدام از کسی اگر صورت این در .نمی شد داده آنان بدن دفن اجازه موارد، برخی در .داشت وجود متفاوتی رویکردهاي

 بدنش و آورده در قبر از را مرده که بود آن بخشایش، از رهایی راه تنها و می گردید تکفیر می نمود، گناهکار فرد جسد دفن
سن "در عهد : نمونه اي از اینگونه جنایات).  همان، ضیا توحیدي(]1048دورانت، ویل؛ پیشین؛ ص [  می انداخت دور را

شفاف، (نفر مرتد را زنده سوزاندند  183مامور تفتیش عقاید بود، امر کرد که یک بار  "شامپانی"یکی از کسانیکه در  "لویی
 مخصوصا بودند، مخالف سخت عقاید تفتیش با جمعی روحانیون، میان از :عاقبت اعمال این جنایت منجر به این شد که).همان

 برائت شدند، می احضار دیوان این به نیز پولس و پطروس اگر": است نوشته آنها از یکی چنانکه ؛"فرانسوا سن" فرقه اعضاي
  ).شفاف، همان( ."کردند نمی حاصل نامه

محکمه  فعالیت طول در :که است شده گفته.نیست دست در دقیقی و معتبر آمار دادگاهها، این قربانیان تعداد مورد در              
ولف، کري؛ .[ سوختند آتش در زنده نیز نفر هزار 32 و گردیدند شکنجه ها انواع متحمل نفر هزار 340  عقاید، تفتیش هاي

 تن 8800 بر بالغ سال 8 مدت در یعنی ،1488 تا 1480 سال از قربانیان تعداد":نویسد می دورانت ویل ].165پیشین؛ ص 
 و سوخته تن 31912 بر بالغ 1808 تا 1480 سال از و. است بوده دیگر سنگین مجازاتهاي به محکوم تن 96494 و سوخته

پایگاه اطالع رسانی حوزه،  (} 360ص ،18،جتاریخ تمدن {"است شده زده تخمین سنگین مجازاتهاي به محکوم تن 291450
 .اتفاق افتاد در فرانسه در مراسم عروسی 1572در سال این حادثه، . نهاد بارتلمی صحه سن کشتار بر کلیسا ).52همان ، ص

کاتولیکها حدود سی هزار پروتستان را . فرانسه به تحریک مادرش دستور کشتار پروتستانها را صادر کرد ، شاهشارل نهم . شد
این رخداد به دلیل . به این ترتیب فاجعه اي رخداد که کلیسا آن را تایید کرد. پاریس و دیگر شهرها به قتل رساندند در

،ص حسام الدین امامی ،رویدادهاي مهم تاریخ{به این نام معروف شده است "سن بارتلمی"همزمانی با روز عید 
 رهبري وي:هاس جان)1:از عبارتند شدند کشته عقاید تفتیش دستگاه توسط که مشهور شخصیتهاي از برخی ).همان(}141

 تا 1414{ کنتانس شوراي در تا کردند دعوت وي از کلیسایی مقامات .داشت عهده بر را چکسلواکی در دینی اصالح جنبش
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مسیحی؛ لین، تونی؛ تاریخ تفکر {سوزاندند آتش در زنده زنده و دستگیر را او وي، حضور از پس اما کند شرکت }.م1418
 به اقدام شجاعانه، اقدامی در او: تیندل ویلیام )2. }230ش، چاپ اول، ص  ه1380ترجمه روبرت آسریان، انتشارات فرزان، 

 همین به و نیست وي فعالیتهاي براي امنی مکان انگلستان که دریافت زودي به نمود و انگلیسی زبان به مقدس کتاب ترجمه
لین، .[ شد سوزانده آتش در بعد، سال یک و شد دستگیر آنتورپ شهر مقامات توسط .م1535 سال در اما رفت، آلمان به دلیل

 قرن در او. بود فرانسوي کشاورزي فرزند و جامعه پایین طبقه از دختري وي :دارك ژان)3. ]319 – 316تونی؛ پیشین؛ ص 
 را اورلئان شهر می خواستند انگلیسیها که زمانی.گرفت عهده بر انگلستان سپاه با مقابله در را فرانسوي لشکر رهبري پانزدهم،

. نمود کسب نیز توجهی قابل موفقیت و نمود ایستادگی آنان مقابل در بینظیر، شجاعتی با وي آورند، در خویش تسخیر به
پیشین؛ ج دورانت، ویل؛ .[ شد سوزانده مردم دیدگان مقابل در و گردید متهم جادوگري به عقاید، تفتیش دادگاه در ژاندارك

 او.بود شهرت داراي شناسی، ستاره و ریاضیات فلسفه، علم در که بود برجسته دانشمندي او: برونو جوردانو) 4. ]97، ص 6
 تا خواست وي از دادگاه .گردید دستگیر دلیل همین به و نمود مطرح را خورشید دور به زمین حرکت موضوع خود، آثار در

 نیز عقاید تفتیش دادگاه .ورزید امتناع "برونو" اما گیرد پس باز می شد، تلقی ناسازگار مقدس کتاب تعالیم با که را نظریه این
 سران از که وي :مانز فلیکس )5.  } 122بکراش، دبورا؛ پیشین؛ ص {سوزاند آتش به و محکوم بدعتگزاري خاطر به را او

 از که نیز او: ستلر مایکل) 6.  ]309تونی؛ پیشین؛ ص لین، .[ گردید خفه آب در و شد دستگیر .م1527 سال در بود باپتیستها
 شکنجه شکل سخت ترین به را او دادگاه.گردید اعدام به محکوم و دستگیر سال همان در می آمد، شمار به باپتیستها رهبران

 محل به را او تا شود سپرده جالد به ستلر مایکل :بود چنین نمود، صادر وي مورد در عقاید تفتیش دادگاه که حکمی. نمود
 به او اینکه از پس ، بکند را بدنش از بخشهایی بار دو تفتیده انبر با و ببندد گاري به را او آنگاه ببرد، را زبانش و ببرد اعدام
 ستلر نیمه جان جسد شکنجه ها، این انجام از پس ."شود دریده بدنش شیوه همین به دیگر بار پنج شد، برده دروازه از بیرون

وان وورست، رابرت اي؛ مسیحیت از البالي متون؛ ترجمه جواد باغبانی و عباس .[ سوزاندند بدعتکار، یک عنوان به را
 را دیگري فراوان محاکمه هاي تاریخ، چشیدند، را مرگ طعم همگی که شخصیتها، این از نظر صرف. ]321زاده،، ص رسول

 اظهار کوپرنیکی، نگاه از تبعیت به میالدي، هفدهم قرن بزرگ دانشمند وي،. یک نمونه آن، گالیله است.است نموده ثبت نیز
 کلیسایی، تعالیم با همسو و گرفته پس را خویش نظریه گردید، مجبور گالیله .نیست صحیح زمین محوري نظریه که داشت
و ). ضیا توحیدي همان( ]712، ص 7دورانت، ویل؛ پیشین؛ ج .[ می گردد زمین دور به که است خورشید این: دارد اعالم

تفتیش افکار قرون وسطایی را به اداره اي موسوم به مجمع تفتیش افکار یا   "پاپ پاولوس سوم " 1542سرانجام درسال 
امروزه در کلیساي کاتولیک رومی، دستگاهی به نام تفتیش افکار وجود ندارد، اما مجمع دربار . محول کرد "اداره مقدس"

ه مسایل ایمانی و اخالقی، بدعت و بعضی از امور مربوط به ازدواج تصمیم می گیرد و کتابها را دربار "دربار پاپ"مقدس 
 تفتیش واقع،  در. یافت را خود حامیان استوارترین اسپانیا کاتولیک پادشاهان در کلیسا:و ).  شفاف، همان(سانسور می کند

 بدعتگذاران پیگرد در شانزدهم قرن در اسپانیا عقاید تفتیش دستگاه .کرد پیدا اسپانیا در را خود شکل ترین وحشیانه عقاید
 که یابد دست  "خونی خلوص" به که بود آن پی در حتی دستگاه این. کرد می عمل تر سختگیرانه نیز پاپ دستگاله از حتی
 از کثیري جمع اخراج یا کشتار به هدف این پیگیري. بود نژادي خلوص مورد در اسپانیایی روحانیان عقیدة تأثیر تحت

 دستگاه شانزدهم، قرن از پس مدتها تا .انجامید مغربی اعراب از زیادي نسبتاً جمع بعداً و 1492 سال در اسپانیایی یهودیان
 دیرینۀ آیین از پیروي و رمی کاتولیکهاي سنت حفظ و پروتستان کلیساهاي نفوذ کاهش براي خود تالشهاي به عقاید تفتیش

 که علمی عقاید اشاعۀ از جلوگیري براي خود قدرت از گوناگون مواقع در عقاید تفتیش دستگاه آن، بر افزون. داد ادامه آنها
 با رفت می گمان که ادبیاتی عمومی پخش از جلوگیري براي و باشد ناسازگار مقدس کتاب از کلیسا تفسیر با رسید می نظر به
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با تمام این  جنایات و اقدامات خشونتبار، این   .)تفتیش عقاید راسخون،(کرد می استفاده باشد، تعارض در کلیسا هاي آموزه
بشریت روز به .  سازمانها هرگز نتوانستد مانع از تولد فکر و اندیشه نو و رشد و بالیدن آن شوند  و مانع از پرسشگري شوند

بیابید، آنچه را نجویید  بجویید تا":روز  در کشف حقیقت به جلو پیش می رود و این سخن سوفوکل آویزه گوشش است که 
و  لذا می بینیم روز به روزسنگرهاي جدیدي به روي بشر گشوده می شود و مسائل مجهول را یکی . "ماند کشف نشده باقی می

 . بعد از دیگري کشف می کند
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  فصل هیجدهم
  

  جنبش اصالحات دینی
  ژان کالون

  و
  استبداد دینی

  
 بود آمده در شکلی به کاتولیک کلیساي کند، عنوان را خود اعتراضات }1546—1483{لوتر مارتین آنکه از پیش               

 عریض تشکیالت :در این باره نوشته اند .یافت عبادات و اعتقادات براي جدید عهد الگوي از اثري  درآن، شد می زحمت به که
 کشورهاي از سنگین مالیاتهاي اخذ راه از که پاپ دربار ثروت اروپایی، کشورهاي پادشاهان بر آنان سلطه پاپها، دربار طویل و

 باعث که کلیسایی نظام اداري فساد داشتند، می نگه معشوقه علناً که کشیشان و اسقفان اخالقی فساد شد،  می حاصل اروپایی
 سلطه صادقانه، و قلبی ایمانی از آنها کردن خالی و آیینها ظواهر به توجه  شود، فروش و خرید علناً کلیسایی مقامات شد می

 شکل از را مسیحیت اینها، نظایر و خود، به کلیسایی خدمات کردن منحصر واسطه به مسیحیان بر کشیشان قدرت اعمال و
 و بدن عنوان به و کنند تقدیس را ربانی عشاء خود، دعاي با توانستند می کشیشان و اسقفان فقط  .بود کرده خارج اش اصلی
. دهد نجات دوزخ عذاب از را مسیحیان روح توانست می که بود آیین این در شرکت. بدهند مسیحیان به مسیح واقعی خون

. سازد جهنم عذاب به محکوم را او روح وسیله، این به و کند محروم ربانی عشاء از را کسانی که داشت را اختیار این کشیش
 و جان. دارد قدرت و اختیار مسیحیان ابدي سرنوشت بر کلیسا گویی. بخشید می جادویی اقتداري و اختیار کلیسا به امر این
 را آن کرده، حفظ را تقدس و صادقانه ایمان که بودند روحانیونی و کشیشان میان این در. بود کلیسا دست در اروپا مردم مال

 اعتراضات اثر در یا کردند، می اختیار دنیا ترك ها صومعه در یا معترض کشیشان از اي عده. دادند می تعلیم مردم به
 اهل هوس یان انگلیسی، ویکلیف جان اند جمله آن از که شدند می مرگ به محکوم پاپ دربار سوي از خود، ناپذیر سازش

 امور برخی به رسیدگی براي 1511 سال در آلمانی که لوتر مارتین که بود احوالی و اوضاع چنین در .تیندیل ویلیام و چک،
 به تدریج به. شد دلزده و منقلب آنجا اداري و اخالقی انحطاط و پاپ دربار جبروت و جالل مشاهده با کرد سفر رم به مذهبی،

 که آنگونه مقدس؛ آیینهاي اجراي واسطه به نه است،  میسر مسیح عیسی به ایمان واسطه به تنها نجات که رسید نتیجه این
 زندگی روش و عبادات و اعتقادات اصول که مرجعی یگانه که رسید نتیجه این به او همچنین. داد می تعلیم کاتولیک کلیساي
 پیدا کشیشان و دانشگاه استادان میان در هوادارانی لوتر سالها ، این در  .بس و است مقدس کتاب کند، می تعیین را مسیحی

 یکی اسقف که بود قرار این از خالصه طور به ماجرا. بنزین مخزن بر بود اي جرقه همچون که افتاد اتفاقی 1517 سال در .کرد
 پاپ آنکه مگر بود، ممنوع کلیسا قانون نظر از کار این اما. برسد نیز مجاور منطقه اسقفی مقام به خواست می آلمان مناطق از

. کند پیتر سنت کلیساي بناي هاي هزینه صرف تا کرد می مطالبه پول کالنی مبلغ امر، این با موافقت براي نیز پاپ. دهد رضایت
 31 تاریخ در. مغفرتنامه نام به برساند فروش به را اسنادي که داد اجازه او به باشد، کرده کمک اسقف آن به آنکه منظور و به

 "برگ ویتن" قصر کلیساي سردر بر را آن و نوشت ماده 95 شامل اي بیانیه اقدامی، چنین به اعتراض در لوتر ،1517 سال اکتبر
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 متقاعد لوتر 1521 تا 1518 سالهاي بین اما. بود ها مغفرتنامه نظام از استفاده سوء علیه بر صرفاً لوتر اعتراض این. کرد نصب
 کوشیدند کلیسایی مختلف مقامات. است آن کلیسایی نظام و رم از جدایی کلیسایی، نظام اصالح و تحول براي راه تنها که شد

 تمام در شجاعانه لوتر اما. دادند تشکیل مختلفی شوراهاي منظور، این به. کنند خاموش را او یا گردانند بر عقایدش از را لوتر
 و آراء گسترش در او توفیق و لوتر اقدام. است مقدس کتاب او، براي قبول قابل مرجع یگانه که گفت می و کرد شرکت آنها

 به  آماده باروت انبار بر نیرومند بس اي جرقه روم، کاتولیک کلیساي حاکمیت از پیروانش و او آمدن بیرون و خود عقاید
 علَم اروپایی، مختلف سرزمینهاي در که بود نگذشته لوتر نهضت از کوتاهی مدت. افکند وسطی قرون اواخر مسیحیت انفجار 

 از خود متفاوت برداشتهاي و عقاید ابراز و اظهار به مختلف، نقاط در مختلف افراد و شد پا بر رم مذهبی حاکمیت با مخالفت
 مساعدکننده بود، حاکم اروپا بر دوره این در که آزاد اندیشه جو و رنسانس  .است روشن امر این علت. پرداختند مسیحیت

 کند کن ریشه بن از را کاتولیک کلیساي که نبود این لوتر مارتین هدف . مذهب در جمله از بود، ها زمینه همه در آزاداندیشی
 الهیات باب سایت مهرنامه، در“:گزیده هایی از( بود  کاتولیک کلیساي در اصالحاتی خواستار صرفاً او کند؛ بنا نو اي فرقه و

  )."کالون ژان و لوتر مارتین پروتستانتیسم،
. اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه کلیساي کاتولیک در اروپا،  منجر به ظهوراصالحگران دینی شدرفتار خشونت بار ،             

 لحاظ به و ثروتمند بسیار تشکیالت یک به پانزدهم قرن پایان تا که داد اجازه عقاید تفتیش دستگاه به رم کلیساي:نوشته اند
 که را خود اولیۀ هدف تشکیالت این عقاید، تفتیش دستگاه گسترش با  .شود تبدیل المللی بین اهمیت داراي و قدرتمند سیاسی
 دستگاه پانزدهم، قرن در. گرفت نادیده اي بیرحمانه طرز به بود کلیسا آغل به آواره گوسفندان بازگرداندن و ایمان ترویج
 قرن در اولیه عقاید تفتیش آنکه با .بود بدنام اندیشه، بیحاصل کنترل اعمال و ستیزي، یهودي آزمندي، خاطر به عقاید تفتیش

 سرتاسر فراگیر دینی جنبش مثابه به پروتستان اصالحگري که شانزدهم، سدة تا کاتولیک کلیساي اما گرفت،  ریشه دوازدهم
 می کشیدند پیش را کاتولیک کلیسا "اصالح" اندیشۀ که کسانی. نشد روبرو خود چالش مهمترین با دید، نور در را اروپا

 نخستین مسیحیان تکالیف آنها عقیدة به آنچه با را تشریفاتش و کنند، ساده را تکالیفش سازند، جدا ثروتش از را آن خواستند
 در کلیساها از متنوعی بسیار مجموعۀ برپایی به کاتولیک، کلیساي اصالح جاي به اصالحگري، اما .نمایند هماهنگ بیشتر بود

 به عقاید تفتیش از رو، این از و نبود قبول قابل کلیسا نظر از تنوعی چنین. شد منجر اسکاندیناوي و اروپا بریتانیا،  جزایر
همانگونه که از واژه . )راسخون، تفتیش عقاید(کرد استفاده اصالحگري با مبارزه در سالحهایش قدرتمندترین از یکی عنوان

به انتیسم پروتست .آمیز  در پیش گرفتند به معناي اعتراض کردن بر می آید، این اصالحگران موضع اعتراض  "پروتست"
و از درون  :و نوشته اند. که در قرن شانزدهم در اروپا به قصد اصالح کلیساي کاتولیک آغاز شد  شود جنبشی مذهبی گفته می

در  ن لوتر  را آغازگر و تأثیرگذارترین شخصیتیاگر مارت. این جنبش در کنار کلیساي کاتولیک، فرقه پروتستان سر برآورد
گیرند، اولریش  هاي بعدي قرار می بدون شک افرادي که در رتبه  آغاز نهضت اصالح دینی در اروپا بدانیم،

  ).اقتدارگرا اصالحگر کالون؛ روزنامه جامعه باز، ژان(هستند}1564 – 1509 {کالون و ژان}1531-1484{تسوینگلی
 لُرد. است میالدي 19 سده در انگلیسی مورخ و فیلسوف }اَکتون لُرد به مشهور{دالبرگ اَکتون ادوارد امریک جان               

 قدرت و آورد می فساد قدرت ": ماندگار نوشت  اي جمله ، 1887 آوریل 5 در کرایتون مندل اسقف به اي نامه در اَکتون
 استفاده خود نفوذ از اقتدار، جاي به که وقتی حتی هستند، بدي مردان همیشه بزرگ مردان. مطلق فساد مطلق،

 زاپاتا امیلیانو .نشان داد که قدرت فساد می آورد  "زنده باد زاپاتا"الیا کازان در فیلم ). ویکی پدیا، جان اکتون(کنند می
 آید مى بشمار  "دیاز پورفیریو" دیکتاتورى  رژیم علیه مکزیک مردم بزرگ قیام برجسته رهبران از }1919- 1879{ساالزار 

 دلیل همین به و شد بدل مکزیک ملى قهرمانان از یکى به انقالب جریان در موثرى نقش واسطه به و شد آغاز 1910 سال در که
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، اتفاق مکزیکداستان فیلم در   .خوانند مى "زاپاتیستا" او احترام به را شد آغاز مکزیک چیاپاس ایالت از که انقالبى جنبش
عنوان عضوي از هیئت ه بزاپاتا که مارلون براندو  نقش او را بازي می کند . اولین صحنه فیلم، اینگونه آغاز می شود. افتد می

اند تا ضمن شکایت به رئیس جمهور، اطالعات  آمده "دیاز " رئیس جمهورزد فرستادگان مردم و به اتفاق سایر اعضاي هیئت ن
در نتیجه . کند توجهی شکایت آنان را رد می با بی  "دیاز"مربوط به فساد و بیعدالتی موجود را در اختیار وي بگذارند، اما 

وقتی انقالبیون پیروز می . کند رشی بزرگ را آغاز میشو }آنتونی کوئین{ناگزیر همراه با برادرش اوفمیو اپاتازاین اتفاق، 
اي از دهقانان به دیدن زاپاتا در کاخ ریاست جمهوي  عده. پذیرد، گرچه تمایلی به این کار ندارد رهبري کشور را میشوند

ق، به این نتیجه ، رهبر شورشی سابزاپاتا. شان را تصاحب کرده، شکایت کنندیکه زمینها "اوفمیو  "روند تا از برادر او، می
صحنه   کازان ). "ویکی پدیا،زنده باد زاپاتا": برداشت آزاد از(است رسد که قدرت، او را از راه به در برده و تباه شده می

هاي اول  و  انتهایی فیلم را عمدا به گونه اي نمایش می دهد تا نشان دهد که فقط جاي حاکم و محکوم عوض شده و هیچ 
  .کازان به روشنی در فیلم نشان می دهد که قدرت فساد می آورد.تغییري در ساختار قدرت بوجود نیامده است

بارز سخن لرد اکتون  کالون، از مصادیق. پروتستان است برجسته روحانی کالون، داستان فیلم کازان در رابطه با ژان              
همان  .کرد برپا ژنو در را دینی دیکتاتوري یک نهایت در اما کرد،  ظهور پروتستان اصالحگر یک سیماي در اونخست.می باشد

شاهد  تکراراین  تاریخ همواره  که آنجایی از .استبداد دینی اي که آیه اهللا نایینی آن را بدترین نوع استبداد می دانست
صحنه بوده است که ابتدا عده اي با اندیشه هاي پاك و آرمانی بر ضد ظلم و فساد قیام می کنند، اما سرانجام به علت  داشتن 

 .نبود مستثنی قاعده این از هم کالون حکومت قدرت و اختیارات بسیار که بر آن نظارتی نیست به فساد سوق داده می شوند،
 اصولی که کالون ژان نام به فرانسوي بود متفکري شد، میدان وارد لوتر پس ازنهضت که اي چهره ترین برجسته: نوشته اند

 بگوییم اگر نیست اغراق واقع، در. گرفت قرار انگلیکن و باپتیست کلیساهاي پذیرش مورد بعدها که کرد تدوین اعتقادات براي
 داد،  ارائه کلیسا براي او که روشی و او اعتقادي اصول ضمن، در. هستند کالون نظرات پیرو جهان، پروتستانهاي درصد90 که

 دین مبادي" نام به کوچکی کتاب ،1536 سال در او  .)سایت مهرنامه، همان( گذارد را پرزبیتري کلیساهاي پیدایی اساس
 در را کالون چنان کتاب، این: چنانکه نوشته اند. است مسیحی ایمان اصلی ارکان بر مند نظام شرحی که کرد منتشر "مسیحی

 فصلی شش اولیه متن و آورد عمل به آن در فراوانی تغییرات عمرش، از باقیمانده مدت در که داد قرار دیگران توجه کانون
 در که شد شمرده دینی اصالحات دوره کالسیک مهم منابع اولین از بعدها کتاب، این. رساند جلد چهار در فصل هشتاد به را

 در ژنو،. شد استراسبورگ عازم ، 1536 سال در کالون .بود شده تفسیر و شرح تمام وضوح و صراحت به پروتستانها عقاید آن
 پذیرفت؛ میلی بی با او و بماند ژنو در تا خواست کالون از اصالحگران، رهبر فرانسوي  "فارل گیوم". برد می سر به ناآرامی

 کالون. شد اخراج آنجا از ،1538 سال در مردمی اعتراضات و شورشها اثر در کمی ت مد از پس و نیاورد دوام ماندن این اما
 فرانسوي ترجمه اولین 1541 سال در و کرد الهیات زمینه در آثاري تحریر به شروع  و رسید استراسبورگ به تأخیر سال دو با

 داد تشکیل دینی حکومت ژنو شهر در او ،.گردد باز ژنو به که شد تقاضا او از مجدداً هنگام، این در .کرد منتشر را مبادي کتاب
 تصمیم آزادانه شهر دینی مسایل در عمالً زندگی، دهه واپسین در که بدانجا تا کرد، شهر مقامات با مخالفت به شروع رسماً و

 و کلیسا برابر در اطاعت و تسلیم: )الف: بود همراه ایشان با مورد دو در داشت کاتولیکها با که اختالفاتی تمام با او. گرفت می
 در آنچه. است پروتستان هاي شعبه دیگر با کالونی آیین تفاوت نوعی واقع در این. دین حوزه در تسامح و تساهل عدم: )ب

 در کالون. کشد می تصویر به را سرسختی و مستبد اقتدارگرا، جنجالی، چهره است، مانده جا به تاریخی منابع در کالون مورد
برداشت ( شد مخالفان قتل مسبب موارد، برخی در و شده عقیدتی نزاعهاي موجب بارها خود، اصالحگرایانه زندگی طول

 مجازات به یا شدند می تکفیر بودند، مخالف او مذهبی اصول با که کسانی رو، این از :و  .)"جامعه باز، همانروزنامه ":از
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 الهیات بر که آنچه .تبعید نفر 76 و شدند اعدام مسیحیت اصول با مخالفت جرم به نفر 58 او، حیات دوره در. رسیدند می
 تصمیمات و اعمال در خدا مقدس، کتاب از او تفسیر طبق. است خدا مطلق حاکمیت درباره او اعتقاد است، گستر سایه کالون

 اثر در اش اراده و انسان.  دهد قرار سوال مورد را او تصمیمات که نیست آن  اجازه را کسی و دارد مطلق حاکمیت خود
 شده فاسد و تباه ریشه از اش اراده زیرا دارد، بر خود نجات براي قدمی نیست قادر او. است شده تباه کامل طور به سقوط،

 این. باشند شده برگزیده پیش از شرطی، و قید هیچ بدون خدا، حاکمانه اراده طبق که یابند می نجات کسانی فقط.است
   ). سایت مهرنامه،همان(دارد خدا اراده به بستگی کامل طور به برگزیدگی
ئت که به معنی تعطیلی عقل و عدم حق  با توجه به ریشه هاي تفکر کالون در می یابیم که مرکز کانونی  این  نوع قرا                 

 به این نوع اندیشه مرتبط با کالون   به مبسوط طور به که کتابهایی از یکی. پرسش می باشد تا چه جد می تواند خطرناك باشد
با توجه به  .شد منتشر و ترجمه فارسی به 1376 سال در می باشد که تسوایگ اشتفان اثر " بیدار وجدان" کتاب است پرداخته

در این فصل، درباره جنبشهاي اینکه در فصلهاي پیشین درباره قرون وسطی و دادگاههاي تفتیش عقاید نوشته ایم، اینک که 
توضیج  اصالحی دینی که  پیش در آمدي براي ورود به عصر نوزایی است ، مطلب می نویسیم؛ موقعیت مناسبی است براي 

 و دردناك است حکایتی. اروپا روشنگري تاریخ از غمناك است داستان این کتاب حکایتی .بیدار دادن درباره کتاب وجدان
 کاتولیسم جدا از کالون، همانگونه که بیان شد ژان .انسان زندگی زمانهاي امیدبخشترین و روشنترین از یکی از باورنکردنی،

 کلیساها و دهد می روي قیامی ژنو در :نوشتیم که .سپارد می تسوینگلی و لوتر مردانی مانند هاي اندیشه بر دل و شود می
 از جدید قرائتی به زود خیلی و نشیند می مسند بر کالون. گزینند برمی اخالق معلم عنوان به را مردم کالون و شوند می اصالح
 و تبعید به را خود مخالفان کوتاهی، مدت ظرف . و راه انحصارگرایی را در پیش می گیرد. یابد می دست خود هاي آموزه
 در را تنوع و را زیبایی و را هنر. کند می حذف و دارد می وا اعتراف به شکنجه زیر در را باقیماندگان و کند می روانه زندان

 را دنیایی زندگی که آنچه هر با. کند می قلمداد خداوند دشمن نتیجه در و خود، دشمن را آنها و کند می کن ریشه یکسره ژنو
 دار سر بر را بیگناهی دارد می خوشتر آشکارا و کند می معرفی شیطان مخلوق را رحم و ورزد می دشمنی سازد، می زیستنی

 اطاعت و کند می محکوم صراحت با بود، برخاسته مبارزه به آن براي روزگاري که را تفکر آزادي. رها را گناهکاري تا ببیند
  )."بیدار وجدان کتاب بر یادداشتی وب چرکنویس،": برداشتی آزاد از( .خواهد می خویش رعیت از را محض

 نویسنده تسوایگ استفان از است کتابی عنوان ، کالون مقابل در کاستلیو یا }خشونت مقابل در بیداري{بیدار وجدان              
 تئوریک مبناي و کند نمی بسنده تاریخ روایت به کتاب ، نویسنده .است یافته انتشار 1936 سال در که اطریشی نامدار
 متولد کتاب دل در را شخصیت سه. نمایاند می خواننده به پرداخته،  داستان قالب در که ترجیع بندهایی در را خود نظریه

نکته . این سه شخصیت هستند کالون و سباستین کاستلیو ،میکائیل سروه .میراند می و رساند می بلوغ به و پروراند می و کند می
 علیه وجدان یک یا کالون علیه کاستللیو": است چنین کتاب اصلی عنوان: ظریفی که در باره این کتاب گفته اند این است که

 عنوان. کالون با کاستللیو نبرد: ست رویارویی یک شرح کتاب، که گوید می خواننده به ابتدا همان از آلمانی عنوان. "خشونت
 یا کاستللیو تقابل، این سوي یک در: دهد می خواننده به بیشتري اطالع است، شده جدا "یا" با و اول عنوان با متناظر که دوم

 خشونت، مقابل: هست هم دیگري ي نکته حاوي کتاب آلمانی عنوان. خشونت یا کالون دیگر سوي در و است نشسته وجدان
 دهد، نمی خشونت و قهر با را کالون خشونت پاسخ کاستللیو دیگر عبارت به. است نشسته وجدان بلکه است، ننشسته خشونت

 یک به تنها موضوع که گوید می خواننده به ابتدا همان از عنوان این. است خشونت و قهر از فارغ دهدکه می اي وسیله با بلکه
 و قهر با جدال آن و دارد فراتاریخی و فرازمانی ابعاد بلکه نیست، محدود کالون و کاستللیو جدال یعنی تاریخی، ماجراي
 توان نمی که است برده کار به هم ادبی ظرافت یک نامگذاري این در تسوایگ. ست رواداري یا مدارا کردن پیشه و خشونت
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 امر این ،}کالون و کاستللیو نامهاي در C حرف{ شوند می آغاز واحدي حرف با نخست ضدین اگر. داد نشان فارسی در را آن
 دیگر سوي از .}"قهر خشونت،= Gewalt "و  "وجدان= Gewissen "کلمات در G حرف{ است صادق نیز دوم ضدین مورد در

 تعصب  جنبه بر تأکید با همه از بیش تسوایگ. است آورده نخست را آنها نام و داده "نیکی"به را تقدم ضدین، دو هر در وي
 از. کند دفاع است، متبلور کاستللیو شخصیت در که مدارایی و تسامح از است کوشیده مخالفانش، کشتن حد سر تا کالون
 نماد او. است خدشه بی و پاك سر یک کاستلیو تصویر: دهد می بدست شخصیتها از ال ایده تصویري کتابش در که روست همین

 جهانی جنگ از را پیش}"اراسموس "و "بیدار وجدان"{ کتاب دو تسوایگ هر اینکه با. است شرّ نماد بیش و کم کالون، و خیر
 انسانها سوزاندن و کشتار داهیانه سروه، ماجراي دادن نشان با توانا هنرمندي عنوان به اما است، نوشته آشویتس  فاجعه و دوم

  ).افشاري ، رحمان بیدار به وجدان دیگر سایت جرس،نگاهی(است کرده پیشگویی را فاشیستی نظام در
 اصالح جنبش ٔبحبوحه در و شانزدهم قرن ظلمت عصر در که است کاستلیو سباستین سرگذشت واقع در کتاب این                

 نام به و کرد علم قد بودند، کرده برپا کالون، ژان آنان، رأس در و پاپها که اي ظالمانه و استبدادي حکومت علیه دینی، طلبی
 محور حول سویی از کتاب، داستان: و نوشته اند .پرداخت امان بی اي مبارزه به آنان دنیاپرستی و جنایت و ظلم علیه انسانیت،

 دیکتاتوري یک نهایت در اما یافت ظهور پروتستان اصالحگر یک سیماي در نخست که وي عملکرد به و زند می دور کالون، ژان
 و بیست در ، کاستلیو. شود می مربوط کاستلیو زندگی به کتاب، داستان دیگر سوي از اما. پردازد می کرد، برپا ژنو در را دینی

 مهاجرت به ناچار اندازد، می خطر به فرانسه در را او زندگی امر این چون و سپارد می دینی اصالح کار به دل سالگی پنج
 میان از دین در را ابهامات تا کند می جدید و عتیق عهد مجدد ترجمه صرف را خود همت و رود می استراسبورگ به و شود می

 اوج در ایام این در که کالون دستگاه ولی کند؛ منتشر را کاستلیو ترجمه که کند می تمایل ابراز ژنو در ناشري سپس. ببرد
 .رود می کالون مالقات به آن رفع و سانسور این به اعتراض براي کاستلیو و شود می کاستلیو کتاب انتشار از مانع است، قدرت

 و اتهامات با و شود می برجسته کالون و کاستلیو یعنی داستان قهرمان دو میان ستیز و تضاد که است بعد به داستان اینجاي از
 را وي او؛ هاي نوشته و شود می داستان وارد سروه میکائیل کتاب، چهارم فصل یابد از می ادامه دیگري علیه یکی استداللهاي

 او فرمایشی اي محاکمه از بعد و بندند می قتلش به کمر که اي گونه به. دهد می جلوه مطرود کافري حامیانش و کالون نظر در
 نظام علیه او مبارزات به و انجامد می کاستلیو شدیداللحن اعتراض به کالون ژان اقدام این. سوزانند می آتش در را

 و دهد می پیوند یکدیگر به را شخصیت سه زندگی کتاب، این ترتیب و بدین .دهد می تازه جانی کالون مذهبی دیکتاتوري
ویکی پدیا،وجدان بیدار: برداشت از(رود می پیش شخصیت سه این حول داستان روند(.  

 و خشک بسیار برداشتی :است،  وبر اساس کتاب می توان گفت که منفی شخصیتی وجدان بیدار  کتاب در کالون             
 نوعی منادي و آورد، پدید تحولی تا آید برمی صدد در نخست متصلب ایدئولوژي همین به توسل با .دارد مسیحیت از متصلب
 خود درون در که آمریتی و تصلب دلیل به ایدئولوژي همین رفته رفته ولی. باشد بود، آن مبلغ پروتستانیسم که طلبی اصالح

 ٔنوشته در کالون. گردید دینی دیکتاتوري یک گذار پایه و شد بدل دیگران کشیدن بند به براي اي وسیله به خود داشت، نهفته
 خویش سخن نشاندن کرسی به براي که است شده توصیف ساز حیلت و طلب قدرت و گرا مطلق و اندیش جزم فردي تسوایگ،

 و نفسانی هواهاي از او یکسره گزینی دوري یکی اثر، این در وي برجسته ویژگیهاي از. ورزد نمی دریغ جنایتی هیچ از
 با را خود فعالیت که، است جهان خودکامگان تمامی همانند اي خودکامه وي. باشد می او کردن رفتار پیرانه همواره دیگري

 تر، سختگیرانه دیگري تفسیر هر از مسیحیت از او تفسیر که شود می آشکار رفته رفته اما کند؛ می آغاز آرمانی سخنانی
 از زاهدانه، و خشک عبوس، نامهربان، چهره این. ماند می برهوت به اثر، این در کالون سیماي. است ترشروتر و تر نادوستانه

  .)ویکی پدیا،، همان(است دور به دهد می حس و گرما شکوفایی، شادمانی، زندگی به که چیز هر



 

168 
 

. شجاع و جوان ست متألهی وي،: او را چنین توصیف کرده اند .است "سروتوس میکاییل"شخصیت دیگر این کتاب،                
 در خواهد می  پروتستان کلیساي از و زند می تثلیث یعنی مسیحیت،  آموزه عمیقترین قلب به تنه یک و سودا، هزار و دارد سري

 میان در اما و کند مخفی را خود شود می ناچار باورپرسی، از هراسِ. نهند کنار به نیز را تثلیث  جزمواره خویش، ینید اصالح
 بود، کرده انتقاد نیز او کتاب از چون و کند می رو او براي را خود دست و کند می اعتماد کالون به آوران، نام و متألهان  همه
). چرکنویس، همان( شود می اسیر او چنگ در فراوان، گریزهاي از پس و سازد می }!{حکیم این پایان بی نفرت  طعمه را خود

 اکتبر در بیست و هفتم مذهبی محکمه یک در ژنو در اسپانیایی پزشک  "سروه "کار به جایی می رسد که :و چنانچه نوشته اند
 نشان داستان این .زدند آتش اي وحشیانه طرز به را وو ا. شود محکوم می اعدام به الحاد و کفر گناه به کالون توسط 1553

 مرتکب مشابهی جنایات قدرت، در نیز خود ، بودند پاپی دستگاه عقاید تفتیش دادگاههاي قربانی خود که پروتستانها که داد
 و پایه درباره بود مکتوبی نوشتن بیماریها، بروز علل و خون گردش درباره کتابی انتشار بر عالوه "سروه" گناه.!شوند می

 این .است ندیده انجیل در را گناه از کاتولیک کلیساي برداشت و تعریف که بود کرده اشاره مکتوب این در وي. گناه تعریف
 از که افکندند زندان به"وین" در و کردند الحاد و کفر به متهم را او و برانگیخت را کاتولیک کلیساي رهبران خشم نوشته

 مذاق به  "سروه" هاي نوشته. افتاد پروتستانها چنگ به آنجا در که شد ژنو وارد اسپانیا به خود راه سر در و کرد فرار زندان
 صادر را او سوزانیدن و سروه قتل فرمان و کند می تلقی مطرود کافري را سروه وي، نتیجه، در و آید نمی خوش نیز، کالون

 از هراس. ندارد گفتن سخن یاراي کس هیچ بسیار، مخالفان میانِ از: و). ها پروتستان جنایت سایت مردم ساالري،(کند می
 وا را جنگ زود مصلحان، که است تاریخ طنز این کند و می خفه حلقومها در را صدا سروه،  خونبارِ سرنوشت  مشاهده و تخریب

 به خویش، موقعِ به که است نهفته صدایی هنوز تاریک، شب همین در اما. کنند می خالی را مقام زود مداراگران، و نهند می
  ).چرکنویس، همان(شود می بدل فریاد

 مکتب و دینی دیکتاتوري و کالون مقابل در او. بلند می شود تهیدست و تنها این فریاد، از حلقوم کاستلیوي آزادیخواه              
 را خود فکر او همچون هرگز کالون خالف بر کاستلیو،. کند می اعتراض  "سروه" اعدام به نسبت و به پا می خیزد او استبدادي

 تنه یک  و تابد برنمی را "سروه "سوزيِ زنده کاستلیو،: و نوشته اند .خود را حق مطلق نمی پندارد و انگارد نمی درست فکر تنها
  مقدمه در و دهد نمی رضا این به او  سوخته دل. کند می آغاز تئوریک اي ستیزه  مداراگري، مانیفست انتشار با و خیزد می پا به

 از لشکري با شود می تشبیه اي پشه نبرد به خودش طرف از او، انجام بی  مبارزه. تازد می کالون بر آشکارا حکیمانه، اثر همان
 و زنی اتهام او علیه و دهند نمی او به صحبت  اجازه. ستانند می او از را کارش. زد حدس را سرانجامش توان می  .فیلها
 کافر و کنند می بدنام را او مسیحی، جهان سراسرِ در هستند، مدفون انبارها در او کتابهاي حالیکه در و کنند می پراکنی لجن
 و آورد نمی را خفقان این تاب صدایی، بی و گمنامی در اما کاستلیو. خواهند می برایش زجرآور و خونین مرگی و نامند می

 در 1515 سال در کاستلیو: و .)چرك نویس، همان(رود می دیگر دیار به و گذاشته وا را جسم مرگ، بیدادگاه برگزاري از پیش
 اما کرد پیدا عالقه بوطیقایی هاي هنر به جوانی ابتداي در وي. آمد بدنیا ساوواین و سوییس فرانسه، میان مرزي اي منطقه

 رم قوانین مورد در بحث جاي به اساتید و جوانان بیشتر زمانی،  برهه آن در که چرا. شد متمایل روز امور به مدتی از بعد
 خود  زمانه و عصر و مذهبی باورهاي بین داشتند دوست و شده متمایل خود زمان روز مسایل به ارسطو و افالطون باستان،
 کاستلیو.نمایند سازگار زمانه مقتضیات و نیازها با را دین و بپردازند دین سازي عصري به واقع در یعنی. نمایند ایجاد همدلی

 و بیست در لذا نماید ترویج را "مداراگري" نحوي به که نهد بنیان را مکتبی خواست می بود شده کشیده سمت همین به که هم
 در را دینی فکر احیاء و نوزایی اندیشه که بود کسی اولین و ساخت مطرح فرانسه در را دینی اصالحات جنبش سالگی پنج

 ژنو در و شد وطن جالي به ناچار جان، ترس از و دیدگاهی چنین نمودن مطرح جهت به کاستلیو .نمود عنوان مسیحی اروپاي



 

169 
 

 زبان به مقدس کتاب ترجمه. بود فرانسه از بدتر مراتب به عیارکالون، تمام به خاطر دیکتاتوري  آنجا وضع اما. یافت سکونت
 از پیش آنکه حال دانست، بدعتگذاري نوعی آنرا شد و مواجه خودکامه کالون مخالفت با توسط سباستین، فرانسه و التین

 چون و. بود نموده منتشر کالون پیشگفتار با و برگردانده التین به را مقدس کتاب وولگات، بنام کالون اقوام از یکی کاستلیو،
 به "بدعتگذاري" برچسب زدن با که بود آن پی در گردد کساد بازارش و شود پیدا او دست باالي دستی خواست نمی کالون

 اندیش آزاد این قتل و شد آغاز "سروه" قتل با کاستلیو اصلی مبارزات .کند ترك را ژنو تا دهد قرار فشار تحت را کاستلیو وي،
 این مورد در نتوانست او . شد او در فکري تهور و تحول موجب و نهاد کاستلیو روان و روح بر بدي بسیار تأثیر فرانسوي،

 رشته به هولناك جنایت این علیه "بلینوس مارتینوس" مستعار نام با را مقاالتی و برد دست به قلم لذا. بنشیند ساکت جنایت
 موضوع با "کافران" کتاب در "مداراگري;" و "آزادباوري" و "آزاداندیشی" و سروه از حمایت در او مقاالت. درآورد تحریر

 هر بود معتقد او. بود خشونت و جنگ از بیزار و خو، نرم دانشمند، مردي کاستلیو.شد آوري جمع سروه حق در کالون جنایات
 باورهایش و عقیده کردن مطرح اتهام به را کسی ندارد حق هیچکس و نماید مطرح را خود عقیده و نظر که است آزاد انسانی

 در. کشی می آدم مسیح و خدا نام به که تو بر واي":نویسد می کالون به خطاب کافران کتاب در او. نماید محکوم مرگ به
 آتش در کفر اتهام به را ها سروه و سروه تو بکشی؟ عقایدش و باور خاطر به را انسان که است آمده مقدس کتاب کجاي

 مسیح و خدا آتش، میانه در چرا نبودند چنین اگر و اند مسیح به معتقد و خداپرست و مؤمن همه آنان حال آنکه سوزانی می
 نیستند راضی مسیح و خدا هرگز .سازد مطرح را باورهایش و عقیده دارد حق انسانی هر": بود معتقد او. "زنند؟ می صدا را

 و شود سوزانده ، دارد تفاوت مقدس کتاب مورد در مردم عموم و ما باورهاي با باورهایش یعنی است اندیش دگر که کسی
 کاستلیو،. "می گردد خدا خشم باعث که است آشکار جنایتی بلکه شود،  نمی محسوب مکتب از دفاع تنها نه انسانها سوزاندن

 رساندن کیفر به ضرورت و خداوند منکران از مقدس کتاب در که یابد درمی و نماید می جستجو را مقدس ب کتا برگ برگ
 را مسیح و خدا شان  همه شوند می سوزانده که آنهایی": شود می ایجاد ذهنش در سؤال این اما آمده، میان به سخن آنان
 نجات راه تنها کاستلیو. "باشد می اصلی مشکل که است کالون این بلکه باشد، نمی مسیح و خدا اصلی مشکل پس دارند، قبول

 این به جهانِ او نظر به. داند می بشر ابناي بین در مداراگري رواج را، اعدام و شدن زندانی شکنجه، تفتیش، همه این از بشر
 چنین کافران، کتاب پیشگفتار در او .دارد کافی جاي تفکرها و باورها عقاید، ها، نبینی جها همه براي بزرگی و وسعت

به  را دگراندیشان و اندازند  می راه به را هولناکی قصابی تو نام به شهر میدان میانه در وقتی آیا مسیح اي "نویسد می
 و چه؟ یعنی کفر که پردازد می پرسشها این به آنکه از پس کافران کتاب ادامه در او. "داري؟ حضور سپارند می آتش هاي شعله

 جزا و پیگرد آیا که سازد می مطرح را بنیادین سؤال این بدانیم؟ کافر توانیم می کنیم پایمال را عدالت آنکه بی را کسی چه
 و شود می قایل تفاوت منکران و کافران میان اوال بین، این در او .است؟ مجاز و روا آنان دگراندیشی خاطر به کافران دادن

 و نیستند کافر دانند می کافرشان کالونها امثال که را کسانی است، معتقد و داند می خدا  وظیفه را کفار مجازات دیگر طرف از
 نام به که هستند افرادي خودراي، و مستبد افراد اینگونه عموما و. نداریم کالونها ادعاي اصالت و بودن حقیقی بر دلیلی ما

 غالب وجدان بر قهر استبدادي، جوامع همه در که همانگونه اما .هستند مخالفانشان با خود حساب تسویه صدد در کفر
 از جریان .سازد می تر سیاه مداراگري مؤسس این براي را روزگار و یافته غلبه کاستلیو بیدار وجدان بر کالون قهر یابد، می
 جایگاه و آبرو از و کرد می زندگی بود ثروتمند و خارجی بازرگانی که "بروژ دو ژان" بنام مردي بازل، در که است قرار این

 تمام سنگ برایش ها بازلی درگذشت، که هم زمانی و بود نیکوکار فردي که چرا. برخوردار بود بازل مردم نزد در اي ویژه
 مرد این که رسید خبر بود گذشته دوبروژ مرگ از پس سالها اما .سپردند خاك به لئونارد کلیساي در را جسدش و گذاشته

 دردناك واقعه آن پیرامون را، شگفتیها کتاب و بگریزد "فالندر عام قتل;" از بود توانسته که است کافرکیشی همان نیکوکار،
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 هایش نوشته دیگر و کتاب با همراه و کشیده بیرون قبر از را او پوسیده جسد و شد تشکیل دادگاهی لذا. سازد منتشر و بنویسد
 به متهم فرد این با ارتباط دلیل به داشت دوستی وي با "دوبروژ "حیات زمان در که کاستلیو.سوزاندند بازل میدان وسط در

 کتاب "بلینیوس مارتینیوس"مستعار نام با که است کسی همان کاستلیو این که دریافت بازل دادگاه و گردید الحاد و کفر
 خداوند که باورند این بر یارانش. است ساخته منتشر سروه قتل جریان در کالون دیدگاههاي و عملکرد نقد در را کافران
 سباستین باشگاه اندیشه،":گزیده هایی از(بخشید  رهایی هولناك مرگ از ، کاستلیو را}1563سال {طبیعی مرگ بوسیله

 یاراي را کسی. اعدام ادامه دارد و سوزي آدم تا عقاید گرفته تفتیش و شکنجه از. ندارد تمامی کالون جنایات اما   )."کاستلیو
 ترجیح قرار بر را فرار یا همه کالون جنایت ترس از آزادیخواهان و روشنفکران :چنانچه نوشته اند که.نیست کالون با مبارزه

 سخره به را دین که حاکمی چنین مصاف به که داند می کاستیلیو.اند گرفته عزلت اي گوشه در نشان و نام بی یا و اند داده
 شرط ایستادگی و صبوري داند می و جست بهره دینی دانش از باید کرده استفاده خود قدرت براي محملی آن از و گرفته

 راهی خدا با را آنان و است قدرت بر ماندگاري وسیله تنها دین حاکمان براي که داند می او. است خودکامگان با مبارزه اول
 بررسی به معاصر اومانیستهاي و لوتر تا آگوستین از مسیح آیین آوران نام همه نظرات گردآوري با آزادیخواه، این .نیست

 از نباید اندیشه برابر در کند که می استدالل و رود می دینی بدعتهاي این با مبارزه به تنه او یک .پردازد می کافر و کفر
 به را ما تو کتاب و تو کارهاي بینی نمی” که زد می فریاد. گفت پاسخ اندیشه با باید را اندیشه و خواست کمک درفش و شمشیر

 بیازند مردم کشتار به دست بخواهند چون اکنون و دارند الهی حیثیات از دفاع دعوي که آنانی بسیارند کشاند؟ می کجا
 خواهند بیگناهان خون به دست و نهاد خواهند تو شومناك پاي جاي بر گام و کرد خواهند بزهکاریشان پشتوانه ترا گواهی

  ). "خودکامگان برابر در بیدار هاي وجدان ایستادگی   سایت کلمه،":برداشت از(. "آلود
 آلمانی نویسنده مان توماس که چندان. شود می محسوب غرب اندیشه سپهر در گمنام شخصیتهاي از کاستلیو سباستین              

 غوغایی .دانستم نمی هیچ کاستلیو درباره من": نویسد می چنین کتاب نویسنده به او درباره کتاب این خواندن از پس نیز
 در ماست روزگار انگیز نفرت و داشتنی دوست چیزهاي همه آورنده هم گرد شورانگیز، و است دهنده تکان کتاب، این است

 هم و است انگیز غم هم این. است بوده تاریخ همیشه که است همانی پیوسته مسئله: آموزاند می ما به که تاریخی، نمودگاري
 فکري استبدادمنشی برابر در انسانی اندیشه آزادي نامی نام به که تنها و آرمانخواه مردي را کاستلیو ، تسوایگ. "تسلّابخش

 نه و دارد نفوذي نه او. است شبیه پیل مقابل در اي پشه به کالون حصر و بیحد قدرت مقابل در که داند می برافراشت، قد
 از نقاب و بشناساند ما به را گمنام کاستلیوي که است آن دنبال به کتاب این او در .دهان به دست و فقیر است معلمی. ثروتی
گزیده ( دانند می اندیشی جزم قید از مسیحیت و اروپا از بخشی بخش رهایی را وي برخی که کالونی برگیرد، کالون چهره
 از فراتر هدفی اما پردازد، می تاریخی موضوعی به اگرچه تسوایگ،: و )."بیدار مرشدزاده،وجدان علی بالگفاي":اي از

 باید را او پیشگفتار رو این از است، گفته سخن به روشنی قصد این از پیشگفتارش در تسوایگ. کند می دنبال را تاریخی حوادث
: کند می آغاز چنین را خود  جمله نخستین فرانسوي، فیلسوف و مونتنی، نویسنده از قولی نقل از پس تسوایگ. خواند دقت با
 و تند ي مقایسه چنین با خواهد می دلیر  گذشته ازجان این . است آورده کاستلیو را توصیف این ."پیل با نبرد در اي پشه"

 نابود سان بدین و دیگراندیش انسانی قتلِ اتّهام سکوي بر اندیش خشک کالون آشکاراي نشاندن با داند می نیک که تیزبفهماند
 اي نکته اما. است یازیده دست زورمند، حریفی با نابرابر، نبردي چه به دینی، اصالح جنبش درون در وجدان آزادي کردن

. دینی اقتدار با مقابله در فکري نبردي داند، می اجتماعی نه و فردي نبردي را نبرد این کاستللیو. است نهفته تشبیه این در
 استبدادمنشیِ با ست نبردي}"وجدانی ناب درگیري" کرده ترجمه مترجم که آنگونه نه{ عقلی و فکري صرفاً ست نبردي
 آزاداندیشیِ. است آگاه خود کار بدفرجامی و ضعف به به خوبی رو،کاستللیو این از. است مجهز هم سالح قدرت به که کالون
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 به و کند می مشاهده نیز پروتستانیسم درون در بلکه بیند، نمی خود دینی مخالف نزد در تنها را ایراد که است این در بویژه او
 کالوینیسم یا کاتولیسم با مبارزه تنها نباید را است، شده نوشته او   باره در که کتابی و او کار رو این از. کند می اعتراض آن

 آزادي" را آن مترجم آنچه که از دفاع بویژه و آزادي از دفاع باید گوید می بدرستی تسوایگ که همانطور بلکه دانست،
 خویش کردار و گفتار در که است انسانی هر حق مقصود بلکه نیست،  "وجدان" بودن آزاد منظور. است کرده ترجمه "وجدان

 یا دینی دستگاه آنچه نه و گوید می او به وجدانش آنچه به اعتقاد در باشد آزاد یعنی کند، پیروي خود وجدان از تنها
 رژیم جمله از استبدادي، رژیمهاي تمام بر دهد، می بدست کالون دوران از تسوایگ که تصویري .طلبد می او از ایدئولوژیک

 تمامی بود توانسته سازماندهی، در انگیزش شگفت توانایی مدد به کالون": است منطبق نیز زمان آن آلمان بر حاکم فاشیستی
. کند تبدیل فرمانبردار یکسره دستگاهی به را آن آزاد روز بدان تا شهروند هزار هزاران و کشور، یک تمامی شهر، یک

 شهر در آنچه هر. کند نابود خود انحصارگراي مکتبِ سود به را آزاداندیشی گونه هر و براندازد، ریشه از را استقاللی هرگونه
 کوچکترین جرأت که کس آن هر به زود و خیلی. اوست وچراي چون بی اقتدار  سیطره در دارد، قدرت از اي نشانه کشور و

 باز دهان کاستلیو روي هر به.  است آن آور پیام کالون و است جاري حقیقت یک تنها ژنو در که آموزاند می بکند، اعتراضی
 سخن این. است انسان یک قتل است، جنایت نیست، آیین و دین از دفاع نامش شکلش، هر به انسان کشتن بگوید تا است کرده

. ست پیرایی دین جنبش درون در عقیده آزادي از دفاع از فراتر حتی ست، تاریخی رویداد یک به اشاره از فراتر کاستلیو
 زاده نو وجدانی نو، انسانی هر با"": دهد می پایان چنین آزادي از دفاع براي او پیکار و انسان به امید با را کتاب تسوایگ

 گرانبهاي حقوق از دفاع براي و یابد آگاهی خویش معنوي تکلیف بر که بود خواهد میان این از یکی همواره و شود می
 قد کالونها رویاروي که بود خواهد کاستلیویی همواره. کند نبرد و بگذارد پا سال دیرینه نبرد این میدان به انسانها، و انسانی

   ).سایت جرس، همان(برخیزد دفاع به اندیشه آزادي و استقالل از قدرت، خشونتهاي تمام برابر در و برافرازد
 شود می محسوب دینی طلبان اصالح گمنامترین از یکی اروپاکاستلیو در :که است ذکر شایان پایان این فصل این نکته در            

 این بار، اولین براي آنکه حال. پندارند می قاره این در دینی طلبیِ اصالح سرآغازِ را یارانش و لوتر عام، بطور اروپائیان، و
 زبان بر را مداراگرایی و اندیشه آزادي از سخن بار، نخستین براي و ساخت مطرح را دینی اصالح اندیشه که بود کاستلیو

 آثار به توجه با بعد، سالها لوتر و برگزید خود براي را محرمانه و مخفی  زندگی گزاف يِ هزینه سال سالهاي و ساخت جاري
  ).کاستلیو سباستین اندیشه، باشگاه( نهاد بنیان را خود مکتب که بود کاستلیو از مانده باقی
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  فصل نوزدهم
  

  رنسانس در اروپا
  

: نوشته اند که. رنسانس  اشاره می کنیمداشتیم، اینک به  عصر اروپا تاریخ دوره هاي با توجه به مروري که به                 
 هنري پیشرفت و مذهبی اصالحات و علمی انقالب از دورانی آغازگر که بود مهمی فرهنگیِ جنبش نوزایی، ٔدوره یا رنسانس

 در فرانسویها را رنسانس ٔواژه بار، نخستین. است جدید دوران و وسطی قرون بین گذار دوران نوزایش، عصر. شد اروپا در
 را اروپا شمال ، 15 قرن در جنبش این. دانند می ایتالیا شمال در چهاردهم قرن در را نوزایش ٔدوره آغاز. بردند بکار 16 قرن

 اروپا در روشنگري عصر به و شد آغاز ایتالیا در فلورانس از که است  ساله300 تحول یک رنسانس،. فراگرفت نیز
وسطی  قرون رنسانس نشان دهیم، باید به دوران آغاز براي شروعی نقطۀ اگر بخواهیم .)ویکی پدیا، رنسانس(انجامید

اواخر  در. مورد قبول نخبگان جامعه نبودبود، اما  کلیسا قبول مورد که داشت رواج هایی  اندیشه در آن دوران،. بازگردیم
 همین .کردند ترجمه را فلسفی آنان آثار و پرداختند باستان روم و یونان میراث بازخوانی به آنان از اي  عده ، دوران آن

ماوقع در ببرد که شرح  بین از را دانشمندان از بسیاري و شود درگیر جامعه نخبگان با کلیسا که شد باعث تدریج، به حرکت
 مبانی با که بود مسیحیت از پیش علمی میراث به جامعه نخبگان توجه رنسانس، شروع نقطۀ :می گویند. فصول قبل داده شد

 بین اي گسترده چالشهاي زمان، این در که بود میالدي شانزدهم تا چهاردهم قرن رنسانس، اوج نقطۀ. ناسازگاري داشت کلیسا
 رنسانس، کتاب). مفهوم اومانیسم  پیدایش براي بستري پایگاه علمی فرهنگی سدید، رنسانس،( داشت وجود کلیسا و متفکران

 بود کتاب این در . می رفت بشمار فرانسه تاریخ یعنی وي، مشهور کتاب هفتم جلد منتشر شدکه  1885 سال میشله در ژول اثر
 را رنسانس عصر وي.  کرد ارائه و معرفی را رنسانس به راجع جدید نظریه در موجود مضامین و عناصر مهمترین میشله که

 از گفتن سخن هرگونه و بودند شده ممنوع و تحریم علم، و طبیعت,  دوران این طی که دانست وسطی قرون مطلق تز آنتی
,  گذاشتندمی  گام وادي این در که کسانی و می شد تلقی جامعه براي مضر,  کلیسا تعالیم با مغایر فیزیکی، و طبیعی علوم
 بود داده دست از را خود آزادي انسان, سیاه قرون به موسوم دوران طی.  می شدند مرگ به محکوم نهایت در و تکفیر و طرد

 و اکتشافات با تدریج به اما. داشت ادامه نیز پانزدهم قرن پایان تا که بود یافته پررونقی بازار, خرافات و جهل و دگماتیسم و
 و بطلمیوس هیئت اساس تا داده هم دست به دست همگی, بشري حیات هاي عرصه تمامی در متعدد نوآوریهاي و اختراعات

 و نهاده فراتر را پا زمین کشف از, جدید دستاوردهاي این کمک به انسان ترتیب بدین. بشکنند هم در را جامعه بر کلیسا اقتدار
سایت پارك ( گردد نائل انسانیت حقیقی روح کشف به توانست مجددا, میان این در و آورد روي آسمانها و کرات کشف به

  ).دانش،رنسانس و جنبش اومانیسم
 که داشت نیاز دیگر بهاري به غرب پانزدهم، قرن در آن زمستان و چهاردهم قرن در وسطی قرون تفکر پاییز از پس               

 چه از اروپا در فرهنگی حیات دوباره تولد این اینکه درباره. بگیرد جان دوباره طبیعت مانند ادبیات و هنر اندیشه، آن در
 درك براي باشد الزم اگر: در این باره می گویند .است بوده رنسانس عصر مورخان بین فراوان بحثهاي شده، آغاز زمانی

 بگیریم، نظر در عصر این فرهنگی رویدادهاي گرفتن پی و تاریخی بندي تقسیم براي را زمانی رنسانس، تاریخی وضعیت بهتر
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 عده چنانکه. باشد اروپا در رنسانس شروع براي مناسبی زمان است، شده ذکر وسطی قرون پایان براي که تاریخهایی شاید
 می رنسانس شروع آغاز و وسطی قرون پایان نقطه داد، رخ عثمانی ترکان دست به قسطنطنیه فتح که را، 1453 سال اي

 یونانی اندیشه و فرهنگ مطالعه و کردند مهاجرت غربی اروپاي به چند متونی با یونانی متفکران قسطنطنیه تسخیر با. دانند
 امر این براي آن تسخیر آغاز و آمریکا قاره به اروپاییان ورود سال 1492 سال نیز دیگر اي عده براي. دادند گسترش را

 داده انجام خاورمیانه و شرقی آسیاي به قبل از که مسافرتهایی و آن ساکنین و آمریکا با اروپاییان آشنایی. است مناسب
 تجاري راههاي و شد دیگر ادیان و زبانها فرهنگها، با آنان آشنایی سبب و کرد باز آنان روي به جدیدي افقهاي بودند،

 به. نرسید اتمام به هم یکباره و نشد آغاز یکباره ساز سرنوشت اعصار تمام مانند نیز رنسانس ولی. گشود آنان براي را بیشتري
 می حاکم فکري نظام با همراه غیر فکري حرکتهاي عنوان به را آن شروع جهتی از حتی و رنسانس نطفه شدن بسته معنی یک

 حاکمیت هنگام و وسطی قرون سیاست و فرهنگ بر کاتولیک کلیساي بالمنازع سلطه وجود با سیزدهم قرن اواسط از توان
 در حتی و ایتالیا در افرادي .کرد مشاهده غربی، اروپاي دینی و فرهنگی مراکز سایر و دانشگاهها بر مدرسی کالم و فلسفه

 چه در اینکه جهت از اما. گفتند می سخن هنر و ادبیات در جدید عالیق و اندیشیدن در دیگري روش و تفکر از شمالی اروپاي
دایره المعارف (نامید رنسانس توان می را شانزدهم قرن تمام و پانزدهم قرن دوم نیمه شد، غالب تفکر رنسانس تفکر زمانی

  .)رنسانس عصر تحوالت به اسالمی طهور، نگاهی
 خاورمیانه و اروپا بین تجارت مراکز به ونیز و جنوا ناپل، مثل ایتالیایی شهرهاي که شد زده زمانی رنسانس جرقه              

 که موقعی داشتند، می نگه هایشان کتابخانه در را باستان یونانیان هاي نوشته که مسلمان اعراب: نوشته اند. شدند تبدیل
 باستان گذشته از که ها ایده این. کردند مبادله کاالها با همراه را عقاید این پرداختند آنها با تجارت به ایتالیایی شهرهاي

 به بیزانس امپراتوري سقوط با همزمان که بود شرایطی در این .شد گرفته خدمت به رنسانس پایه عنوان به بود شده حفظ
 ترتیب این به .کردند بیشتري کمک روند این به و رفتند ایتالیا سمت به یونان از هم مسیحی متفکران ترك، مسلمانان وسیله

 و معماري و سازي مجسمه نقاشی، آن نتیجه در که است باستان عهد متفکران کار مطالعه واقع در رنسانس که گفت توان می
 در. کردند پیدا تمرکز مذهبی موضوعات در کمتر دیگر و شدند واقعگراتر نقاشیها مثال عنوان به. گرفت قرار تأثیر غیره، تحت

پیدایش  عوامل .)بود؟ چه وب صفر بیست، رنسانس(کرد اشاره بریتانیا در شکسپیر ویلیام ظهور به توان می هم ادبیات زمینه
عده اي از انسانها  ،در نظام فئودالی  :فاصله طبقاتی ناشی از نظام فئودالی) 1 :را می توان اینگونه برشمرد انقالب رنسانس

ها کسانی بودند که چند قبیله و شهرستان را در اختیار داشتند و  ""کنت "یا  "دوك". بودند که یک استان را در اختیار داشتند
ار و ثروتمندي بسیار بزرگ بود که تمام سرزمین را در اختیار داشت و هرکس زمین پادشاه، زمین د. زمین به آنها تعلق داشت

در دوران قرون وسطی، به تدریج  :تلفیق نهاد دین و دولت)2. بیشتري داشت، امکان تولید ثروت هم براي وي بیشتر بود
 شناخته شدن توسط اربابان کلیسا میت پادشاهان براي کسب مشروعیت، نیازمند به کلیسا شدند و یکی از افتخاراتشان، به رس

بدین ترتیب . شده و مشروعیت می یافت به این ترتیب، پادشاهی و حکومت آنها آسمانی و مورد رضایت مسیح تلقی . بود
کلیسا از این موقعیت سوء استفاده کرد و در زیاد شدن ثروت، با نهادهاي سیاسی به .فرمان پادشاه، گویی فرمان خداوند بود

شاید بین سی . کم کم کلیسا به زمین دار بسیار بزرگ تبدیل شد. زمینهاي موقوفه زیادي در اختیار کلیسا بود. رقابت پرداخت
، متعلق به کلیسا و در واقع نظامِ سلسله مراتبیِ سیزده یا چهاردهقرون  تا چهل درصد از کل زمینهاي قابلِ کشت در اروپاي 

 دهم و نهم قرن از عصر، این: ترجمه عصر) 3 .این امر نارضایتی توده ها را نسبت به مذهب بوجود آورده بود. بود"واتیکان"
 اروپایی، بزرگ دانشمندان و مسیحی بزرگ متفکران در این عصر،. یابد می ادامه چهارده و سیزده قرن تا و شود می آغاز
 ترجمه عصر. است ترجمه عصر واقع در رنسانس، کور نقاط از یکی. شدند آشنا مسلمان دانشمندانِ افکار و آثار با آرام آرام
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 است موجود فراوانی شواهد. است گرفته قرار توجه مورد"کمبریج علم" یا "هارثون جورج"تاریخ یا "دورانت ویل" تاریخ در
 ابوریحان" و ریاضیات در "خوارزمی"، فلسفه و طب در "سینا ابن"مانند مسلمان دانشمندان کتابهاي دوره، آن در که

 ترجمه فرانسوي و ایتالیایی التین، زبانهاي به آرام آرام شناسی، جامعه حوزه در "خلدون ابن"کتاب و جغرافیا در "بیرونی
 بود، کرده طراحی آموزشی متن عنوان به کلیسا آنچه و مقدس متون فقط که فکري، بسته حلقه آن از زیادي متفکران. شد

 و دین از ناراضی که را اروپا نخبه جامعه مهم، بسیار زمینه این. دارد وجود هم دیگري دنیاهاي کردند احساس و شدند خارج
 مانند. بود شده نوشته تجربی و عقالنی رویکرد با مسلمانان آثار اینکه ویژه  به. کرد دیگر فرهنگهاي متوجه بودند، دولت
 سینا ابن فلسفه. بود آزاد روز آن مسیحیت دنیاي در رایج مذهبیِ بند و قید هرگونه از که فلسفه، حوزه در سینا ابن کتابِ

 به وفادار کالم، علم مانند تا دید نمی ملزم را خود و دهد توضیح و تبیین را آن و کند فهم عقالنی شکل به را عالم بود خواسته
 براي بودند، نزدیک اروپا حوزه به که "رشد ابن" ویژه به مسلمانان، فلسفی آثار در نهفته اندیشیِ آزاد. باشد دینی اعتقادات
 در سینا  ابن تجربیِ رویکرد مانند مسلمانان تجربی رویکرد طبیعی، علوم حوزه در همچنین. بود بخش الهام اروپا متفکران

 روش با صرفاً که بودند کرده عادت آنها. بود مهم بسیار اروپاییها براي اندیشمندان، سایر و اُپتیک علوم هیثم در ابن طب، علم
 که کاري حداکثر کنند، شناسی طبیعت داشتند قصد چنانچه که معنی این به. کنند نگاه طبیعت عالم به محور، متن و قیاسی

 38 اسب دندانهاي تعداد": بود شده نوشته آن آغاز در مثال، عنوان به. کردند می مطالعه را ارسطو فیزیک کتاب کردند می
 "بیکن فرانسیس". نداشت وجود آموزشی مدارس در رویکردي چنین. بشمارد تا کرد نمی باز را اسب دهان کسی و."است تا

 از و کرده مطالعه را ارسطو کتاب شما اینکه جاي به: دارد می بیان "روم سنت اگستین هاي طلبه" به خطاب اي جمله طی
 ذکر را آن صفات شناسی، پدیدار شکل به و کرده مشاهده شدید سوار آن بر که را اسبی همان شوید، مطلع شناسی اسب
 بود این بیکن فرانسیس عقیده "کنیم مشورت کاتب خود با کتابها، به مراجعه جاي به است بهتر طبیعت، شناسایی براي. کنید

 گسترش )4 .بود بخش الهام و جالب اروپاییان براي رنسانس، از بعد دوره در مسلمانان، آثار در تجربی رویکرد این که
. کردند پیدا را خودشان سرزمینهاي از شدن خارج توانایی اروپاییها که شد فراهم امکاناتی وسطی قرون پایان در: بازرگانی

 نیاز هایی نشانه به آنها. بود کوتاه نما قطب اختراع از قبل دریاییِ سفرهاي. بود نما قطب اختراع امکانات، آن از یکی
 مسافرتهاي برد که شد باعث کشتیرانی توسعه و نما قطب اختراع. کنند دریانوردي دیگر بندر به بندري از بتوانند تا داشتند
 و بازرگانان مانند مردم توده نخبگان، بر عالوه. شد ممکن دیگر سرزمینهاي مردم با ارتباط برقراري و یابد افزایش دریایی
 راهسازي امکان کشف، این: باروت کشف)5 .شوند آشنا دیگر هاي سرزمین مردم با توانستند نیز بودند تجارت اهل که کسانی

 و ها صخره شکافتن اما بود مشکل بلند، کوههاي بین در بودن محصور دلیل به اروپا در راه توسعه. داد گسترش را اروپا در
 مورد را وسطی قرون دوران ویژگیهاي اگر. شد بازرگانی تبادالت و سیاحتی سفرهاي گسترش باعث باروت، وسیله به سنگها
 اروپائیان، بین دورتر فضاهاي در هم اروپایی، سرزمینهاي داخل در هم گسترده، ارتباطات متوجه وضوح به ، دهیم قرار توجه

 تمدن ویژه به تمدنی، هاي حوزه دیگر با اروپا بیشتر آشنایی باعث ارتباطات، این. شد خواهیم آفریقائیان همچنین آسیائیان،
 قرون اواخرِ در چاپ صنعت :چاپ فن گسترش)6.گردید مصر باستانیِ تمدن و یهودي اسالمی، مسیحی، خاورمیانه، هاي

 دست در که ها کتابخانه انحصار که شد باعث موضوع این. کرد پیدا توسعه اروپا کل در سرعت به و شد نهادینه وسطی
 استفاده کتابها از هم آنها تا برسد هم دیگر مردم به و شود خارج بودند دینی مدارس آموختگان دانش و نخبگان کشیشان،

 یک اینکه. داشت وجود کلیسا یا پادشاهان دربار در فقط و بود اشرافی لوکس کاالي یک کتاب فئودالیته، نظام در. کنند
 زیرا بود نیافتنی دست رؤیاي یک تقریباً باشد، داشته شخصی کتابخانه خود براي بتواند باشد هم متمول اگر حتی عادي شخص
 از پس. نداشت وجود کتاب انبوه تولید امکان نتیجه در بود، گران هم کاغذ و گرفت می صورت دست با کتابها برداري نسخه
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 فکري عمیقِ تغییرات براي را فضا تا داد هم بدست دست مذکور عوامل مجموع. شد فراهم نیز امکان این چاپ، صنعت پیدایش
 ، دکتر رنسانس، بستري براي پیدایش مفهوم اومانیسمپایگاه علمی سدید، ":گزینه اي از(آورد وجود به اروپا در فرهنگی و

  )."عبایی
 ویژگیهاي تبیین نیز گاهی و تاریخ در دوره این تظاهر علت گاهی که است شده ذکر رنسانس دوره براي خصوصیاتی                 

 شدند، تر مستقل کلیسا دستگاه به نسبت امیران و پادشاهان عصر، این در سیاسی لحاظ از :تفصیل آن چنین است .است آن
 و ایستادند کاتولیک کلیساي و پاپ مقابل در کردند، حمایت جنبش این از علنی طور به آنان از برخی دینی اصالح در چنانکه

 سود با بازرگانان اقتصادي، لحاظ از. بود تصور قابل غیر وسطی قرون در که امري. شدند خارج کلیسا این از سرانجام
 خود در تنها نه تبادالت این .کردند کسب قبل از بیشتري اجتماعی استقالل بودند، آورده بدست کاال تبادل از که چشمگیري

 با اروپاییان بیشتر آشنایی باعث اقتصادي تبادالت. شد آغاز نیز شرقی آسیاي با حتی و تر گسترده اسالمی جهان با بلکه اروپا،
 به مسافرت. کردند مطالعه را شرقی متون و آغاز را شرقی زبانهاي فراگیري اینان گردید، گوناگون فرهنگهاي سنن و آداب

 دستیابی براي جدید وسایل ساختن به اروپاییان نتیجه در طلبید، می را تري پیچیده تکنیکهاي از استفاده ناشناخته سرزمینهاي
 تمدنهاي با آشنایی کنار در .کردند مناسبتري استفاده بودند ساخته تمدنها دیگر که وسایلی از یا پرداختند بیشتر ثروت به

 اندیشمندان بین رایج امري دیگر زبانهاي فراگیري و زدند دست التینی و یونانی متون وسیعتر مطالعه به اروپاییان دوردست،
 بسیاري، رنسانس دوره در بود،اما رایج نیز وسطی قرون در رومی ادیبان و متفکران متون خواندن اینکه با. شد دوره این
 از بسیاري حتی که شد سبب بینش تغییر این و کردند مطالعه دیگري، مقصود براي نه آن، محتواي فهم براي را متون این

 به تمدنها، سایر و نامید می اخالق تیولدار را خود ابتدا از مسیحیت مثال براي. بیابد خاص اعتباري قدیم فکري مفاهیم
 می متهم فساد به را آنها و خواند می اخالقی ارزشهاي فاقد مشرك تمدنهاي عنوان به را رومی و یونانی تمدنهاي خصوص

 اراسموس. کردند کشف مسیحی اخالق از مستقل اخالقی قدیمی؛ متون مطالعه با اراسموس، همچون اومانیستهایی. نمود
 یک بود، مشرك یک مسیحی رسمی دیدگاه از که را، سقراط او داد، می اجازه کلمات کاربرد اگر که داشت اظهار حتی

 از استفاده جاي به اینان. داشت دیگري معناي دینی اصالحگران نزد یونانی و التین زبانهاي فراگیریهاي.خواند می قدیس
 شده نگارش زبانها این به که را کلیسا آباء آثار و مقدس متون تا کوشیدند آنها گرفتن فرا با دیگران، با ارتباط براي زبانها این

 متون ترجمه و التینی هاي ترجمه با آن تفاوت دادن نشان و انجیل یونانی متن از انتقادي چاپهاي. کنند درك بهتر بود،
 کلیساي سنت از دوري با اینان. بود عبري حتی و التینی یونانی، زبانهاي در اصالحگران پژوهش نتیجه ملی زبانهاي به مقدس

 عادي مردم زبان به و کرده خارج خود دینی تبلیغ برنامه از را التین زبان مدرسی، متفکران آثار از نتیجه در و کاتولیک
 کتاب. هست نیز چاپ فن اختراع عصر رنسانس، عصر. نوشتند کالمی کتب و خواندند را مقدس متون آنان براي و گفتند سخن

 پیدا چشمگیري رشد باسواد افراد تعداد. گرفت قرار دانش دوستداران اختیار در سهلتر طریق به و ارزانتر بیشتر، تعداد به
 مراکز در جایی که کسانی ادبی و کالمی فلسفی، مهم متون و کتب انتشار با. یافتند بیشتري دسترسی کتابها به نیز زنان و کرد

 افزایش عصر این در آموزشی مراکز تنوع و شمار .بپردازند دانش کسب به توانستند یافتند، نمی تربیت و تعلیم انحصاري
 و متنفذ هاي خانواده رشد، حال در بورژوازي. بود بیرون کلیسا مقامات اختیار حوزه از که گرفت شکل مراکزي. یافت

 سهیم مراکز این ایجاد در بودند، شده هنگفت ثروت صاحب کاال تجارت حقوق یا و انحصار یا تجارت طریق از که امیرانی
 وجود مذهبی مختلف هاي فرقه مدارس و دانشگاهها عملی یا نظري خاص شرایط علمی، مراکز این به ورود براي. بودند

 روش در و بینش و تغییر .کنند آراء تبادل و آیند گرد هم دور توانستند می دانش دوستداران و روحانی غیر افراد. نداشت
 انسان و گذاشت کنار را جهان و انسان از آن تفسیر و محوري ،کلیسا دوره این در غربی انسان. غربی بوجود آمد انسان
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 و بینش تغییر اساس بر دین دوره، این در. داد قرار خود مدنظر معارف سایر و ادبیات و هنر و دین با ارتباط در را محوري
 کلیساي تحمیلی جزمیات از خارج را عالم تفسیر که خواستند می اندیشمندان. یافت دیگري معناي غربی انسان روش

 اوال، که داشت نظر در باید نخست شود، می مشاهده دینی مبانی به تعهد عدم به هایی نشانه اگر. رسانند انجام به کاتولیک
 غربی انسان بینش. دین از خروج نه بود، آن به وابسته سنت و کاتولیک کلیساي مرجعیت با مخالفت ها، نشانه این از بسیاري

 نزد وسطی قرون در قلیلتر، کمیتی با البته رسمی، دین از خروج یا و دین از خروج ثانیا. بود تغییر حال در دین مورد در
 به وجه هیچ به قلت و پراکندگی سبب به رنسانس دوره در حرکتها این ولی است، داشته وجود نیز توده نزد حتی و متفکران

 منتظر باید خاص مکتب و یافته سازمان صورت به دینی ضد و ماتریالیستی هاي نظریه براي. درنیامد خاصی مکتب صورت
 هم هنوز بشري، معارف سایر و تفحص روشهاي گوناگونی و عقاید تنوع وجود با .شد نوزدهم قرن و هجدهم قرن دوم نیمه

 بحثهاي وارد آنان با بیشتر ارتباط سبب به مسیحیان غیر حقوق حتی اینکه با. نبود آشنا چندان تساهل با رنسانس دوره
 آراء تحمل عدم و جزمگرایی ولی گفتند؛ سخن دینی تساهل از اراسموس همچون متفکران از اي عده و شد دوره آن حقوقی

 جوردانو هم کاتولیکها و سوزاندند تثلیث نظریه در بدعت جرم به را "سروه میشل" پروتستانها چنانکه بود؛ رایج غرب در هنوز
 قرار مهري بی مورد یا بودند زندانها در نیز اندیشمندان از بسیاري. فرستادند باقی جهان به شناسیش جهان سبب به را برونو

 توان می اندیشه تاریخ با ارتباط در.گرفت قرار کاتولیک کلیساي ضاله کتب فهرست در آثارشان رسمی طور به یا و گرفتند
دایره (دینی اصالح) ج اومانیزم،) ب رنسانس، فلسفه) الف: کرد خالصه فکري مهم گزینه سه در عمده طور به را رنسانس تفکر

انسان  و منطق ریاضیات، خردگرایی، ٔدوره رنسانس ٔدوره تعبیري، به: در نتیجه می توان گفت .)المعارف اسالمی طهور، همان
 یونان و روم مثل و آید می بوجود ساالرانه مردم جنبش یک و رود می کنار مذهبی تفکرات و کلیسا دوره این در. است مداري
 عصر اروپاییان، براي رنسانس دوران.هستیم زیادي اختراعات شاهد ما دوره، این در .شود می مطرح علمی پیشرفت باستان

 قرن پانزدهم آغازینِ سالهاي در او. هستند موافق "فرسنل ژان" با افراد از بسیاري. عظیم کامیابیهاي از سرشار بود جدیدي
 را دانش بذر چاپ صنعت... شد کشف آمریکا، ٔقاره یعنی زمین، هاي قاره بزرگترین از یکی. چرخید جهان: نوشت چنین

 جدید عصر پیروزي گواه همگی اینها... شد احیا باستانی هاي دستنوشته. آورد پدید جنگ روش در انقالبی باروت،. کاشت
  ).ویکی پدیا، رنسانس(هستند }رنسانس{

 پارادایم یک وقتی: علمی انقالب) 1 :شرح داده می شود اختصار به که شد اروپا در انقالبهایی ایجاد باعث  رنسانس،               
 علمی انقالب یک بگوییم توانیم  می که می شود طرح جدیدي جهانبینی گیرد،  می صورت اي  تازه تحقیقات و می شود عوض

می  محسوب رنسانس محصوالت از که دوم انقالب)2.است علمی انقالب بزرگ، انقالبهاي این از یکی بنابراین،. است داده رخ
 مورد را است آفریده خداوند که طبیعتی داریم اجازه و باشیم خالق توانیم می  ما روحیه که این. است صنعتی انقالب شود، 

 انقالب سومین) 3.کرد فراهم را صنعتی انقالب پیدایش زمینۀ که است طبیعت به فلسفی نگاه یک دهیم؛ قرار تصرف و دخل
. داد شکل را سرمایه داري دنیاي روح لوتر، مارتین گفتۀ به بنا که بود پروتستان نهضت توسط کلیسا علیه مذهبی انقالب بزرگ،

 از درست استفادة بلکه نیست، حرام مؤمنان بر دنیا. کند می  خدمت مسیح به کند، کار هرکس. است عبادت کار، بود معتقد او
 که بود گیري شکل  حال در جدیدي هاي  اندیشه مقطع، این در. است سیاسی انقالب چهارم، انقالب) 4.کرد  می توصیه را آن

 روسو، مانند اي  تازه سیاسیِ فیلسوفان. داشت افالطون و ارسطو هاي اندیشه  و باستان یونانِ دموکراتیک نظام در ریشه
 حاکمیت حق خداوند بلکه نیست آسمان از ناشی حکومتها مشروعیت بود معتقد روسو. کردند ظهور ماکیاولی   و هابز   توماس
 شکل صورت این به پنجم، انقالب عنوان به اقتصادي انقالب) 5.است کرده مقدر خود، دست به را خویش سرنوشت بر انسان
 مدرن معناي به پول پیدایش. بود ثروت مولد که آمد بوجود آن روز اروپاي در "بورژوا طبقۀ" نام به جدیدي طبقۀ که گرفت
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 کلیسا سلطۀ زیر و کند زندگی زمین از مستقل بتواند شهري، متوسط طبقۀ مرور، به که شد باعث بانک،  نام به نهادي پیدایش و
 در کلیسا با یا داشتند تعلق سلطنتی خانوادة به یا که بود مالکانی دست در اروپا مردمِ معاش شاهراه زیرا نباشد، پادشاه و

 تحوالت زمینۀ تواند  می کند، معاش امرار مستقل، طور به بتواند که آید بوجود مستقلی طبقۀ اگر حال. بودند ارتباط
 در. است اومانیسم گهوارة که است هنري انقالب دیگر، انقالب) 6.بیاورد بوجود را اقتصادي تحوالت نهایت در و اجتماعی

 هو بِما" انسان، ضمیر خود بعد، به دوره این از و آمد بوجود هنر مفهوم در جایی جابه نوعی رنسانس، در کالسیک عصر
 هنرمندان،.دهد  می تشکیل را نقاشیها محتواي و گیرد  می قرار هنرمند توجه مورد آسمان، به او تعلق از نظر قطع ،"انسان
 در انسان، مفهوم. گرفت قرار توجه مورد هنرمندان توسط اغلب اروپا، تاریخ در انسانگرایی. اومانیسم شدند داران  طالیه
 خود فلسفۀ اصلیِ مأموریت و داد تغییر بود "جهانشناسی"  که را فلسفه رسالت سقراط و است داشته وجود نیز باستان یونان
 موضوع این وسطی، قرون در. کردند توجه موضوع این به نیز دیگر فیلسوفان وي، از پس. کرد مطرح "خودشناسی" را انسان

 هنرمندان رنسانس، دوران در اما گرفت؛ قرار بررسی و توجه مورد مجدداً رنسانس، عصر در اما شد، مبارزه آن با و شد طرد
 ).دکتر عبایی، همان(دادند قرار خود کار موضوع و تأمل مورد را انسانگرایی موضوع جامعه اقشار سایر از زودتر

 به اصطالحاً که است "عقلگرایی" گذشته، از رنسانس امتیاز وجه اولین )1:رنسانس را اینگونه برشمرده اند ویژگیهاي               
 این. باشد معرفت براي منبعی تواند می  آسمان، از منقطع خود بنیاد بشرِ عقل که معنا این به. گویند می "Rationalism" آن

 "علمگرایی" قبل، دوران از رنسانس دورة تمایز وجه و شاخص دومین) 2.نبود مطرح اصالً رنسانس از قبل دوران در مفهوم
 علوم در می شود؛ تسهیل آزمایش با نیز و مستقیم مشاهدة و استقرا روش با که تجربی، علوم در ویژه به معنا این. باشد می 

 آزادي مفهوم بودن بنیادي شاخص، سومین) 3.باشد  می مشهود است پذیر  اثبات احساس، طریق از که علومی و پرویتستی
 است باالتر نیز عدالت حتی از باالتر، اخالقی ارزشهاي دیگر از آزادي ارزش که داشتند اعتقاد رنسانس، عصر متفکران. است

 در. است تکلیف گرایی برابر در حقگرایی تمایز، وجه چهارمین) 4.نمی آید بوجود آزادانه فضاي در جز عدالت، حتی و
 بعد، به رنسانس از اما بود، اجتماعی و اخالقی سیاسی، دینی، تکالیف از اعم تکالیفی انجام به مکلف انسان، وسطی، قرون

  نمی. می باشد حقوقی داراي اجتماعی حیات در انسان که معنا این به شد؛ مطرح تابع تکلیف و حق بین موازنه یک برقراري
  ).دکتر عبایی، همان(باشد کلیسا و پادشاه فرامینِ مجري فقط انسان که شود

که زیبا   "بیداري رنسانس عامل یا عوامل"با توجه به مطالب فوق،  در اینجا نگاهی به نظرات دکتر شریعتی درباره                
 و پانزدهم قرون در .است  "رنسانس" بزرگ دروغهاي آن از یکی: خالصه مطالب او چنین است. بیان کرده است، می اندازیم

 در کشید، طول سال هزار تقریباً که وسطی قرون راکد و بسته ، تاریک منحط، تاریخ دوره خورد، می تکان اروپا شانزدهم
 امروز اروپاي بعد، و برند می بین از زندگی بر عقل، بر را کلیسا تسلط و شوند می شکوفا تازه نبوغهاي و شود می تمام اروپا

 علت بوده؟ چه تکان این .شود می ریزي پایه فعلی بزرگ تکنیک و عظیم اقتصادي قدرت و تمدن و فرهنگ شود، می شروع
 که است این عموم قضاوت. بوده است؟ چه فلسفی نظر از تاریخی، نظر از شناسی، جامعه نظر از آن اساسی علل یا اساسی

 رفتم بودم شعوري بی آدم فهمیدم نمی چیزي دیشب ":  که عریان باباطاهر مثل شده درست مرتبه یک یعنی بوده، رنسانس
 حوض جور چه این نیست معلوم .!"جوشید من درون در آخرین و اولین علوم تمام مرتبه یک بیرون، آمدم آب، حوض توي
 ،14 قرن اواخر و 16 و 15 قرون در مرتبه یک. کردند درست ،"رنسانس" اسم با "طاهري بابا" آب حوض چنین یک!بوده آبی
 بر پاپ دستگاه حاکمیت و عقل تقید و تسلط است، بد وسطی قرون این "گفتند، و نشستند هنرمندان، و دانشمندان از نفر چند

 به برگردیم" که، گرفتند تصمیم هم با. "کنیم؟ چکار خوب است، انحطاط عامل هنر، بر زندگی، بر تفکر، بر علمی، تحقیقات
 است عجیب. !شد درست امروز اروپاي بعد کردند؛ شروع بعد گفتند، هم مردم به  ،"افالطون سقراط، دوره مثل قدیم؛ یونان
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 معلول اعتقادي، تحوالت اجتماعی، تحوالت ایدئولوژي، مسائل فکري، مسائل که آموزند می به ما علمی مسائل در آنها که
 و کنند برپا فکري نهضت یک نفر چند تصمیم با ریشه، بی مرتبه، یک شود نمی که آموزند می ما به است؛ جامعه زیربنائی عوامل

 این از رنسانس اما آموزند، می ما به را این آنها.بشود عوض کلی به جامعه مرتبه یک بعد و بگیرد پا آنها نهضت این بعد،
 هزار که گرفتند تصمیم هم با یکمرتبه کپرنیک، گالیله، بیکن، راجرز نداشته؛ وتاریخی اجتماعی ریشه. ! مبراست علمی قاعده

 سه عرض در. !کردند پیدا نجات و کردند را کار همین بعد کنند؛ باستان روم و قدیم یونان از تقلید و برگردند عقب به سال
 فکر و گرفتند تصمیم که اینها زد؛ جا در اروپا سال هزار بعد و آمد بوجود فرهنگ، و عظمت و قدرت این با عظیمی تمدن قرن،

 یونان اولش غرب که شود می معلوم بنابراین .!آمد بوجود امروز اروپاي کردند، پیروي باستان یونان از بعد و کردند عوض را
 شرق، از شرقی فکر یک. ساختند هنر و تمدن فرهنگ، آنها که بوده، اوجش در هنر و فلسفه فرهنگ، تمدن، و داشته، باستان

 با شرقی فکر. شد غرب تاریخی تکامل و حرکت جریان وارد است، شرق کادوي که مسیحیت، مذهب اسم به مسیح، اسم به
 راکد غرب. یافت غلبه غرب بر فکري لحاظ از شرق. است مغایر تکنیکی زندگی با ثروت، با مادي، قدرت با تحرك، با تکامل،

 شد؛ شروع وسطی قرون و کرد پیدا حاکمیت غرب بر مسیحیت که کنستانتین، دوره از ،5 و 4 قرون از ماند، سال هزار شد،
. داشتند رشد که طالئی دوره به خودشان، به برگردند شوند، خالص شرق زدگی از که گرفتند تصمیم دانشمندان این بعدا،

 و گرفتند را روم و یونان دنبال گذاشتند، کنار اش مذهبی تفکر طرز با را شرق رفتند، دنبالشان هم مردم گرفتند، را تصمیم این
، ریشه هاي اقتصادي 31مجموعه آثار ج(است قوي استدالل است، درست بینیم می قضیه ظاهر.دارند را امروز عظیم تمدن باز

  ).رنسانس،شریعتی
 و بیداري عامل رنسانس واقعاً آیا ببینیم: دکتر شریعتی با متد خود غرب به نقد دیدگاه فوق پرداخته و می نویسد              

 نظر از اقتصادي و اجتماعی زیربناي یک تا که است این بر اصل. دیگر؟ عوامل یا عامل یا بوده غربی تکامل قدرت و حرکت
 پا بیاید بوجود اگر یا آید، نمی بوجود بینش و ایدئولوژي و تفکر تغییر نیاید، پدید جامعه در اجتماعی و طبقاتی روابط تغییر
 و اساسی علت که گشت اجتماعی عامل دنبال به و .گشت فکري غیر عامل یک دنبال به باید ،"رنسانس" بنابراین در. گیرد نمی

 تاریکی معنی به وسطی قرون. است شناسانه جامعه کامالً متد یک این. چیست؟ علت، آن. است اروپا تفکر تغییر علت قویترین
 و 4 قرون وسطی، قرون. است شرق فرهنگی شکوه و قدرت و عظمت و شکوفائی دوره دوره، همان اما است؛ غرب در توقف و
 و غرب در است، اسالمی تمدن اوج نقطه درست چهارم، قرن اول و سوم قرن اواخر که دانیم می و ماست، هجري 7و 6و 5

 است، مسلمانها بدست قسطنطنیه فتح که ،1456 در. است غرب تاریخ اصطالح وسطی، قرون اما. بلخ تا گرفته اندلس از شرق،
 دنیا عقل و فرهنگ و تفکر بر کلیسائی و مذهبی قدرت این چون. است وسطی قرون مذهبی و فرهنگی قسطنطنیه مرکز

 مختلف مذاهب و فلسفه و تفکر آزادي و نجات باعث مسلمانان دست به را مرکز این شدن خراب غرب دنیاي کند، می حکومت
 شبیه جدید قرون. است جدید قرون االن تا 15 قرن دوم نیمه از. شود می شروع جدید قرون. داند می مختلف مکتبهاي و

 جامعه سر بر اما است، کنار در ندارد، تسلط اجتماعی وزندگی افکار و اذهان بر مذهب که خاطر این به است؛ قدیم قرون
  ).، همان،شریعتی31مجموعه آثار ج(نیست

ما سعی می کنیم بسیار . وسطی را بر می شمرد تا رنسانس را تحلیل نماید شریعتی در ادامه خصوصیات قرون               
 )2.است فئودالیته اش اجتماعی و اقتصادي نظام: ) این ویژگیها عبارتند از. مختصر،آنها را براي سهولت شماره گذاري کنیم

 یعنی سیاسی، مرکزیت عدم )4.وسطی قرون در ملیت نبودن )3.همه بر است پاپ منحصر قدرت حاکمیت آن، سیاسی نظام
 را خدا پاپ است، خداوند نماینده پاپ چون چرا؟. ندارد وجود ملی یا سیاسی حکومت نام به مرکزي مسیحی، امت در

 در زبان انحصار )5. دارد وجود مذهبی مرکزیت اما نیست، سیاسی مرکزیت. خدا گوسفندان بر است نماینده او فرستاده؛
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 است؛ فلسطینی اینکه براي داند، نمی التین خودش مسیح! کند می صحبت التین زبان به خدا. خدا زبان نام به است، التین
 بنابراین کند، می صحبت التین زبان به روم و است روم مرکزش مسیحیت چون اما کنند، می صحبت عبري زبان به هم اصحابش

 در که است بزرگی مسائل از یکی مسئله این. گیرد می قرار اصلی متن اش، ترجمه بعد و شود می ترجمه التین زبان به انجیل
 نظر صاحب نجوم در و طبیعت در که دانشمند نفر هزاران چرا)6. است وسطی قرون و جدید قرون مبارزه شعار 15 قرن

 را انسانی پاك احساس یک و ایمان یک فقط آورد، را مسیح مذهب که کلیسا اینکه خاطر به شدند؟ نابود و شدند کشته بودند،
 و مغز و بود مسیح ظاهرش که مسیح، و ارسطو از کرد مونتاژي بعد. کرد سوار ارسطو فلسفه هاي پایه روي] آنرا ولی[ آورد؛

 ظاهر که است یونانی ارسطوي بلکه نیست، فلسطینی مسیح است، رایج وسطی قرون در که مسیح این. ارسطو درونش
 .است "اسکوالستیک" اسمش که آید، می بوجود کالم و اصول علم  "مسیح ارسطو،" مونتاژ این در .کردهاست پیدا مسیحی

 هاي علمی رشته همه بر حاکم علم وسطی قرون در علم همین. شود می تدریس دینی مدرسه یا "اسکوال" در که است علمی
 عظیمی هنرمند آنژ که میکل به .دهد می هنرمند، به مسیحی کالم علم را رسالت و جهانبینی و ها ایده اساس یعنی. است دیگر
 آن نه کن رنگ طور این را منظره این" بگوید کرده، کار ماوراءالطبیعه مسائل در که پاپ مادون یا پاپ آقاي یک باید است
 نبوغها. دارد وجود نبوغها] براي[ سال، هزار طول در وسطی، قرون در اي، فاجعه چنین. هنر براي است فاجعه این، و.! "طور

 باید یا و دیگري، کپیه کدام هر اما کردند می ترقی و شدند می کلیسا بینش تسلیم یا: داشتند سرنوشت دو اي رشته هر در
 چقدر ،"بالعرض؟ یا بالذات هم آن نه، یا است پاك مسیح حضرت خر مدفوع آیا" که مساله این. شدند می نابود و مردند می
 که بگیرد، جا تواند می فرشته میلیون چند سوزن نوك در" که" اوژن سن" هاي رساله شرح در آیا .است؟ کرده مشغول را فکر

 .!است؟ شده صرف راهها این در نبوغ اندازه چه دارد، هم را دقیقش حساب بعد و "نرود طرف آن به کمی یک دامنشان حتی
 و 4000 سال در بشریت امروز افتاد، می بکار شناسی جامعه و بشرشناسی شناسی، واقعیت شناسی، طبیعت متد در اگر نبوغ این

. "گرائی آخرت":کنم می معنی کلمه یک در که است، وسطی قرون بر غالب روح است، وسطی قرون این .زیست می 5000
 که عیسی: انسانها همه براي است بزرگی مثال عیسی، مثال. آخرت کردن آباد براي دنیا کردن خراب یعنی گرائی آخرت

 رفت؛ شد، مجرد خوب زمین، از که وقتی نیاورد، در خود تملک به را خاك وجب یک زمین روي در که عیسی نکرد، ازدواج
. است درست دستگاهها همه که دید کرد نگاه چه هر کشد؛ نمی اش موشک موتور دهند، نمی راهش دید رسید، که باالها آن به

! برگردد را راه همه آن باید .شدند مسیح حضرت جامه در سوزنی متوجه مذهبی، گراي آخرت تکنیسینهاي بعد رود؟ نمی چرا
 :در نتیجه. برگشته است خدا طرف به آزاد و سبکبال روح، سبک بعد انداخته؛ را سوزن برگشته، زمین به را راه همه آن

 و است فئودالیسم اقتصادي، و اجتماعی زیربناي نظر از )الف :کنیم خالصه اصل دو این در را وسطی قرون توانیم می بنابراین
 .است روح تجرد و ذهنی پرستی معنویت و زهد و ریاضت و گرائی آخرت فکر، و فلسفه و جهانبینی و مذهب نظر از) ب

 است اي دوره وسطی قرون پس. دارد ریاضت و زاهدانه تقواي پارسائی، نام به روبنائی و فئودالیته نام به زیربنائی بنابراین
 اقتصاد نظام با تناسبش گرائی، آخرت راکد مذهب. گرائی آخرت تفکر، و است فئودالیته اقتصادي زیربناي غرب، در که

 زندگی فئودالیته نظام یک در که فردي دارد، وجود سکون و رکود چون فئودالیته، اقتصادي نظام در که اینست در فئودالیته
را  را همه سیاسی افکار و را مذهب و عقاید و تشریفات و مراسم و را اجتماعی نظامهاي و افراد و اجتماعی روابط همه کند، می

 ارباب و رعیت. است فئودال انسان خصوصیات جزء تغییر، بدون و پایدار بینش ثبوتی، بینش. داند می الیتغیر، و ازلی ابدي،
  ).، همان،شریعتی31مجموعه آثار ج(است هماهنگ فکري فئودالیته نظام با نظامی چنین. دارند بینش یک دو هر

 فرد یک که اینست معناي به رنسانس"دکتر شریعتی پس از توضیحات زیاد درباره معنی رنسانس، نتیجه می گیرد که               
 آن انسانی، حرکت آن مرده، که است هزارسال که کرد احساس اروپا. بسازد را خودش دوباره که گیرد می تصمیم جامعه یا
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 که اي زندگی در زندگی؟ چه در شکل؟ چه به. شود تولید مرتبه دو که است نیاز و مرده، فکري و فرهنگی اجتماعی، حرکت
 داریم که قبول اگر چیست؟ عاملش تولد، تجدید این اما. کند تولد تجدید داشته، رم در که اي زندگی در داشته، یونان در

 و زاهدانه گرائی آخرت تفکر روبنا نظر از و فئودالیته اقتصادي نظام زیربنا، عامل نظر از وسطی، قرون رکود و توقف عامل
 و سازنده زندگی و واقتصاد قدرت و تکنیک با مغایر تفکر و دنیا تحقیر و مادي زندگی از بیزاري و معنوي روحی تجرد

 باشد عاملی مسلم، و روشن خیلی کرد، نابود را وسطی قرون که حرکت، و بیداري عامل رنسانس، عامل باید است، قدرتمند
 اروپا اجتماعی و اقتصادي زیربناي عنوان به را فئودالیته و باشد، کرده ضعیف جامعه در موثر عامل عنوان به را کاتولیک که

بورژوازي داراي "داده، نتیجه می گیرد که  کیفیت پیدایش و رشد بورژوازيدر ادامه، توضیحاتی درباره .  "باشد کرده نابود
کند؛ مانند  بورژوا چون وابسته به سنت نیست، تحلیل عقلی می: فاقد آن است }فئودالیته{ باشد که او یک احساس منطقی می

فهمد و به آن  کننده آنهاست، و چون اصالت زندگی مادي را میعادات و رسوم کهنه متحجر نیست، بلکه ش] حامیان[
و نوپذیر  ،معتقد نیست یا به آن مسائل اخالقی اعتقادي ندارد، آدم کوشا و عاقل و زرنگ و دنبال تغییر  خصوصیات اشرافی

صادي است، و متناسب با چنین بینشی بر خالف بینش دوره فئودالیته، متناسب با پیشرفت تکنیک و متناسب با تولید اقت. است
این است که . باشد اي که حرکت دارد، باز است و در حین تحول دائمی و در حال پیشرفت اقتصادي و مادي می ساختن جامعه

رشد بورژوازي و حکومت روح بورژوازي بر جامعه غربی، به جاي حکومت روح دوره فئودالیته بر ، قرون چهاردهم و پانزدهم
عنی این حرکت ناگهانی ضد قرون وسطائی، با جهانبینی باز متحرك، سازنده تکنیکی اقتصادي که رنسانس ی .غرب، است

تمدن جدید ساخت طبقه متوسط فعال با جهانبینی باز . تمدن جدید تجلی روح بورژوازي است. تمدن جدید را بوجود آورده
به خاطر ذلت و رکودش و طبقه ارباب به خاطر سنت بینش رعیت، . و رو به پیش و معتقد به اصل تغییر و تحول و پیشرفت است

با تمدن پیشرفته مادي متحول و باز ] مغایر[گرائی و جمود زندگی فئودالیته، هر دو، مغایر با بینش طبقه متوسط و 
  ).شریعتی، همان(است

دهد، و یا این  اجتماعی را تغییر می آیا عامل تغییر فکر، نظام اقتصادي وشریعتی  در اینجا پرسشی  مطرح می کند که               
به دنبال آن، بحث مارکس و ماکس وبر را به میان می . شود؟  کند و بعد فکر عوض می نظام اقتصادي است که تغییر پیدا می

را زیر بنا و فرهنک را روبنا می داند، و ماکس وبر مخالفت کرده و بر عکس  نظام اقتصادي و اجتماعی کشد که مارکس
فکر که تغییر : تحول اجتماعی، تفکر است] علت[س ماکس وبر معتقد به این است که اصل، به عنوان پ. نظر می دهدمارکس 

که  هر دو  "ماکس وبریسم "شریعتی معجونی از دو نظریه می سازد به  نام. .کند پیدا کند، نظام اجتماعی را هم عوض می
به چه شکلی هر دو وجود داشت؟ . قرون وسطی، هر دو وجود داشت در رنسانس و تغییر :نظریه را می پوشاند و می گوید

زیربنا که عوض شد، حتما روبنا، تفکر، طرز تلقی، مذهب، ادبیات، هنر، . را عوض کرد}زیربنا{بورژوازي رشد کرد و فئودالیته
ی منتظریم تفکر عوض شد، یعن 15و  14و  13گویم زیربنا در قرون  پس وقتی می. شود شعر، احساس و اخالق عوض می

 تکیه رویش وبر ماکس که دیگري عامل: شریعتی در ادامه می نویسد).شریعتی، همان(اروپائی عوض شود، و باید بشود، و شد
 عامل بزرگترین وبر ماکس رنسانس، دوره در یعنی جدید، قرون آغاز در. است اقتصادي و مادي نظام تغییر از غیر کند، می

 تلقی طرز به نسبت اروپا مسیحی روشنفکران یعنی، پروتستان مذهب. کردن اعتراض یعنی پروتسته. داند می پروتستانتیسم را
 به مذهبی رفرم یک و کردند اعتراض کلیسا به خدا، و خلق بین کلیسا واسطگی و مذهبی خرافات و انحراف و مذهبی

 از و کلیسا قید از فردي آزادي طرفدار و  کرد؛ اعتراض خدا و انسان بین کلیسا بودن واسطه به پروتستان. دادند مسیحیت
 ازدواج از محرومیت مسئله به کرد؛ اعتراض کشیشها وسیله به جهنم فروش و بهشت فروش به .بود مذهبی دستورهاي قید

 به را اقتصاد اصالت و مادیت و دوستی مال بالعکس، کرد و اعتراض مذهب نام به دنیا مال و ثروت تحقیر به کرد؛ اعتراض
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 آلمان، ایتالیا، کشورهاي: کنید مجسم ذهنتان در را اروپا نقشه .کرد اعالم الهی مشیت و خدا خواست ترین اساسی عنوان
 تر پایین و تر پست همه از کشورها این میان از. سنجیم می اقتصادي قدرت نظر از را آمریکا باالخره و انگلستان اسپانیا، سویس،

 اگر و . است ایتالیا اقتصادي، قدرت لحاظ از اسپانیا، کشور از باالتر درجه یک.است اسپانیا کشور صنعتی و اقتصادي لحاظ از
 همه آخر در و ایتالیا فرانسه، آلمان، آمریکا، ترتیب به کنیم، نگاه صنعتی و اقتصادي قدرت لحاظ از را کشورها این منحنی
 هم مادي تمدن و صنعت و بورژوازي دارد، رشد پروتستان که هرجا گوید، می وبر ماکس که همانطور.گیرد می قرار اسپانیا

 و مذهبی جغرافیاي این .است ذلیل و ضعیف اقتصاد و صنعت و مادیت دارد، رشد کاتولیک مذهب که جا هر و دارد رشد
 جهانبینی کردن عوض و اروپا بینش و تفکر تغییر نیرومند عامل پروتستان که دهد می نشان و است وبر ماکس خاص اقتصادي

 ،]است[ اولی تحلیل آن دیگر طرف از و است، تمدن و صنعت به فئودالیته اروپا اقتصادي نظام کردن عوض نتیجه در و اروپا
 بینش با متناسب شد، حاکم بورژوا طبقه که موقعی و گردیده اروپا در فئودالیته نظام تغییر باعث بورژوازي رشد گوید می که

 به کرد، رشد بورژوا وقتی یعنی دارد؛ وجود شکلش دو هر پس آوردند، بوجود را پروتستان بورژواها و گردیده پروتستانتیسم
 در اروپا فکري بیداري و فکري تحول اینکه هم و آورد، بوجود را پروتستان مذهب و کرد }اعتراض {پروتست کاتولیک مذهب

 نظام تغییر باعث فکر تغییر و کند مبارزه وسطی قرون فئودالیته نظام با و کاتولیک با که گردید این موجب ،15و 14 قرن دو
  ).شریعتی، همان(گردید اروپا در اقتصادي
 بورژوازي و پروتستانتیسم اما: پرسش اساسی اي که شریعتی بعد از این مقدمات طوالنی مطرح می کند این است که               

است که در فصلهاي مختلف کتاب تا به حال با موضوعات متفاوتی درباره پاسخ شریعتی همان مطالبی . آمد؟ بوجود کجا از
 اینجا در که است نوشته جلد پنج در کتابی پیش هشتاد سال در آلمانی نفر یک: او می نویسد. پرسشگري به آن پرداخته ایم

 آشنائی اثر در که مسیحیتی یعنی ،"اسالمیزه مسیحیت": از عبارتست پروتستانتیسم. کنم می عرض جمله چند در را آن خالصه
 اثر در کاتولیک مذهب اروپا در. است مسیحی مانده ولی گرفته، را اسالمی جهانبینی و جهانی تلقی و تفکر اسالمی بینش با

 این دهد، می روشنفکر گروه این به اسالمی جامعه که بیداریهائی با یعنی شد؛ اسالمیزه اسالمی جامعه با آشنائی و تماس
 اینکه اول: چیز دو بوده؟ چی اسالم در.خودشان بر حاکم مذهبی منحط نظام علیه کند می اعتراض و پروتست روشنفکر گروه

 جهت باال، آن در جائی اسالمی در. دارد وجود فردي واجتهاد مذهبی آزادي بلکه ندارد، وجود کلیسا نام به رسمی سازمانی
 وجود روحانی ولی دارد، وجود دانشمند اسالم در اینکه دوم. ندارد وجود کردن، فکر چگونه حتی و دستورات صدور
 عالم. نداریم روحانی ولی داریم، عالم اسالم در .آید می القدس روح از که است مسیحی اصطالح یک روحانی کلمه{ندارد
 تحقیق که است خودش عالم. نه است؟ تشکیالتی به وابسته. نه است؟ خاصی سازمان یک عضو. نه است؟ ارثی اسالم در بودن

 تواند می خواهد می دلش کس هر و است دانشمند او که فهمند می مردم و رسد می آزاد تحقیقات از درجه یک به و کند می
 وجود بشود صادر فلسفی و اجتماعی هنري، عقلی، فکري، مذهبی، بخشنامه آنجا از که جائی اسالم در.}کند تقلید او از

 .دارد وجود سیاسی مرکزیت و تمرکز نیست، مذهبی و فکري استبداد و تمرکز که اسالمی جامعه در دیگر طرفی از. ندارد
 تمرکز عدم اروپا. کرد نابود است، سیاسی تمرکز عدم که را، فئودالیته و گرفت اسالمی جامعه از را سیاسی مرکزیت اروپا

 مذهبی آزادي و مذهبی مراسم در مال، واسطه بدون را، خدا با فرد آزاد تماس و آزاد اجتهاد و اعتقادي و مذهبی و فکري
 است، مردم و خدا واسطه و میانجی که کلیسا تشکیالتی و حقوقی و قانونی رسمیت و به واسطگی و گرفت اسالم از را فردي

 آید؛ می بوجود ناسیونالیسم آید، می بوجود ملی سیاسی حکومتهاي مرکزیت جدید قرون در بعداً که است این. کرد اعتراض
شریعتی، (آمد بوجود مذهبی تحقیق آزادي و مذهبی و فکري تعدد و آزادي و رفت بین از کلیسا رفت، میان از فئودالیته

  ).همان
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 جمله چند در فقط من: اشاره کرده می گوید "صلیبی جنگ نه صلیبی، مهاجرت "شریعتی به عامل دیگري با عنوان               
 جامعه نظامیهاي با جامعه یک نظامیهاي دنیا جنگهاي در: است دنیا جنگهاي همه خالف بر صلیبی جنگهاي: گیرم می نتیجه
 رمال و بقال قبیل از مردم توده نداشته، شکل این به نظامی نبوده، شکل این به صلیبی جنگهاي حالیکه در جنگیدند؛ می دیگر

 راه یازدهم، و دهم قرون در اسالمی، جامعه قدرت اوج در سواره، یا پیاده شرقی، اروپاي و ایتالیا هاي کوچه توي از حمال و
 جنگ از بعد اینها آیا. جنگیدند و ماندند زیادي مدت آنجا در و سوریه به فلسطین، به قسطنطینه، به آمدند و افتادند

 یا برگشتند بعد و ماندند اسالمی کشورهاي این در اروپاییها این از نسل تا ده  نسل، سه گاه و ماندند، قرن سه نه، برگشتند؟
 من که است این. نیست جنگ در دیگر جامعه با جامعه یک تماس عنوان به اسالمی، فرهنگی آمیزش این .شدند برگردانده

 شرقی جامعه مردم هاي کوچه در و آمد شرق جامعه متن به غربی توده. "صلیبی مهاجرت" گویم می گویم، نمی "صلیبی جنگ"
 و دهم قرون اجتماعی نظام شرق، از و تماس گرفت شرق جامعه اجتماعی روابط و فرهنگ و مذهب و زندگی با و کرد زندگی
 استبداد و تحکم علیه بهشت، فروش و خرید علیه پاپیسم، و کلیسا علیه فئودالیته، علیه }اروپا{ آنجا در و گرفت را یازدهم

 براي و کرد مبارزه هستند، آن فاقد دیگران و است خدائی و برتر ذات] داراي[ روحانی که فکر این علیه و دینی روحانی 
 تحقیق به خودش آزمایشگاه در مسلمان فیزیکدان یک که بود اسالمی جامعه در چنانکه{فکر و تعقل آزادي تحقق

 دو بر مردم:گوید می موقعیکه معري ابوالعالء .کرد مبارزه }کرد می اعالم را خود نظریات رسید می هرجا به و پرداخت می
 به ابوالعالء شعر این و دارد قرار خود قدرت اوج در اسالم ،"ندارند دین و دارند عقل یا و ندارند، عقل و دارند دین یا: نوعند
  "اسالم تمدن"نام به تاریخ در که قدرتهائی و ساختمانها و مساجد و کاخها این تمام از و است افتخارات بزرگترین از من عقیده
 قدرتی هیچ و شناسدش نمی کس هیچ که منفور به فرد، منحصر ضعیف، کور، آدم یک یعنی. است بیشتر ارزشش آمده، بوجود
 فحش است، کرده پیدا غلبه و سیطره جهان بر و دارد قرار خود قدرت اوج در اسالمی حکومت موقعیکه در تواند می ندارد،

 اشعارش موقع، همان در و کند پخش را شعرش دیوانهاي ابوالعالء موقع، همان در و باشد نداشته کارش هم هیچکس و بدهد
 از خط یک کسی که ندارد سراغ تاریخ و بین نرود، از و شود خوانده و واگو مذهبی مدارس در حتی و اسالمی هاي جامعه در

 شرقی، هاي جامعه با خود تماس اثر در صلیبی قرن چند مداوم جنگهاي وسیله به اروپا یعنی. باشد سوزانده را ابوالعالء
 و تشکیالت واسطه بدون{ را خدا و انسان رابطه بودن مستقیم و مذهبی تحقیق و اجتهاد و فکر آزادي و اسالمی دنیاگرائی

 جامعه از را الطوایفی ملوك و فئودالیته عوض در و یافت، را ملی قدرت وحدت و سیاسی قدرت تمرکز و}مشخص اشخاص
 را برخوردار زندگی و اقتصادگرائی و دنیاگرائی و جهانگرائی بینش و داد رشد را بورژوازي و کرد پروتست و راند اروپائی
 دچار هم و کرد فئودالیته دچار هم را ما آمد ایران به مغول که بعد ولی. کرد وسطی قرون رهبانی و زاهدانه زندگی جانشین

 و رهبانیت نوع یک اسالم، در. بود کاتولیک مذهب نوع یک داشت، وجود اسالم نام به مغول دوره از بعد که مذهبی .کاتولیک
. بود برخورداري و مادي زندگی براي کوشش دوره گرائی، جهان دوره قدیم، دوره .گردید مسجد جانشین نشینی خانقاه
 درآورد، نام تحریر رشته به است، ریاضت علیه و کلیسائی زهد علیه که را کتابش خواهد می وقتی ژید:کنید نگاه را ژید آندره
 در است؛ زمینی هاي مائده ستاینده اسالم که است معنی بدان این. گیرد می قرآن از  "زمینی هاي مائده" نام به را کتابش

  ).شریعتی،همان(بیاندازید  دور را زمینی هاي مائده: که گوید می همواره مسیحیت صورتیکه
آلمانی، به  خانم اثر یک  ،"درخشد می غرب چهره بر اهللا خورشید" شریعتی در بخش پایانی مبحث رنسانس به کتاب               

 اسالم که از اصطالحاتی و است، شده زیبائی و عجیب خیلی ،کار کتاب این اشاره کرده می گوید که در ،کهنهو دیگریز نام
 مثل اصطالحات تمام  و  موز، معناي به ،"بنانه" یا "بنان" است، قهوه که "کافه" قبیل از است؛ شده آورده آلمانی زبان وارد

 نویسنده خانم این .غرب نفوذ داشته است روي بر   اسالم اقتصاد اندازه چه تا نشان می دهدکه  بازار، کاروانسرا، کاروان،
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 و است ترکی یا فارسی یا عربی لغات به همه زنند، می حرف آلمانی به هم با خانم دو این که ساعته دو مکالمه این که گوید می
 پیدا لغت هزار دو به نزدیک دیگر آثار و کتاب این در :شریعتی می گوید. نیست آلمانی لغات این که دانند نمی هم خودشان

 اصطالحات ببینم که کردم بندي فهرست را لغات این. شده اروپا وارد اسالم از که است اصطالحاتی لغت هزار دو این و کردم،
 یا تجارتی کاالهاي یا تجارتی فقط لغات% 80 لغت، هزار دو این از. است چقدر اش فلسفی و علمی بازرگانی، تکنیکی،
 ده لغات، این از .برند می بکار االن که بازار لغت یا کاروانسرا؛ و کاروان مانند شود؛ می مربوط تجارت با که است مسائلی

 و اقتصاد تاثیر میزان لغات این. است فلسفی اصطالحات درصد چهار یا سه و .شیمی کیمیا، مانند است، علمی لغات درصد
 قطب و پیمائی رودخانه فن که وقتی. رساند می وسطی قرون اواخر و جدید قرون آغاز در غربی جامعه در را اقتصادي عامل

 از غیر طرف، این از و دارد وجود باالتر لیسبون از که فهمیدند و شد باز جهانبینی اند، گرفته اسالم از را دریائی راههاي و نما
 آمریکا، کشف قرن مهاجرتها، قرن جغرافیائی، اکتشافات که هنگامی 15 و 14 قرون در .دارد دیگري وجود دنیاهاي اروپا،

 بسته جامعه آمد، بوجود اروپا در المللی بین تجارت و بزرگ بازارهاي و بندرها جدید، تجارتی راههاي آسیا، به ورود قرن
 در بورژوازي رشد یعنی غرب، و شرق بین تجارتی تماس اثر در یعنی تماس این اثر در و کرد باز جامعه به تبدیل را اروپا
 روي بر شرقی مارك اروپا در.  گردید نابود فئودالیته شد، می ساخته اسالمی کشورهاي در که جدیدي کاالهاي به وسیله اروپا

 این که دانستند نمی اروپائیها چون و است شرق مال کاال این بگویند بازار به تا زدند می ساختند می تقلبی خودشان کاالهائیکه
 روي را }اهللا{ لفظ این دیدند، می شرقی وکاالهاي شمشیر روي را آن و است مذهبی عالمت یک سکه روي بر "اهللا" لفظ

 بوده فئودالیته بسته جامعه غربی، جامعه که وسطی قرون دوره در را اقتصاد و تجارت توسعه دامنه این، و.! کشیدند صلیب
 یعنی. رساند می باشد، اروپائی تفکر و اروپائی نظام تغییر اساسی عامل که را بورژوازي رشد عامل این، و رساند می

 و است؛ گرفتند، صلیبی جنگهاي اثر در که اکتشافات این و مهاجرتها این و تجارت این و تماس این زائیده بورژوازي
 مدینه و جامعه اصوالً: گوید می گارده لوئی. است مسیحیت شدن اسالمیزه وسطی، قرون روبناي کردن نابود و پروتستانتیسم

 شمال از را بزرگی سرزمین و آمد اسالم که وقتی از: گوید می جغرافیدان "دبه".است اقتصادي و تجاري تمدن یک اسالمی،
 زندگی براي اسالم اینکه براي چرا؟. کرد پیدا تقلیل کشت زیر زمین ، تعداد گرفت خودش نظر تحت فارس خلیج تا آفریقا
 زمان آن در که دستی، صنعت اساس بر و تجارت اساس بر اجتماعی زندگی تحرك و متوسط طبقه رشد و بورژوازي و شهري

 گیرد، می اسالم از را گرائی جهان کاتولیک وقتی که است این. " است بوده بازار اسالم جامعه در شهر هر وقلب بوده
 بینی جهان تغییر جهت عاملی و بوده اروپا جامعه تحول و رشد عامل بر و ماکس قول به پروتستانتیسم و. شود می پروتستانتیسم

 فئودالیته دوره در رعیت و ارباب متناقض طبقه دو میان در متوسط طبقه رشد که بورژوازي. است بوده مذهب تغییر و
 پیدا اسالمی جامعه با 13 و 12 و 11 قرون در صلیبی جنگهاي در که تکنیکی و فنی و اقتصادي و تجارتی تماس دراثر باشد، می

 که نیست رم، و یونان دوره به بازگشت تصمیم و یونان طالئی دوره به بازگشت] معناي به[ رنسانس، پس .آمد بوجود کرد،
 رشد وسیله به فئودالیته، منحط نظام کردن نابود] بلکه[ کرد، اعتراض و پروتست کاتولیک علیه و آورد بوجود را جدید تمدن

، ریشه هاي 31مجموعه آثار ج(.شد گرفته صلیبی جنگهاي از دو هر که عامل بود، دو این .پروتستانتیسم است و بورژوازي
  ).اقتصادي رنسانس،شریعتی
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  فصل بیستم
  

  عصر روشنگري
  و

  
  دنیشیجرأت اند

 
شاید،کمتر کتابی . ست و اصال خود خدا ما را وادار به طرح سوال می کندن به قصد فهمیدن، حق همه انسانهاپرسید               

ها سطحی عبورنکنیم  همه باید یاد بگیریم از کنار پدیده. همچون قرآن را بتوان پیدا کرد که، این همه؛طرح سوال کرده باشد
. }سوره یوسف 105آیه{و چه بسیار آیه ها و نشانه ها در آسمان و زمین هست که با حالت اعراض از کنار آن می گذرند:

و با هر پرسش پرسشگري، چماق . وقتی تمرین کردیم پرسشگر باشیم، ازتهاجم توفنده پرسشها اعتقادمان سست نمی گردد
از قدیم . تکفیر به دست نخواهیم گرفت،زیرا براي همه این سواالت پاسخی است، اگر کوشش کنیم، پاسخها را پیدا خواهیم کرد

  .باشند قیعم یرتیاست که انسانها ژرف نگر و کنجکاو بوده و مجهز به بص نیانتظار خداوند ا .جوینده یابنده است:گفته اند
پرسشها وتنوع آنها در جامعه ها  زانینشان داده که به تناسب گذشت زمان،  بر م خیتار ریس م،یکه قبال  متذکر شد همانگونه
 نیو در تعاقب چن رسد، یبه اوج خود م در غربي است که کثرت پرسشگر یاز مقاطع یو قرون وسط .شدمی  افزوده 
با  يعصر روشنگر . شود یرا مرتکب م يشماریب اتیوجنا ادهد لیتشک دیعقا شیتفت يدادگاهها سا،یاست که کل ییپرسشها

جرأت  .بود شهیاند يآزاد نیبه مخالف یواکنش ،شعار نیا .آغاز شد“ داشته باش دنیشیجرأت اند” ای “دنیجرأت پرس”شعار 
 مانوئلیا" دیبکار رفته بود و با تأک یروم بیشاعر و اد "هوراس "توسط ، است که در اصل ی، عبارت!داشته باش دنیشیاند

 قتیدوستداران حق تیسخن، شعار جمع نیا  .بدل شد يشعار جنبش روشنگر به  ست؟،یچ مشهور روشنگري ٔمقاله رد "کانت
جرئت  "مقاله ا،یپد یکیو(بود گذاشته شده ادیبن "ولف -تسیبنالی" ٔبا هدف گسترش فلسفه 1736قرار گرفت که در سال 

در مخالفت با  "نیژورنال ماهانه برل "يالدیم 1783در شماره دسامبر  یپروتستانیکی از کشیشان  )."باش شتهدا دنیشیاند
 نیدر پانوشت مقاله اش ا يو . پرسشی مطرح کرد ي،نگر روشن درباره} یشرع{ ییسایکل جیو دفاع از تزو ینکاح عرف

 یجیفلسفه نتا خیپرسش مهم که در تار نیا به.  ست؟یچ ينگر روشن یبه راست"  :است که دهیکش شیپرسش چالشگرانه را پ
سس وم" دهد یپرسش پاسخ م نیکه به ا یکس نینخست. داده شده است يادیز ينهاد تاکنون پاسخها يثمربخش و ژرف بر جا

به آن ،  "ست؟ینگر ساختن چ روشن يمعنا"عنوان  ریز يا در مقاله ، ژورنال آن  1784اره سپتامبر بود که در شم "مندلسزون
به  زین "مندلسزون "بداند کهآن یب ه،دسامبر همان نشری ٔمشهور در شماره یفیبا تعر ، زیزمان کانت ن هم  .دیگو یمقاله پاسخ م

:  دینما یم غازجمله مشهور آ نیرا با ا شیکانت مقاله خو.دینما یرا منتشر م شیآن پرسش پاسخ گفته، مقاله مشهور خو
است بدون  شتنیدر بکار گرفتن فهم خو یناتوان ی،خود؛ و نابالغ شتنیخو رِیبه تفس یِاست از نابالغ یخروج آدم ينگر روشن"
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است شعار  نیا! شیباش در بکار گرفتن فهم خو ریدل": و. ] 3فلسفه کاپلستون، جلد  خیتار[  "يگرید تیهدا
  ).يعصر روشنگر ا،یپد یکیو( }پور نیآر روسیارهارد بار، ترجمه س: ردآورندهگ ست؟یچ يروشن نگر{"ينگر روشن
 ۀکانت و مسال "که بر کتاب ياست و در نقد يروشنگر ۀفلسف ۀکانت قل ۀاست که فلسف یمدع رریارنست کاس              

باشد  نطوریاگر ا .ماند یم یباق يروشنگر لسوفیبود و ف يروشنگر لسوفیکانت ف :که دیگو ی، نوشته م دگریها "کیزیمتاف
 نیاست ا يروشنگر يشهایگرا ۀساخت هم ریکه ز یاساسۀ شیاند. دارد اریبس تیاهم يروشنگر ةپس دانستن نظر کانت در بار
فهمِ  ةتاز ةویش نیجهان را دارد و ا ستمِیدرك س ییِتوانا ،یعیقدرت خود و بدون کمک فوق طب یۀاعتقاد است که فهم بشر بر پا

در   )."ستیچ يروشنگر: پرسش بهدر پاسخ  "ماه مگ، مقاله  تیسا( انجامد  یبر جهان م ۀسلط يبرا يتازه ا ةویبه ش ،جهان
که در بل  بودن، هیاگر علت آن نه در سف  .است یلیتحم ؛ خود ،صغارت نیا: توضیح می دهد در ادامه اینچنین کانتآن مقاله، 

فهم خود  يریدر بکار گ: است  نیا يشعار روشنگر. باشد يگرید ییفهم خود،  بدون راهنما يریفقدان عزم و شهامت در بکارگ
از آن  يروشنگر يبرا:.ادامه می دهدکانت  و ).موقن داهللای ۀکانت، ترجم مانوئلی،ا ست؟یچ يروشنگر( شهامت داشته باش

 يآزاد یعنیخطر را دارد ؛  نیکمتر ها،یانواع آزاد ۀمکه از ه ياست، آن هم آن نوع آزاد يبه آزاد ازیکه گفتم فقط ن ینوع
: است نیپاسخ من ا...شود ؟ یم يسد و مانع روشنگر ت،یاما کدام محدود... امور ۀخرد خود در هم یعموم يریدر بکارگ

را به  يشنگرتواند رو یخرد است که م يرینوع بکارگ نیآزاد باشد و فقط هم شهیهم دیاز خرد خود، با یعموم يریبکارگ
 ،يورز شهیروحیه پرسشگري اند .است ياوج پرسشگر ز،یزمان معاصر ن ).همان ،ست؟یچ يروشنگر(مردم ببرد  انیم

را به چالش  زیاز ویژگی هاي انسان معاصر است و انسان معاصر می خواهد همه چ ؛یابینقد و ارز د،یشک و ترد ،يجستجوگر
مطرح  شانیتوجه کرده است که قبال مطالب ا ین ویژگی در مقدمه کتاب عدل الهیچهار دهه قبل به  ا ي مطهراهللا هیآ. بکشد

به طوریکه یا خودش سوال کرده یا شبهات  در فرهنگ قرآن آیاتی هست که به مسئله پرسشگري دامان زده است،. شد
باشد ،  يوهر آنچه که مربوط به روشنگر شهیمخالفت با اند هیروح نیا شهیمتاسفانه هم .مخالفین را بازتاب و ذکر کرده است
هم اسطوره ها و هم کتب مقدس  گریبه عبارت د .درافکار غرب  حاکم بوده است م،یدیهمانگونه که در اسطوره  پرومته د

گانه را توضیح ما به خاطر همین کژاندیشیهاست که به طور ریشه اي دوره هاي چهار. مطلب دامن زده اند نیشده به ا فیتحر
       .می دهیم، تا با تفکرات حاکم بر آن دوره ها آشنا شویم

 ،نوزدهم قرن و "خرد عصر"، هفدهم قرن :دوره هاي عصر جدید را اینگونه نام گذاري کرده اند از برخی غرب، در              
 تقریبا دو این و اند نامیده نیز "خرد عصر" را "روشنگري عصر" عده اي . "روشنگري عصر" هیجدهم قرن و "ایدئولوژي عصر"

 می اطالق هیجدهم و هفدهم قرن دو هر به را "خرد عصر" غربی مورخان از شماري حال، این با. مفهومند هم و معنی هم
 گاه روشنگري: نوشته اند. دهند می اختصاص هیجدهم قرن به تنها دارد که ویژگیهایی دلیل به را روشنگري عصر اما کنند
 .است درست خود جاي در نگرشهایی چنین. شود می تلقی فرهنگی و فکري نهضتی گاه و رود می بکار عصر یک نامیدن براي

 رخ اروپا در قرن سه طی که تحوالتی مجموعه. است "نخستین هیئت در تجدد تام ظهور" دوره عصر، یک معناي به روشنگري
 جدید، سیاسی اندیشه و ملی هاي دولت پیدایش جدید، اجتماعی نیروهاي و شهر رشد رنسانس، جنبش ظهور از اعم داد، 

 شده آغاز متنوع هایی سرچشمه از که متمایزي هاي آبراهه مانند علمی، رهیافت و فلسفی اندیشه تحول دینی، اصالح جنبش
 می تشکیل را منسجم پیکره یا هیئت یک گویی که شدند جور و جفت هم با چنان موجود، پیش از اي نقشه و طرح بدون بودند،

 نوعی به آن، محوریت بر یکپارچه هیئت این تا کرد فراهم را امکان این نیوتنی مکانیک هیجدهم، قرن آستانه در. دهند
 عصر روشنگري رو، ازاین دریابد؛ گذشته از گسسته واقعیتی و مستقل کلیتی غالب در را خود و یابد دست خودآگاهی
 هاي دهه در که شود می برده بکار فرهنگی و فکري نهضتی به اشاره در روشنگري همچنین، .است تجدد اولیه خودآگاهی
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 قرن نیمه صنعتی انقالبات. بودند }اسکاتلند{بریتانیا و فرانسه آن اصلی کانون دو و گرفت فرا را اروپا هیجدهم قرن آغازین
 متحول کلی به را اروپا چهره}بود صنعت و فنون ي عرصه در نیوتن مکانیک کاربست و گسترش محصول خود که{هیجدهم

 شکل به همه این. انجامید بهروري ي کننده خیره رشد و تولید حجم باورنکردنی افزایش به اي کارخانه تولید نظام. ساخت
 چراغ از غول"می رسید  نظر به. گرفت نام "داري سرمایه نظام" بعدها که شد منجر جدید اجتماعی اقتصادي وضعیت گیري
 بود فلسفی جنبش یک روشنگري، عصر: و همچنین نوشته اند .)روشنگري باشگاه اندیشه،تاریخیت( "!است شده خارج جادو

 دلیل، پیشرفت، روشنگري،آزادي، متفکران اصلی اهداف. بود چیره هیجدهم قرن اروپاي تفکرات و ها ایده دنیاي بر که
 مداراي و فردي روشنفکران،آزادي مرکزي دکترین فرانسه، در .بود دولت و ساکلی از استفاده سوء به دادن پایان و مدارا،

 علمی دقت گرایی، تجربه افزایش با روشنگري .بود روم کاتولیک کلیساي ثابت تعصبات و مطلقه پادشاهی با تقابل در مذهبی،
. شود می شامل را هجدهم قرن فلسفه روشنگري، ٔفلسفه .بود شده مشخص مذهب از بازجویی افزایش با همراه گرایی، تقلیل و

 روشنفکريِ تاریخی حرکت به اشاره روشنگري .اند روشنگري عصر فیلسوفان از ساد و کانت مونتسکیو، روسو، ولتر، دیدرو،
 به و بوده منطق و حکومت اخالق، معتبر، شناسی زیبایی سیستم مبناي عنوان به عقل مدافع و دکارت رو دنباله که است

، فصل اول تا ارنست کاسیررنوشته  فلسفه روشنگري.[ آورند بدست جهان در را مشاهده قابل حقیقت دهد می اجازه فیلسوفان
  ).ویکی پدیا،عصر روشنگري(]هفتم

 قرن به بیشتر را جنبش این عده اي گرچه :نیست و نوشته اند نظر اتفاق روشنگري جنبش مکان و زمان درباره                 
 نیز دیگري دیدگاههاي آن جغرافیایی قلمرو نیز و پایان و شروع درباره اما دهند می نسبت فرانسوي فرهنگ به و هیجدهم

 و دانند می انگلیسی الك جان آثار انتشار و شکوهمند انقالب با همزمان 1688 سال در را نهضت این شماري .دارد وجود
 را آن پایان نیز شماري و فرانسه؛ کبیر انقالب سال یعنی ، 1789 سال یا امریکا استقالل سال یعنی 1776 سال را آن پایان
 در فرانسه، بر افزون نهضت این .دانند می رومانتیک جنبش با مقارن و جنگها از یکی در فرانسه شکست یعنی 1815 سال

  ،1381تیر  تا  فروردین   ،حوزهپایگاه اطالع رسانی (شد  پدیدار نیز اروپا مناطق سایر در بیش و کم و انگلستان آلمان،
. معروف است} به عصر خرد زیو ن{يجدهم به قرن روشنگریقرن ه: و نوشته اند ). 42، صعصر روشنگري ، 110و  109شماره 

مکتب خاص  چیمرادمان ه میوئگ یسخن م يهرچند ما از فلسفه روشنگر رایکرد ز فیاصطالح را تعر نیا ی توانم يبه دشوار
تعریف  رد. }49غالمرضا اعوانی، ص  ، ترجمه 4کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه ، ج{ستین یمشخص یفلسف اتینظر ایو 

دانند که به مفاهیم به هم پیوسته و داراي  عامی که از روشنگري ارائه می شود معموال آن را جنبشی فکري و اعتقادي می
صورت بندي مدرنیته و پست مدرنیته، نوذري، حسین علی، {طبیعت و انسان می پردازد  ارتباط متقابل متعدد نظیر خدا، عقل،

عصر  لسوفانیاز ف یبعض. وجود داشته است يمختلف عصر روشنگر لسوفانیآراء ف انیم در واقع اختالف فاحشی. }50ص 
ی واسطه ادراك م یبه نحو ب يداور شیاز پ يعقل عار لهیبالذات بودند که صدق آنها به وس یهیبد يمعتقد به مباد ينگرروش
مراحل  انیبه عالوه در م. نبودند یخمعتقد به خدا بودند و بر یاصالت تجربه بودند، برخ روانیاز پ گر،ید یبرخ. شود

مثال در فرانسه . وجود داشت ياختالفات قابل مالحظه ا ه،یروح ثیمان از حفرانسه و آل س،یدر انگل يمختلف، نهضت روشنگر
با  کیداده بود و مذهب کاتول ياما در انگلستان انقالب، قبال رو دندیورز یسخت خصومت م سایدوره نسبت به کل نیمتفکران ا

. آمد یشده به حساب م میمذهب تحر کینداشت و  یارزش و اعتبار چندان ،یمآب تیمرجع زیو ن یوح دیو اک حیصر هینظر
وجود داشت در  يعصر روشنگر يفرانسو شمندانیاند انیکه در م یرسم يسایآن اندازه از خصومت نسبت به کل ،نیبنابرا

بزرگ آلمان بود و  لسوفیف نینخست ، تزین بیبود؛ ال يگرید گونهدر آلمان وضع به . وجود نداشت یسیمتفکران انگل انیم
او بود که نگاه   .].59،ص 4کاپلستون ج[بود يدر آلمان عبارت از بسط و گسترش فلسفه و يمرحله از نهضت روشنگر نینخست
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 "موناد "را به انیگرا ماده ياتمها تز،ین بیال. آن نمود نیشناسانه را جانش تیغا کردیرا مورد انتقاد قرار داده و رو یکیمکان
ارزش مطلق فرد  يو. نمود "یعیقانون طب" نیرا جانش"ادیبن نیشیپ یهماهنگ" هینمود و نظر لیتبد یروحان يگوهرها یعنی

 یاله تیحرکت مونادها را به جانب غا خیحرکت تار انیکرد و در جر یمطرح م نوزایرا در تقابل با وحدت وجود مخرب اسپ
 افتیدر نیرا جانش خیتار ییغا نییدر آلمان را کند نمود و تب تیو شکاک سمیالیکه رشد و توسعه ماتر وداو ب. نمود نییتب

محمد ضیمران، ص  بایزر، فردریک و دیگران، نگاهی به روشنگري مدرنیته و ناخرسندي هاي آن ، ترجمه،{نمود یکیمکان
 انیجر نیمرکز ا. جدهم اروپا را به تکاپو انداختیه قرنبود که در  يفکر یانیجر يتوان گفت روشنگر یم ،همه نیبا ا .}63
مکتب  کیتوان عصر  یرا نم ياگرچه عصر روشنگر. افتیگسترش  ییکایبود و از سراسر اروپا گرفته تا مستعمرات آمر سیپار

متفکران و  همعنا ک نیبوده است به ا انهیعقلگرا اتیخصوص يدارا ينهضت روشنگر یکل هیتوان گفت روح یخاص دانست اما م
تاریخ فلسفه، {مربوط به انسان و جامعه است لیحل مسا گانهیابزار خاص و  يدوره اعتقاد داشتند که عقل بشر نیا سندگانینو
 ).عبدالرضا آتشین صدف ،پژوهشکده باقر العلوم، روشنگري(}49، ص 4ج 

 و آزادي عملی تحقق معناي به هنوز آزاداندیشی این البته :است، بدین معنا که آزاداندیشی دوران روشنگري عصر               
 طریق از خویشتن رهایی براي آمادگی دوران و معرفت و اندیشه بذر پاشیدن دوران بلکه نیست، شهروندي حقوق کسب

 در. بود رایج اروپا در آن از پیش که دیگري تفکر ٔشیوه برابر در است واکنشی واقع در اندیشی روشن .است شناخت و معرفت
 حکومت غربی اروپاي فرهنگی فضاي بر مقتدر مرجع دو شد می فراهم اروپا علمی انقالب ٔزمینه که هفدهم قرن اوایل

 بشر، تاریخ حتی کلیسا. دانست می آن مفسر و نگهبان را خود کاتولیک کلیساي که مسیحی، متون احکام )اول :کردند می
 دیگري مقام یا شخص هیچ به و نمود می تبیین مقدس کتاب اساس بر را طبیعی علوم و ها پدیده از بسیاري و فیزیک طب،

 بود، کلیسا هاي آموزه با مخالف که تجربی و علمی مشاهده از برخاسته نظریه هرگونه ترتیب، بدین. داد نمی اظهارنظر اجازه
 نویسندگان آثار کالسیک، ادبیات )دوم. کرد اشاره گالیله با کلیسا قاطع برخورد به توان می جمله آن از. گردید می تکفیر
 خوانندگان }اومانیستها{انسانگرایان گروه و بود شده کشف نو از }فرهنگ نوزایی{رنسانس جنبش در که باستان، روم و یونان

 شده سپري دوران شکوه و فر اتکاي به باستان یونان و روم فرهنگ و ادبیات از استفاده با انسانگراها. بودند آن ستایندگان و
 که رفت می انسانگراها مصاف به و جست می یاري ارسطو فلسفه از نیز کاتولیک کلیساي و کردند می حمله کاتولیک کلیساي به

 که است گوناگون عقلی و تجربی جریانهاي از اي مجموعه روشنگري: و). ویکی پدیا،عصر روشنگري(بود باستان میراث هردو
 بعدي قرنهاي در فراوان و رسد می هفده و شانزده پانزده قرون در رنسانس و وسطی قرون در اروپا وضعیت به آن سرچشمه

 مانند روشنگري عصر سازندگان. دارند روشنگري عصر در ریشه نیز معاصر هاي جهانبینی و ها فلسفه بیشتر .است داشته اثر
 جان و دکارت ، رنه بیکن فرانسیس مانند خود پیشینیان از را شان ذهنی مفاهیم و اصول مهمترین  دیدرو داالمبر، روسو، ولتر،
 هاي نتیجه از ساخته بدل تکاپو پر نیروهاي به و آورده بیرون پرداخته و ساخته و ثابت صورتهاي از را فلسفه بودند گرفته الك

 قرار مردم اختیار در روشن و ساده بیان با و کرده کاربردي را فلسفه سخن، دیگر به. اند ساخته دگر تکلیفی امور به صرف
 دادن شکل وظیفه و قدرت بلکه کند نمی محدود زندگی کردن ترسیم و نقش به تنها را اندیشه نقش روشنگري فلسفه .اند داده

 با دشمنی دلیل به هیجدهم قرن فیلسوفان اما نیست دین برابر در همواره فلسفه اینکه با. شود می قائل آن براي هم زندگی به
 اختراع چاپ صنعت زمانها، همین در. کردند همراه خود با را مسیحیت ضد و دین ضد معناي وحیانی ادیان و مسیحیت
 چیز فلسفه از فیلسوفان، از این بسیاري. داد انجام نهضت این هاي اندیشه نشر براي را شایانی خدمات آلمانی گوتنبرگ

 خود از پیش فیلسوفانِ پیرو فلسفی امور در و بود هاي دیگري زمینه در آنان زبردستی و استادي بلکه دانستند نمی زیادي
در  یاصل نانینقش آفر .بود "المعارف دائرة" فیلسوفان این آثار بزرگترین از .بودند انگلیسی مسلک تجربی فیلسوفان همانند
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 تیشخص نیرا سوم دروید. هستند}1783 - 1717{ژان لورون داالمبر ،و پس از او }1783 -1713 {دروید یدن ،اثر نیا
 گریمنتشر شد و نگارش و چاپ د 1751شده در سال  ادیجلد اول اثر . آورند یپس از ولتر و روسو بشمار م یعنی يروشنگر

 نیا. چاپ شده است يجلد 28در مجموعه  زین یو گاه.دیجلد رس 35چاپ اول آن به . دیکش زابه درا 1772جلدها تا سال 
 نیا. سابقه بود یب ،در آن زمان متیحجم و ق نیبا ا يامجموعه  يکه برا دینوبت به چاپ رس 43سال  25مجموعه در طول 
داشت و از آنجا که  يروشنگر يآموزه ها تاروپا به سم یافکار عموم تیدر هدا ینقش مهم ،فراوان يهایاثر به خالف کاست

 شانیبود شامل افکار آزاداند یجامع هیانیب ،کتاب نیا. ختیبرانگ ياریبس يبود مخالفتها سایموجود و کل یاسیس میمخالف رژ
 گهماهن یهمگ سایو کل یانیوح نیآن در حمله به د سندگانینو. آن بود يآن جنبه اعتقاد تیتر اهم شیمذهبان و ب یو عقل

 يگریآثار فراوان د ،افزون بر دائرة المعارف .داشتند یفراوان يهایناسان ،گریاما در مسائل د دندیشیاند یم کسانیبودند و 
بار چاپ انتشار  نیباال و چند اریاز آنها با شمارگان بس يو پاره ا یو فلسف یگوناگون علم يها نهیدر زم لسوفانیف ياز سو

  .)44و 43، همان، صحوزهپایگاه اطالع رسانی (ن جهت در صدر قرار دارندیکه آثار ولتر و روسو از ا افتی
. شد یمرکز جهان تصور م نزمی ٔ، کره مدر قرن شانزده :طوریکه نوشته اندبه . دانش مردم آن دوره بسیار پایین بود                

 نیدر ا گران،یاما تصور از د کند، یمطابقت م اجغرافی ٔبا نقشه یرونیب ياند و مرزها معلوم شده شیها کم و ب با آنکه قاره
مصر،  ران،یکهن ا يدنهااز تم. و افسانه است الیغالباً خ شود یم دهیملتها گفته و شن گریآنچه از د. نکرده است رییمرزها تغ
که محروم  یاست نمونه وضع و حال نیکه ا شود یم ریطور تعب نیا دیآ یاگر هم به دست م ست،یدر دست ن یاطالع نیهند و چ

و روم باستان را تنها سرمشق  ونانی يانسانگراها هم تمدنها. شوند یدچارش م تیحیمس يو رحمت خدا ضیماندگان از ف
هم  یساختار اجتماع .سنجش تمدن و فرهنگ در دست ندارند يبرا ياریمع ره،یدا نیاز ا رونیو ب شناسند یم یزندگ

در رأس . شود یم میتقس }بورژوا ایاشراف و عوام  ان،یروحان{ٔجامعه به سه مرتبه. است یکهن قرون وسط سنتهاي ٔبازمانده
 حق یمقوالت اساس ٔندهپادشاه نمای ٔاراده  .دارد یرا برپا نگه م یمقام سلطنت قرار دارد که ساختار اجتماع ،سلسله مراتب نیا

در  الهی ٔنه از جانب جامعه بلکه برحسب اراده تیحق حاکم. ستین یشرط چیبه ه دیو عقل و عدالت است، و لذا مق تیحاکم
 یهمان راه و رسم قرون وسط شیتا اواخر قرن هفدهم کماب یو حقوق امور قضایی ٔدر عرصه .است افتهیشخص پادشاه تجسم 

 یروان يماریو ب یوانگید .معمول است یجرائم جزئ یبعض يبلکه برا ،نه تنها جرائم عمده يمجازات اعدام برا .برقرار است
را مستوجب مجازات  انیو روان وانگانیو د شناسند؛ یم یدچار آمدن به لعنت اله ای طانیش ناتیشدن به تلق متسلی ٔرا نشانه

رنسانس گرچه در . با بوجود آمدن جنبش رنسانس در قرن شانزدهم فراهم شد ینیبنجها نیا زشیمقدمات ر .دانند یم
مؤثر بود، آنها در مجادالت  تیشکاک جیو ترو تیاما در شکستن جزم اورد،یبوجود ن يرییتغ یقرون وسط یخیبرداشت تار

 يسایکل نیمجادالت وحدت آهن نیا. گرفتند یباستان کمک م ونانی انییشکاکان و سوفسطا وهیغالباً از ش سایبا اهل کل شیخو
 یععلوم طبی ٔتازه ٔنهیبه زم شدند یم سایاز آن جذب کل شیبرجسته را که پ ياز استعدادها ياریرا در هم شکست و بس کیکاتول

 ،تازه ییروشنا نیمنبع ا. است عتیطب يو روشن شدن فضا میقد ینیجهانب کیتار يبنا زشیقرن ر، قرن هفدهم .سوق داد
دکارت  يقانون که از سو نییو تع تیاز منابع مشروع یکیو قرار دادن عقل به عنوان  یاستدالل عقل وهیش. است یعقل انسان

که  یعیسبت به علوم طبن دگاهید رییو تغ ختیدر قرون بعد فرور او سلطنت ر سایکل يمستحکم و استبداد يمطرح شده بود، بنا
 یدکارت بود که نقش يآوردها از دست گرید یکی ،قرار داد هم لیتحل يرا مبنا یاضیر سایکل يها و آموزه اتیاله يبه جا

گفتار دکارت، نوشته محمدرضا عطایی، در دست  {داشت آن عصر روشنگري ٔو در ادامه ییکننده در دوران خردگرا نییتع
استدالل داشتند که تفکر روشمند  يآغاز شد، متفکران روشنگر وتنیکه با قانون حرکت ن کیزیانقالب در فبا الهام از . }انتشار

. است افتهی وندیپ یبه انقالب علم يرو، عصر روشنگر نیاز ا. بشر بکار بسته شود يتهایفعال شکلهاي ٔدر همه تواند یمشابه آن م
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سردستگان روشنگران باور داشتند که آنها جهان را که  .داشت تیاهم تیعلم و عقالن خرد، ،ییگرا هردو، حرکت تجربه يبرا
سوق  شرفتیبوده است به پ} یقرون وسط{یکیو استبداد عصر تار یپرست موهوم ،يمشکوك، نابخرد يسنتها ریسالها در ز

 ٔستقالل طلبانهفرانسه، حرکت ا بو انقال کایبه ظهور چهارچوب روشنفکرانه انقالب آمر يحرکت روشنگر. خواهند داد
 ک،یکالس سمیبرالیل یلهستان کمک کرد و منجر به ترق 1791ماه مه  سوممشروطه  یو قانون اساس نیالت يکایآمر يکشورها

داد اما  يرو ایو اسپان ایتانیحرکت فقط در آلمان، فرانسه، بر کیبه عنوان  يعصر روشنگر .شد يدار هیو سرما يمردم ساالر
به  روشنگري ٔدوره يآرمانها ریسخت تحت تأث کایاز بوجود آورندگان آمر ياریبس. افتیجاها گسترش  گریبه د يبه زود

  .)يعصر روشنگر ا،یپد یکیو(قرار داشتند داري دولت ٔخصوص در مذهب، اقتصاد و حوزه
خود درباره  "فلسفه يمباد"در  داالمبر :نوشته اند. تغییراتی اساسی در فهم و دانش عصر رو شنگري بوجود می آید                

در  یمهم اریبس رییما تغ يها شهیجهات در اند یاز برخ: سدینو یشدن بود م داریدر حال پد جدهمیکه در قرن ه یدگرگون
 هرفت شیما پ انیفلسفه در م. اند دهینام "یفلسفه بر نمط اعل"قرن ما را قرن . میدار شیهم در پ يبزرگتر رییاست و تغ انیجر

 خیتا زحل از تار نیخالصه از زم. جهان شناخته شده یقیو نظام حق افتهیهندسه گسترش  .شود یتر م یغن یعیعلم طب. است
از ...صورت گرفته يتازه ا رییتغ ،زیدانش ن گرید يدر همه رشته ها شیمنقلب شده و کماب یعیفلسفه طب ،افالك تا حشرات

 یاز مجادالت مدرس ،تا اخالق یقیاز موس ی،تا مطالب ذوق کیزیاز متاف ی،نید یوح یگرفته تا مبان يویاصول علوم دن
از آن  يالاقل ذکر ایمورد بحث قرار گرفته  زیهمه چ... تا مردمان انیاز حقوق فرمانروا ی،تا مسائل بازرگان یاله يحکما

فلسفه روشن { افتاده است يتازه ا هیاز آنها سا يو بر پاره ا دهیمطالب تاب يبر پاره ا يپرتو تازه ا جهیدر نت. شده است
آن عصر  شوریاند انیمحققان و سخنگو نیاز مهمتر یکیسخنِ  نیا .} يابندریترجمه نجف در ،رریارسنت کاس ،شیاند

  ).45پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص(است
 نیمهمتربررسی  و بهانداخته  ينظر لسوفانیف ایروشنگران  يها شهیاند یبه عناصر اساس این پایگاه اطالع رسانی،                

 فیلسوفان از پذیري اثر با روشنگري" :مقوله عقل می نویسد  درباره. پرداخته است} شرفتیپ -3 و عتیطب -2عقل -1{ آنها
 استعدادي بلکه، نیست ثابتی پیشین واقعیت عقل، که بود باور این بر وبیکن الك: مانند انگلستان هفدهم قرن مسلک تجربی

 آشنا آن آیینهاي و قانونها با و شناسد می کم کم را آن طبیعت با رویارویی در انسان. است تجربه از ناشی و شونده دگرگون
 و مسائل تواند می آن، هاي پدیده بستگی و پیوند شناخت با انسان دارد جریان معینی قانونهاي طبیعت، در چون و شود می

 عقل نوعی روشنگر، یک دید از عقل. یازد دست آن آینده رخدادهاي پیشبینی به و کند وحل بشناسد را آن دشواریهاي
 سخن به روشنگري آنچه روي، این از  .شد می تر پرتالش ،و دقیقتر }علوم{طبیعی فلسفه و منطق آموختن با که بود متعارف
. کرد قلمداد انسانها زندگی اجتماعی و فردي وگرفتاریهاي دشواریها همه کلید را عقل که بود این افزود ها تجربی اصالت

 انسانها همه عقل یعنی .ندارد بیشتر حالت یک است واقعیت همین شناخت به توانا که هم عقل و است واقعیت یک طبیعت زیرا
 از. هستند مردم در عقل نایافتگی پرورش مسؤول که کلیسا اند و دولت این. است ناسان آنها پرورش درجه است، تنها یکی
 جهان این در را شرارت و گناه دارد حوا و آدم نخستین گناه در ریشه که انسانها فطري گناه مسیحیت، و کلیسا ارباب نظر

 همه اصالح در توانا را عقل مسیحی،  آموزه این دانستن نادرست با روشنگري اما. است کرده ناپذیر پرهیز انسانها براي
 می الك فلسفه و نیوتن علم به تکیه با روشنگري :طبیعت می نویسد و درباره.  "داند می اجتماع و فرد شرارتهاي و ناراستیها

 طبیعت طبیعت، از بخشی. یابد دست آن هاي پدیده معلولی و علّی وابستگی به و بشناسد روشن بسیار را طبیعت توانست
 اورا وجود طبیعی قانونهاي کشف توانست می طبیعت انسانی در طبیعی علوم روش کاربرد روشنگري نظر از که بود انسانی

 پیوند عقل با که است انسان ذهنی زندگی و عینی واقعیت برگیرنده در فراگیر معناي به طبیعت ترتیب، این به. شود سبب
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.  غیرطبیعی احکام دیگري و الطبیعه ماوراء احکام یکی .بود طبیعت شناخت مانع چیز دو روشنگري نظر از اما .دارد تنگاتنگ
 روحانیون هاي ساخته از را آن گاهی و دانست می پیامبران غیب، یعنی با پیوند مدعیان دست آورد را الطبیعه ماواء احکام

 یهودي دینی متون از کلیسا نادرست تفسیر حالت، ترین درخوشبینانه و شمرد می مردم نفوس و افکار بر چیرگی براي مسیحی
 در که زیانبار و زشت نابخردانه سنتهاي و عادتها گونه از است، واقعی امور اي پاره طبیعی، غیر امور .دانست می مسیحی ـ

 شماري پست و انسانها اجتماعی هاي طبقه از اي پاره ناپاکی به اعتقاد انسان، کردن قربانی: مانند .اند آمده پدید تاریخ طول
 خشنودي و خرسندي آوردن بدست براي آنها انجام و ماواءالطبیعه به اعتقاد از ناشی نیز، اینها البته. شغلها از اي پاره

 برابر در را پیشرفت راه تا زد کنار را ها بازدارنده این تمام قدرت با روشنگري. است دیگر جهان در رستگاري و خدایان
 طور به بپردازیم طبیعت به عقل ابزار با اگر ما که بود باور این بر روشنگري: درباره مقوله پیشرفت می نویسد.بگشاید خویش
 یهودي و مسیحی دینی هاي آموزه در حالیکه در یافت خواهیم دست پیشرفت به یعنی. کنیم می حرکت باال سمت به طبیعی
 گسترش با مسیح دوباره ظهور با آرمانی جامعه برپایی سوي، این از و بهشت  از او بودن محروم و آدم هبوط: همانند اموري

 گونه به همواره را انسان هیجده و هفده قرنهاي خرد ، یعنی عصر متفکران اما. است همراه زوال و فروپاشی و فساد و ستم
 هگل دیدگاههاي آنان، از پس. دانستند می او فردي و اجتماعی زندگی بهبود حال در آن دنبال به و پیشرفت حال در طبیعی

 بیستم قرن در اما. کرد تقویت را پیشرفت تئوري نوزده قرن داروین در زیستی تکامل دیدگاههاي و تاریخ فلسفه در مارکس و
 دگرگونی به ناپایداري و دگرگونی بر افزون روشنگري.است گرفته صورت انسان پیشرفت مسأله در فراوانی تردیدهاي و شکها

  ). 47تا  45پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص (داشت باور روزافزون و بیشتر بهبود آمدن دست به و باال به رو
 نیلوس ي از نظرمشترك فالسفه روشنگر شیکم و ب ينقطه ها یو به عبارت يعصر روشنگر یاساس يارزشها              
هر  يدنابو يها نهیفراهم ساختن زم{فرد  يخود مختار ای ییفردگرا) 1:عبارتند از يفرانسو لسوفیف }1970 يمتوفا{گلدمن

تمام  يبرابر )3.یانسان يمناسبتها یتمام ادیشکل دادن به بن یقرارداد و به عبارت ای مانیپ)2. }يفرد ریغ تینوع حاکم
و  یحیمس يبورژواز ;يفلسفه روشنگر {یخصوص تیمالک )7. يآزاد)6 .}تساهل{مدارا )5. }تیکل{تیعموم. 4 .انسانها

و  ینید یو اجتماع يمطرح درباره مسائل فرد يپرسشها يروشنگر. }61ی،صانیکاو وایگلدمن ترجمه ش نیلوس يروشنفکر
از  يحلقه ا يعصر روشنگر: توان گفت یم. داد یزد و بدانها پاسخ م یشده محک م ادی يبا ارزشها ،را یو اخالق یاسیس

 ریقوتها در دو قرن اخ ضعفها و نیاست و ا اریضعف و قوت بس ينقطه ها ياست که دارا یانسان غرب ییایرشد و پو رهیزنج
این  ).48تا 45ص ،حوزه، همانپایگاه اطالع رسانی (نگاران فلسفه بوده است  خیوران و تار شهیهمواره مورد بحث اند

 )2. يروشنگر شهیاند يداریپد يها نهیزم )1:گفتار عبارتند از 9این . گفتار به بررسی عصر روشنگري می پردازد 9پایگاه، در 
. و اخالق نید: و اخالق يروشنگر )4. انسان یو زندگ عتیعقل و علم در طب نقش:و انسان يروشنگر )3. نیو د يروشنگر

.  يمخالفان روشنگر )9.  ياقتصاد يها شهیاند )8. يدر روشنگر یاسیس يها شهیاند )7. ینید سمیپلورال )6. تساهل )5
 هاي زمینه{اول درباره گفتار. کتاب، توضیح خواهیم داددرباره برخی از این موارد، به تناسب مباحث مرتبط با موضوع این 

 تیبا حما یاسیشاه و استبداد س. بود ی اروپاادوار زندگ نیترکیاز تار یقرون وسط: می نویسد} روشنگري اندیشه پدیداري
تمند رنسانس  مهم و قدر انیدو جر یقرون وسط انیدر پا. دانستند یعقل و عدالت م تیخود را مظهر حق حاکم ینید انیمتول

رنسانس و  یعنی;شده ادیبه خالف رشد دو نهضت  .موجود به پا خاستند تیوضع هیآمدند که هر دو عل دیپد ینیو اصالح د
افزون  سایکل. افتیادامه  شیکم و ب جدهیدر قرن ه زیتا اواخر قرن هفده و ن نیهمچن کیکاتول يسایکل تیحاکم ی،نیاصالح د

 نظردانست و دانشمندان را از اظهار  یخود را سرپرست و عهده دار همه دانشها م ی،اسیو س ینیدر امور د ینیبر نقش آفر
حق اظهارنظر  یبود کس یمدع. داشت یباز م یتخصص يها نهیدر زم یو تجرب یعیطب یانسان يگوناگون دانشها يرشته ها
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 نیزم هینظر مدر قرن شانزده رهیچ يها دگاهیاز جمله د. انگارد ندارد یم ینید يآنها را آموزه ها سایکه کل یدر مسائل
در  دیجد يهادگاهیداد و طرح د یاجازه رشد نم یشناسهانیو ک یشناس رهبود که به ستا وسیبطلم ئتیه تیو حاکم يمرکز

: نکهیخالصه ا.شد یانگاشته م کیکاتول يسایو کل نیناسازگار با د لهیکپلر و گال ،کیهمچون کپرن یکسان ياز سو نهیزم نیا
اجازه طرح نظر  یکس بهکرد و  یم یمعرف یاجتماع یزندگ يمرجع همه دانشها و روشها نیکتاب مقدس را بهتر ،سایکل

 شد محقق و ثابت که کس هر و کند اکتفا ارتداد ظهور به صرفاً که نبود حاضر بودکه این کلیسا دیگر خطاي. داد یناسازگار نم
ت جامعه از را آن است مرتدافراد  ریالضم یو ماف دیعقا يخشن در جست و جو یسیپل میرژ یبلکه با نوع کند، طرد مسیحی

 نیا.و همین امر به تشکیل دادگاههاي تفتیش عقاید منجر شد که به تفصیل در این باره در فصلهاي قبلی اشاره شده است. بود
دست رخ داد و به  نیاز ا ییخدادهار زین يعصر روشنگر نیدر آغاز و در ب. ادامه داشت یدر سرتاسر قرون وسط رفتار
 یسرپرست اصل دروید یبه عنوان نمونه دن. دندیرا چش ینیمزه تلخ استبداد د ،زیعصر ن نیا لسوفانیدانشوران و ف یعبارت

را وادار کردند  "بوفون" 1751در سال  .شد یدرباره کوران به مدت شش ماه زندان یینامه ها تننوش لیبه دل دائرة المعارف
صادر شد که برابر آن حمله به مذهب را به مرگ  یفرمان 1757در سال . دست بردارد نیتا از نظرش درباره قدمت زم

 یبرالیمسلک و جامعه ل یتجرب لسوفانیاش را وامدار ف شهیاند یروشن يادیفرانسه تا اندازه ز يروشنگر .کرد یمحکوم م
که در ارتش به  يالمتر.اروپا جلوتر بودند يو کشورها نهایسرزم گریاز د نهیزم نیها سال در اده هایسیانگل رایز .انگلستان بود

او  دیسبب تبع "نیماش -انسان"از کار برکنار شد و کتاب  "روح یعیطب خیتار"نوشتن کتاب لیمشغول بود به دل یکار پزشک
با  ریناپذ یرا به جنگ آشتولتر   رخدادهااین  .کرد يریجلوگ "دائرة المعارف" نینخست ياز انتشار جلدها سایکل .دیگرد

 .او به گناهش اعتراف کرد. و شکنجه شد یزندان بیبر صل یسیع ریشانزده ساله به اتهام پاره کردن تصو یجوان .دیکشان سایکل
سال در دو آرژانسون  یمارک .کف زدن مردم در آتش سوزاندند انیو جسدش را در م دندیسرش را بر ي،رو نیاز ا

 دیبلکه با. ندارد ییبا آن آشنا یکس سیپار  لسوفیرا نه در نفوذ فلسفه انگلستان که جز صد ف نید يعامل نابود :گفت1753
 گرید لیدل .}679،ص9تمدن ج  خیتار{ است دهیجست وجو کرد که به اوج خود رس شانیدر خشم و نفرت مردم از کش

 .بود انیفرانسو ژهیو بو انییاروپا انیدر م دیجد يها شهیاند فوذو ن یعوامل فرهنگ ،آن يو سنّتها سایاز کل لسوفانیف یدگیبر
نو  يها شهیبا اند انییاروپا ییچه بسا مرهون آشنا شرفتیپ نیکرد و ا یم شرفتیروز به روز پ یعیو طب یانسان یعلوم تجرب

 يتر از موهبتهاشیو لذّت هر چه ب یخوشگذران .ودب 1453از سال  ییاروپا يبه زبانها یو عرب یمسلمانان و ترجمه آثار فارس
 دهییمردم را زا یاخالق ییگرا یپست یحت. دیمردم سست گردان انیرا در م یو مذهب یاخالق يو بندها دیق يماد یزندگ

 انیرا بهتر از وحش انیحیپس از هزار و هفتصد سال نتوانسته اخالق مس سایچرا کل: گفتند یشمردند و م یم سایکل يآموزشها
مسلک قرن  یتجرب لسوفانیفراوان از ف يریبا اثرپذ يفرانسو لسوفانیشد ف ادیچنانکه .بگرداند؟ نیو بت پرستان چ کایامر

از روش  ییدرباره دانش استقرا کنیب شهیاند. قرار گرفتند یسیانگل وتنیهمچون ن یهفدهم انگلستان و دانشمندان بزرگ
. داشت یاثر فراوان دروید شهیجسورانه هابز در اند ییماده گرا. آورتر بود نیقیتر و بآنان جذا يدکارت برا یو عقل یاسیق
کوك  شهیهم يبار براکیاست که خدا آن را  یجهان بسان ساعت: گفت یهمو که م.بود شیدرخور ستا اریآنان بس يبرا وتنین

 يبرا یخوب يبود مبنا ختهیر ورا فر نید يتمام بنا ، به احساس یجان الك که با نسبت دادن همه دانش آدم .کرده است
ورد تجربه باشد آ دست دیذهن با ،است یخارج يروهاین دهییاگر احساس زا: اساس گفتند نیبرا. آمد یروشنگران به شمار م

 یآموزش يها وهیتوان با اصالح جامعه و ش یورد تجربه است نمآدست یآدم رتیو اگر س .یدنیناد يخدا رینه موهبت فناناپذ
 یو معلول یعلّ يهایو بستگ وندهایو کشف پ یعیگسترش روزافزون علوم طب. مردم را دگرگون کرد یرفتار و زندگ ی،و پرورش

داالمبر آشکار شد  دگاهیاز د .سست تر کرد عهیجهان روز به روز اعتقاد جامعه را نسبت به امور ماوراء الطب يها دهیپد انیم
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 ینیگرفته تا مسائل د یاجتماع یاسیبشر از امور س یزندگ اگونگون يرا در عرصه ها یمهم یدگرگون يروشنگر شهیکه اند
  )."55تا  49پایگاه اطالع رسانی حوزه،همان،ص":برداشت آزاد از(آورد دیپد یگوناگون علوم تجرب يو رشته ها یفلسف

 که درچند دهه قبل  ییهایدگرگون تحت تاثیره فرانس يروشنگر :می توان گفت}  نیو د يروشنگر {گفتار دومدر                
قرن زودتر از آن که ولتر در فرانسه به  مین یسیانگل يستهایدئ نیدر قلمرو مسائل د. ، می باشدانگلستان رخ داده بود

 يالمتر ییقرن زودتر از ماده گرا کیتوماس هابز  ییماده گرا ورا مورد هجوم خود قرار دادند  تیحیمس ،حمله کند تیحیمس
زودتر  ،1748در سالاو  "درباره معجزات"و مقاله  ،1739در سال ومیه "انسان عتیدرباره طب"رساله . شد داریدر فرانسه پد

بود   ساکن سیکه در انگل یولتر در مدت سه سال. به نگارش درآمد نیو د تیحیمس هیعل}1751سال{از دائرة المعارف فرانسه 
با شعبه شعبه شدن  زیدر آن جا خوار گشته و پروتستانها ن کیو کاتول تیحیمس. رفتیدر آنجا به شدت اثر پذ ینید یاز رواج ب

وجود خدا را انکار  اصلاز اعتقاد به  ریغ یحیمس يهمه باورها یسیانگل يستهایدئ. گوناگون سست تر شدند يبه فرقه ها
 نمید یب شیکه من کم وب ندیگو یدر فرانسه م":گفت یاو م. دنبال کردهمان بود که ولتر در فرانسه آن را  کاریپ نیا. کردند

کرد اعتراف کرد که در  دنیاز انگلستان د 1731ی در سال وقت زین ویمونتسک ."ندارمید اریکه بس ندیگو یدر انگلستان م یول
اشاره می  "يو روشنگر نید ییارویرو "در این گفتار به چند مولفه تحت عنوان.خورد یبه چشم نم نیاز د يانگلستان اثر

که نسبت به عقل  ياریبا ارج بس لسوفانیف. دانست يروشنگر یژگیو نیرا بزرگتر یانیوح انیبا اد زیبتوان ست دیشا :شود
و  ییارویبه رو کیکاتول يسایبا کل انیو به طور روشن و نما یانیوح انیاد ياز آموزه ها ياریقائل شدند با بس یانسان

دانسته و از آن به  يروشنگر يمعنا "خود شتنیخو ریبه تقص یرا از نابالغ یخروج آدم"آنجا که  نتکا.برخاستند يناسازگار
خروج "بر  گرید ياز هر جا شیب يمن در روشنگر":و گفته است دهیورز دیتاک ینیبا مسائل د يدفاع برخاسته به ناسازگار

بروز کرده  یگوناگون يدر صورتها و درجه ها يروشنگر يزیست نید ."فشرده ام ياپ یدر قلمرو مسائل مذهب"...از یآدم
 نیمهمتر .تیشکاک )ج. يگریماد ای يالحاد )ب .یعیطب نید ای = سمیدئ)الف:آن را عبارت دانسته اند از يکه شمار است

را  عتیخدا طب:  "یمهندس فلک"به عنوان  خدااصل وجود  رفتنیپذ) 1:خالصه کرد نیچن نیتوان ا یرا م ستهایدئ ي هایژگیو
در گردش امور آن  یدخالت گریبه کار انداخت و د شهیهم يبار برا کیو آن را  دیآفر یبه سامان نیمانند دستگاه و ماش

. یبشر در زندگ یو عمل يفکر يازهایرفع ن يبرا یعقل انسان یستگیو شا یبسندگ رشیپذ) 3.و نبوت یانکار وح) 2.ندارد
اما  ،کرد یوجود خداوند را انکار م سمیالحاد بر خالف دئ. ندما ینم یباق ینید تیو روحان سایکل يبرا ییجا ،صورت نیدر ا

 انیجر ،گاه ،تیشکاک. همنوا بود سمیبا دئ یوح يبه جا یبسنده بودن عقل و علم انسان رشیو نبوت و پذ یدر انکار وح
     ).58"تا  56صپایگاه اطالع رسانی حوزه ، همان،  ":خالصه اي از(شود یانگاشته م يغالب در روشنگر شیمخالف با گرا

کانت  :، بررسی می شودانسان یو زندگ عتینقش عقل و علم در طب،  "و انسان يروشنگر "سوم تحت عنوانگفتار در            
شود  یاست که سبب م ییو ترسو ییتن آسا. ياست شعار روشن نگر نیا ."شیباش در بکار گرفتن فهم خو ریدل" :گفته است

همه عمر  ،با رغبت دهیبخش ییرها ،ریغ تیو از هدا دهیاست به بلوغ رسان یرگاهیرا د عتیبا آنکه طب انیاز آدم یبخش بزرگ
هر فرد  يبرا. است یآسودگ ینابالغ. برکشانند شانیا میساده و آسان خود را به مقام ق نیبتوانند چن گرانینابالغ بمانند و د

آن را دوست دارد و  گریاو د. کشد رونیاو شده است ب نیکه سرشت دوم يا یخود را از نابالغ استسخت و دشوار  ییه تنهاب
 يروشن نگر نیبه ا یابیدست يبرا .نداده اند یفرصت نیهرگز به او چن رایز .از به کار گرفتن فهم خود ناتوان است یبه راست

 یدر امور همگان شیکاربرد عقل خو يآزاد یعنی ،نوع آن نیتر انیتازه آن هم به کم ز ي،مگر آزاد ستین ازین زیچ چیبه ه
 يمحدود کننده آزاد هکسریهمه  زهایچ نیا. ! دیآرند که عقل نورزی برم ادیشنوم که فر یاما از همه سو م. به تمام و کمال

 .}منتشر شد یمجله آلمان کیدر  1784از کانت که به سال  يمقاله ا ":از،  نقل ارهاردبار .ستیچ ينگر روشن{است 
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 بانیگر یو عمل ياست که در اثر به کار بستن عقل در حل مسائل نظر یکیبه تار دنیبخش انیپا يبه معنا يروشنگر نیبنابرا
گشود و در عصر  ییرا بر انسان اروپا يدیراه جد وتنیهمچون ن یدرخشان يبا چهره ها یعقل تجرب. انسانها شده است ریگ

 یدر عرصه اجتماع و علوم انسان يبه عقل بشر زیآن و ن يو قانونها عتیدر عرصه طب یبه علوم تجرب يادیتوجه ز ي،روشنگر
قبول  دیبا میاگر به سخن آنها گوش ده. دانم ینم لبا عق نید يایتر از مخالفت اول حیوق يزیمن چ" :گفت یم دروید .دیگرد

. }210دورانت، ص   لیفلسفه و خیتار{ ."بروند لهیبه طو انیشوند که مانند چهارپا یم یحیاز ته دل مس یکه مردم موقع میکن
قطعا =إِنَّ شَرَّ الدواب عند اللّه الصم الْبکْم الَّذینَ الَ یعقلُونَ" :همین گفته را با آیه بیست و دوم انفال بسنجید که فرموده است

آن همه توصیه به تعقل در قرآن، و این همه دوري کلیسا از . "اندیشند اند که نمى نزد خدا کران و الالنى بدترین جنبندگان
بر اساس همین مقایسه، می توان فهمید که این همه دعواي علم و دین که در غرب به پا شده سرچشمه اش . تعقل، در آن دوره

در  لسوفانیف .در فصل بعدي به این موضوع اشاره خواهد شد. است از کجاست و  چنین ضدیتی هرگز در دنیاي اسالم نبوده
و اگر عقل  .در دست دارد رهایو خ قتهایدرك تمام حق ياست که بشر برا یزانیم نیباور بودند که عقل باالتر نیبراآن دوره، 

قرن عقل  ،قرن نیا} 1809 –1737{ نیبه گفته توماس پ .خواهد شد داریفاضله پد نهیآزاد گذاشته شود بعد از چند نسل مد
 کپین ی .افتی یرگیقرن چ نیعقل بر ا يریرناپذییبه تغ ادقرن درآمد و اعتق نیعقل به صورت مرکز وحدت بخش ا یعنی .بود

، "Common Sense=میعقل سل". بود ریکب يایتانیاز بر کایاستقالل آمر ياز مدافعان جد یکیو  سنده،ینو ،یاسیفعال س
استدالل  اي که داشت، دهبا انتشار گستر "میعقل سل" .کردمنتشر  کایدر آغاز انقالب آمر 1776در سال او که  ي استجزوه ا

 نیا. به استقالل قانع نمود ازیاز افراد شکاك را در ارتباط با ن يارینمود و بس جیعامه مردم ترو نیرا در ب کایاستقالل آمر
برافراشته  ریتاث یواشنگتن ب ریشمش م،یعقل سل سندهیبدون قلم نو": مؤثر بود که جان آدامز در مورد آن گفت يبه قدر ،جزوه

را دور افکند و روش تفکر را از  مفدهقرن ه یعقل یاسیتفکر ق ي،روشنگر .}نیاثر توماس پ م،یعقل سل سایت توانا،{"شد یم
 جهینت وتنیروش ن .قرار داد زیرا دستاو وتنین یقواعد تفکر فلسف ،کار نیمعاصرش گرفت و در ا یعیطرح و نمونه علم طب يرو

را مد نظر قرار داد اما  وتنین کیزیف یطرح روش شناخت يفلسفه روشنگر .است لیبلکه روش تحل ستیو استنتاج صرف ن يریگ
 نیا. تفکر دانست يبلکه ابزار ضرور کیزیو ف یاضیبزرگ ر یرا نه تنها ابزار عقل لیتحل یعنی .زود آن را گسترش داد یلیخ

ابزار مهم . فراهم شد دیعلم جد شیدایوجود و پ يها نهیزم مفدهدر قرن ه .کانت ولتر و داالمبر است دگاهینکته هماهنگ با د
 -5 ساعت آونگ دار و ایزمان سنج  - 4فشار سنج  - 3دماسنج  -2کروسکوپیم -1{مانند قرن اختراع شدند نیدر ا یعلم

کردند و  یکمک فراوان مجدهیقرن ه رد عتیطب يرویعلم و مهار ن عیسر شرفتیابزارها در پ نیا. }هوا هیتلمبه تخل
و  هایبرطرف شدن قحط ي،کشاورز يانبوه بازده ها دیتول {آوردند مانند دیپد ییانسان اروپا یدر زندگ یمهم يهایدگرگون

آوردن راه ها و کانالها و  دیپد یصنعت يهایفراور شیکارخانه ها و افزا يگذار انیبن رداریهالك کننده واگ يهایماریب
 دیدست کم با: گفت یم مجدهیقرن ه يروشنگر ي،رو نیاز ا .}...و  یجنگ يدر ساخت سالحها شرفتیپ یازرگانب يبندرها

 و دیداشت دست کش یون وسطقر یدر فلسفه مدرس شهیو انسان که ر عتیدرباره طب یمیو قد هیپا یب ياز خرافه ها و تعصبها
 يفرد یآنها را در مسائل زندگ یکه دستاورد عقل و علم است بهره گرفت و اصول ساده و کلّ یعیطب يدانشها ياز دستاوردها

از همه  یکامل لیتواند تحل یدرخشانش م نهیشیبا پ کیمکان يها افتهیبود که  نیا يتصور روشنگر .کرد ادهیپ یو اجتماع
ابزار شناخت  ،گریکرد که د یگمان م يانسان روشنگر. افتیغلبه  يبر روشنگر یو عقل یغرور علم .به دست دهد دادهایرو

و  "106تا  100پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص":برداشت آزاد از (را به چنگ آورده است شیخو يهمه ناشناخته ها
  ).منابع دیگر
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و اخالق وجود  نید انیم يوندیسؤال مطرح بود که چه پ نیا ،"و اخالق يروشنگر "تحت عنوان  گفتار چهارمدر              
او و بدون اعتقاد  یعیبدون اعتقاد به مراقبت خداوند و کارگزاران مابعدالطب یعنی ی،نیبدون اعتقاد د يجامعه ا ایآ .دارد؟

 براي را طبیعی اخالق فیلسوفان،. ادامه دهد؟خود  اتیو سالمت به ح تیتواند با امن یکارکردها م يو پاداش اخرو فریبه ک
 پرورش با افراد و دارد وجود انسانها نهاد در طبیعی طور به که الهیات و کالم از جدا اخالقی یعنی .دانستند می کافی انسان

 تیرفته رفته به نسب ،اوجدانیو بناشده بر عقل  اتیاله ياخالق منها .هستند آن نگهداشت به توانا آموزش و انسانی خرد
  ).133تا  123همان، ص: برداشت آزاد از(یاخالق

است، بررسی می  يروشنگر يوردهاآ دست از گرید یکی ، که""Tolerance=تسامح  ایتساهل  هینظر"، گفتار پنجم در             
گرچه ناسازگار با  گرانید يها شهیاست که صاحب آن در باورها و اند يو رفتار هیروح يتساهل به طور خالصه به معنا .شود

او  هیو خشونت عل يریکردن او و سخت گ منگرد و از محکو یو مدارا م یخودش باشند با چشم پوش يها شهیباورها و اند
 رشیکه افراد را به پذنیپردازد نه ا یبه بحث آزادانه م شیها و باورها شهیاند نهیورزد و دست باال با او در زم یم يخوددار

 در سایکل یجزم يها شهیخشن و اند يرفتارها هیبود عل یتساهل در غرب واکنش. و عمل به احکام آن وادارد ینید دیعقا
 یگاه نمچیه که یآن هم کتاب ،دانست یکه خود را تنها مفسر کتاب مقدس م ییسایکل.یو علم یاسیس یاجتماع ینیمسائل د

مانند  بلند شده بود، ینید يآزاد يبرا ییهم زمزمه ها ياز روشنگر شیپ. به دور دانست یو باژگونگ يتوان آن را از کژ
خاطر باشد نه زور  بیبه ط دیو انجام شعائر با مانیا " :گفتند یبودند و م "یمحل يساهایکل ينظام آزاد"که هوادار  ستهایباپت

گفتند هرکس  یدادند و م یم ارروجدان را اصل ق یکه پاک ،یسیجرج فاکس انگل يبه رهبر "کرهایکو"و مانند . "و اجبار
بس گسترده تر به دفاع از  يدر حوزه ا يروشنگر نکیا. برقرار کند میو مستق یشخص یو بستگ وندیتواند با خدا پ یخودش م

و دانش  شرفتیپ لسوفان،یبه گمان ف. کرده بود امیق یشیو جموداند يگریبا هر گونه جزم يو ناسازگار دهیو عق انیب يآزاد
 یها حاصل نم نهیگوناگون در همه زم يها شهیاند افتنی دانیبود جز با تساهل و م يروشنگر يهدفها نیتریساسکه از ا

در باب  "رساله1759ولتر در سال  ،نهیزم نیدر هم .است نه شک یحکم جزم شرفتیدشمن دانش و پ نیبدتر رایز.دیآ
شده وادار  دهینفر مثل خود را که آزاد آفر کیدارد  یچه حقّ یکس":او گفت. را نوشت و به شدت از آن دفاع کرد "تساهل

 ردممگر آنکه م ونددیپ ینم قتیکرد به حق یم غیکه پطرس همواره تبل یشگیهم يآن صلح و صفا .کند که مانند او فکر کند؟
بهبود  يسو به یقیگامِ حق .بنگرند يریو آسان گ یفلسفه و مذهب با چشم پوش استیدر س گریکدی يها و باورها شهیبه اند

ها و باورها  شهیدر اند يریسخت گ هیکه بر پا ییبنا. زدیدر هم ر سایقدرت کل ياجتماع ممکن نخواهد شد مگر آنگاه که بنا
چه دانش  ،دانش شرفتیپ) 1:خالصه کرد ریگسترش تساهل را در چند مورد ز يها زهیتوان انگمی  ."شده است يزیری پ

و محکوم کردن دانشمندان به خاطر اظهار  دیعقا شیعامل سبب شد تا تفت نیا. علوم يدانشها و رشته ها گریو چه د یفلسف
و  اریکه خداوند تنها در اختنیاعتقاد آنان را به ا ،گانهیب يو تمدنها نهایدبا  ندارانید ییآشنا )2.برود نیاز ب یعلم ينظرها

 دیصحه ننهاده بود با پد یدتیو عق ینید يریبا آنکه بر سخت گ ینیجنبش اصالح د)3.آنان است سست و لرزان کرد ژهیو
در  ینید يخاطره جنگها )4.تمحدود ساخ یرا در عمل به مناقشه قلم ینید يریسخت گ ،اریبس ینید يآوردن فرقه ها

تساهل  رشیرا به پذ يو اقتصاد یاسیاز رهبران س ياریاز آنها بس یناش ياقتصاد يانهایو آلمان و ز سیفرانسه و انگل
 يتر به باورهاشیو فروش ب انیجلب مشتر يشدند برا ریآمستردام و لندن ناگز ،مثل هامبورگ یمراکز بازرگان)5.دیکشان

را از  يروزیپ نیولتر ا.کردند اریهدف تالش بس نیبه ا دنیرس يبرا لسوفانیف .احترام بگذارند گرانید مو آداب و رسو ینید
که توانسته اند رفتار و آداب و رسوم مردم را تا  لسوفانندیبه گمان من تنها ف" :مبر نوشتاو به داال. دانست یآن فلسفه م

 .}867،ص 9، ج  تمدن خیتار{ "شد یدر هر قرن دو سه بار تکرار م یارتلمبدون آنان کشتار سن ب. سازند میمال ياندازه ا
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ولتر  یوقت. شدند یم يریدانستند گاه خود در عمل دچار جمود و سخت گ یکه خود را جانبدار و اهل تساهل م نانیالبته ا
. کرد يآشکارا ابراز خشنود ،دیرا در آتش سوزان شانیسه تن از کش ،1761در سال سبونیدر ل یحیکه حکومت ضد مس دیشن

خرده  يریگیستار پخوا یحت وي،. دیگرد یحیبرجسته مس بلغو م یروحان "فررون"فشار قراردادن  ریداالمبر خواستار ز
  )."139تا  136پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص ":برداشت از(و انتقادگران دائرة المعارف شد رانیگ

با  میمستق وندیتساهل و مدارا پ هیرواج روح:می نویسد "ینید سمیپلورال "تحت عنوان  گفتار ششم این پایگاه، در             
تساهل را تنها به خاطر  يروشنگر. است ینید سمیپلورال ،تساهل يوردهاآ از دست یکیسخن  گریدارد و به د ینید سمیپلورال

باور بود که  نیو عمل بر ا ظربلکه در ن، نکرد جیها ترو شهیاند يآزاد برا يو فراهم شدن فضا یخشونت و احکام جزم ینف
 ،رو نیاز ا ...و باطل است یو احکام جزم یقیآکنده از احکام حق ینیندارد و هر د اریمطلق را در اخت قتیحق ینید چیه
دانستند و جنگ و نزاع  انیهمه اد قتیدفاع کردند و آن را حق ی،عیطب نید ای سمیاز دئ ي،روشنگر ستیالیماتر ریغ لسوفانیف

و  هودهیب يامر ،را نید کیمسلمانان و صاحبان مذاهب  ،انیهودی ،انیحیهمانند مس ،گرید ندارانید یکیزیو ف یلفظ
  .)141پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص(نابخردانه شمردند

: دانند از یرا عبارت م يجنبش روشنگر یاسیاصول س. است گفتار هفتمعنوان   "يدر روشنگر یاسیس يها شهیاند "             
در همه مقوله  لسوفانیف .یومعم ریتساهل و توجه به خ ایمدارا  ،و راندن حکومت خودسرانه رفتنینپذ ،قانون يبرابر ي،آزاد

 ی، مورله و مابل، مثل  یکردند و کسان یم يجانبدار یاسیو س ياقتصاد يتندروها از برابر. نداشتند کسانیشده نظر  ادی يها
 هایاعتدال ي،سو گریکرد و از د یم یبانیپشت تیمالک نیکه روسو از محدود بودن ایبودند در حال یخصوص تیلغو مالک یدر پ

پایگاه اطالع رسانی  حوزه، همان، صفحات  "براي اطالعات بیشتر ، به  (کردند یم يدر برابر قانون جانبدار يتنها از برابر
   ).مراجعه شود "154تا  145

 ای  "وکراتهایزیف"فرانسه را  ياقتصاددانان عصر روشنگر .است  "ياقتصاد يها شهیاند" درباره گفتار هشتمو           
همان، (گرفتند یم یعیطب نیخود را از قوان ياقتصاد يروست که الگوها نیاز ا ينامگذار نیا. نامند یم"ونیعیطب"

و  سایارباب کل ،که پادشاهان ییهایافزون بر ناسازگار: می نویسد "يمخالفان روشنگر"با عنوان   گفتار نهمدر). 155ص
 يکه هم روزگار با روشنگر یبزرگ شیوران نواند شهیاند ،داشتند  يدر برابر روشنگر ینیداران اصالح د هیاز داع يشمار

 يهایو کُند هایرو ادهیو تاراندن و دورافکندن ز لسوفانیف يفکر يهایبا کاست يسازگاربه نا ي،نسل پس از روشنگر زیبودند و ن
را ، او بود  يکه معاصر روشنگرنیا با دیآ یاز نوادر در فلسفه انگلستان بشمار م }1776ـ  1711{ومیه دیوید .آنان برخاستند

از باورها و  يدارد و در واقع به رد پاره ا لسوفانیبا ف ياریبس تفاوتهاي او یفلسف یاما مبان ،جنبش دانسته اند نیا ناقدیناز 
آلمان است که در نقد  لسوفیف نیقدرتمند تر یبه قول }1804ـ  1724{کانت مانوئلیا .آنان پرداخته است يها دهیعق

 کانت،. کنند یباز م ینید دیعقا يجا را برا ،حد و مرزها نیاما ا .دارند یحد و مرزها فراوان ،علم و عقل: گفت يروشنگر
 آشکار هاي پدیده تفسیر محدوده در را نظري عقل وظیفه و است بدگمان متافیزیک به ها تجربی اصالت دیگر و هیوم مانند

 ماوراء و طبیعت هاي قلمرو همه در را نظري عقل روشنگري،  حالیکه در .دهد می قرار دین مبناي را عملی عقل و داند می
 را دین و علم حوزه کانت بنابراین،. داشت همانندیهایی کانت با خدا به اعتقاد در که بود روسو تنها و گرفت می کار به آن

 براي دین نبود الزم دیگر. کشانید آرامش و آشتی به روشنگري عصر در را دین و علم پردامنه کشمکش و درگیري و کرد جدا
 علمی روشنگریهاي دین، نقش. بپردازد طبیعت نظم در نقض موارد یا علم توسط کاهش، به رو هاي رخنه به خود از دفاع
 به ورود حق علم طرف، آن از. اوست براي آرامش برآوردن و انسان اخالقی حیات ژرفابخشی و روشنگري بلکه نیست
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 خدمت در آن گرفتن کار به و طبیعی هاي پدیده بستگیهاي کشف در دارد کامل آزادي اما ندارد، را متافیزیک جستارهاي
 ).159تا  156پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص (خود
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  بیست و یکم فصل

  
 در غرب نیعلم و د تقابل

 
      

در غرب است که در عصر  برانگیزترین موضوعات  از بحث“ علم و دین“  مسئلههمانگونه که در فصل پیشین اشاره شد،                    
با توجه به اینکه  چهار دوره در غرب را کم و بیش، . روشنگري به آن دامن زده شد و به صورت یک جریان  مستمر ادامه یافت

دین که در  و علم شکاف میان. دنیاي غرب  را بررسی نماییم در "دین و علم "مرور کرده ایم، اینک نوبت آن است که، رابطه 
آنان  دینی فرهنگ طبیعی رویارویی بین آن دو منجرشد، و هم اکنون نیز، حاکم بر افکار آنان می باشد، مولودنهایت به 

آنان را ارضاء نماید تا بتوانند بدون اینکه  کنجکاویهاي نبود که اي گونه به مسیحیت شده تحریف دینِ از برآمده فرهنگ. است
بعد، که  به رنسانس دوره رفته رفته نشانه هاي مخالفت با دین از. د ادامه دهنددین را مانع پیشرفت خود بدانند، به  مسیر خو

دین تحریف شده  مسیحیت، توان پاسخگویی به پرسشهاي اندیشمندان آنان را . قبال بذر هاي آن کاشته شده بود،آشکار شد
 بیشتر: ، به طوریکه نوشته اند ردیدممتاز گ دین علیه عصیان سرانجام و وحی بر عقل برتريِ و عصر روشنگري، به. نداشت

 از. دارند روشنگري عصر در ، ریشه "...و  مارکسیسم ماتریالیسم، پوزیتویسم، ":نیز، مانند معاصر هاي جهانبینی و ها فلسفه
می  مسلکان مادي و ملحدان جزء ؛ هلوسیوس و کابانیس هولباخ، روشنگري؛ المتري، عصر سازندگان فراوان هاي چهره میان

  )."41ص  روشنگري عصر ، 110 و 109 شماره ، 1381 تیر تا  پایگاه اطالع رسانی حوزه، فروردین":برداشت از(باشند
سیر تاریخی . در دوران  چهارگانه اي که قبال توصیح داده ایم می باشیم "علم و دین "در اینجا در صدد بررسی رابطه              

 دین با برترى ، وسطی قرون دوره در. این رابطه را از زمان قرون وسطی تا عصر حاضر در حد مقدور واکاوي خواهیم کرد
دوره  این ویژگیهاى از بعضى. شود دین با جدى چالش باعث و بخشیده وسعت را خود ومتحک دایره توانست نمى علم و بود

 چون که بود این وسطی قرون دوره در غالب تفکر: جهان انگاشتن عقالنى یا معقول)1: طبقه بندي کرد اینگونه می توان را
 داده قرار هستى مراتب سلسله از اى مرتبه در را چیز هر اساس، این بر و دارد حکمت و هدف } خلقت مانند{افعالش در خدا

 عقل جدایى دوره، درآن که دریافت توان مى این، از. بپردازد غایات این جستجوى به که است دانشمندى هر عهده بر است،
 )4؛ }و نه ایدئالیسم{ اعتقاد به رئالیسم )3بودن؛ مکانیکى جاى به قوانین بودن اخالقى )2است؛ نبوده مطرح وحى و

توماس " مانند   فیلسوفان و اندیشمندان تلقى بودن هماهنگ) 5وحى؛ و عقل بر مبتنى دین با فلسفه و علم همراهى
 خدمتگزارى خلقت، عالم در انسان داشتن محورى نقش )6مقدس؛ کتاب خداى با اعلى خیر عنوان به خداوند از  "آکوئیناس

، علم و دین باربور ترجمه بهاء الدین خرمشاهی" :برداشت آزاد از( خداوند براى انسان خدمتگزارى و انسان براى طبیعت
 قرن جدید علم شد باعث آنچه": نوشته اند. هستیم "علم و دین "هفدهم   شاهد تفاوت اندکی در رابطه در قرن). 27ـ18 ص

 که }27 همان،ص باربور،{"بود تجربى مشاهده و ریاضى استدالل جدید ترکیب باشد، متفاوت وسطایى قرون علم با هفدهمى
 کمى روابط با پس آن از جهان و زدند تأیید مهر آن بر بیکن فرانسیس و براهه تیکو بویل، گالیله، کپلر، کپرنیک، اقدامهاى

 روز به روز داد، مى ارائه خدا از کلیسا که مفهومى نارسایى و جدید علم توسط طبیعت رموز شدن آشکار با. شد مى تبیین
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 گالیله. شد زده دین و علم تعارض هاى جرقه نخستین بدینگونه، و شد مى تر کمرنگ صحنه در حاضر خداى به نیاز احساس
 تعارض دینى با تواند نمى طبیعت دل از علمى هاى یافته بود معتقد زیرا دید؛ نمى تعارضى اش علمى و دینى عقاید بین

 کلمۀ" هم کنار در را طبیعت و مقدس کتاب گالیله دیگر، عبارتى به. است طبیعت آن کتاب نگارنده خدایش که باشد داشته
 و یافت تنزل اولى علت به اعلى خیر گالیله تفکر در اما، .}36 ص همان،{داشت اعتقاد طبیعى الهیات به و دانست مى "اللّه

 مقام یافتن تنزل و آسمانى ابدى قلمرو قداست به ضربه شدن وارد. کردند همراهى اندیشه این در را او اسپینوزا و دکارت
 تصویر اصلى خطوط ترسیم با وى. شد وى مقابل در گرا نص کلیساى موضعگیرى باعث گالیله نجومى هاى مشاهده با انسان

 ماشینى مثابه به طبیعت معرفى علمى، نگرش در انقالب رساندن سرانجام به براى نیوتن براى را راه طبیعت، از مکانیکى
 و الهوتى، ساز ساعت و پوش رخنه صانع، خداى به اعتقاد طبیعى، الهیات چارچوب در قانونمند و پیچیده نفس، به مکتفى
 ص باربور،{ کرد هموار طبیعت نظام کشف و فهم بر قادر عقل از بودن مند بهره خاطر به انسان به دادن ویژه اهمیت

). "اردکان محیطى غرب، محمدعلى و اسالم در دین و علم رابطه سایت سامانه نشریات، پیشینه":برداشت از(.}54ـ27
انگلیسی  نیوتن و انگلستان هفدهم قرن مسلک تجربی فیلسوفان تحت تاثیر فرانسوي فیلسوفان در فصل قبل گفته شد، چنانچه

 یکبار را آن خدا که است ساعتی بسان جهان": و او بود که گفته بود .بود ستایش درخور بسیار آنان براي نیوتن .قرار گرفتند
 نابود کرده را دین بناي تمام احساس،  به آدمی دانش همه دادن نسبت با هم، الك و جان ."است کرده کوك همیشه براي

 )الف: در سه امر خالصه می شد آنان ستیزي دین. می باشد عصرروشنگري  ویژگی بزرگترین از وحیانی ادیان با و ستیز. بود
 خدا وجود اصل پذیرفتن )1:برشمرده اند سه ویژگی براي دئیسم .شکاکیت )ج.مادیگري یا الحادي )ب.طبیعی دین یا  دئیسم

 براي بار، و یک را آن و آفرید سامانی به ماشین و دستگاه مانند را طبیعت معنا که خدا،  بدین  "فلکی مهندس" عنوان به
 شایستگی و بسندگی پذیرش )3. نبوت و وحی انکار )2.ندارد آن امور گردش در دخالتی دیگر و انداخت کار به همیشه،

 و رنسانس ، وسطی قرون در سه دوره حاکم دیدگاههاي میان ."زندگی در بشر عملی و فکري نیازهاي رفع براي انسانی عقل
بین  مدرسی مکتب. رویارویی نبود عقل و وحی میان وسطایی قرون اندیشه در. دارد وجود آشکاري تفاوتهاي روشنگري عصر

 کنار طبیعت و خدا میان رنسانس، دوگانگی عصر در اما .بود وحی خادم درآن دوره، عقل. برقرار کرده بود سازش این دو
 .شود می طبیعت روندهاي وارد مستقیم بلکه کند، آفرینی نقش طبیعت در بیرون از که نیست موجودي خدا. بود شده گذاشته

 برازنده و بپردازد رهبري و گردش به طبیعت در که نیست خارجی هوش نوعی خدا":گوید می برونو ژوردانو:نوشته اند که
 او آغوش در که موجوداتی همه تا اوست روح او وظاهر او ماهیت که همان باشد جنبش درونی اصل که است این بیشتر او،

 دریابندري، نجف ترجمه کاسیرر ارسنت اندیش روشن فلسفه{"باشد جنبش داراي خود براي کدام هر کنند می زندگی
 دینی گرایش است بوده گالیله و کپلر کارهاي مبناي که نظریه این  .رود می باال الهی مرتبه به طبیعت سخن، این در. }83ص

 را کلیسا ناسازگاري مبنا، همین و است طبیعی قانون در طبیعت الوهیت هاي نشانه یافتن آن ثابت هدف و دارد نیز نیرومندي
 آنان که بود اي تازه مفهوم با بلکه نبود، کپرنیک و گالیله جدید جهانشناسی با کلیسا شدید ناسازگاري واقع در. برانگیخت

 یا مقدس کتاب را حقیقت این و بود شده مطرح مستقل، و اصیل طبیعی حقیقت وحی، کنار در که سان بدین کردند می اعالم
 ،که اعداد و اشکال و ریاضی عبارات با که است }87، ص همان{انسان خود مشاهدات بلکه کرد نمی معین پیامبران سخن

 کل در نه را کاربردش اما بودند فهمیده را طبیعی قانون نظریه کپلر و گالیله .بود بیان درخور ، است شفافیت آنها ویژگی
 کافی دلیل که بود نیوتن این. دادند نشان ها سیاره حرکت و اجسام آزاد سقوط یعنی ویژه موردهاي در تنها بلکه طبیعت

 راه توان می نیز طبیعت خود به ریاضی دقیق مفاهیم با و است جاري نیز طبیعت کل در دقیقی قانون دهد نشان که این براي
  ). 59همان، ص(کرد ارائه فهمید کافی حد تا را آن و یافت
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 نیست پذیرفتنی فیزیک در مفهومی هیچ این بود که، جو غالب.شد کامل طبیعی علم به بخشی هیجده سامان قرن در              
 به اي تازه جهت خواستند می حتی دانشمندانی که .رسیده باشد باشد اثبات آزمایش، و به تجربی ابتدا بصورت آنکه مگر

 را قدسم کتاب مرجعیت که کسانی بودند هنوز هیجده قرن در: نوشته اند که  .گرفتند پیش را رویه همین بدهند عقلی علوم
 یافته کوشیدند می زمینشناسی و زیستشناسی و فیزیک دانشمندان شماري حتی و کنند دفاع آن از و مطرح طبیعی امور در

 حکمت" و "فیزیک الهی حکمت" انگلیسی، هم درِ از نمونه براي. نمایند یاري مقدس کتاب هاي درونمایه به را علم جدید هاي
 حکمت" ،"لیسر" از و"آب الهی حکمت" فایریسیوس، از نیز و. شد ترجمه فرانسوي به 1727 سال در "شناسی ستاره الهی
 ثمره را عالمان این "توراتی فیزیک" و گرفت سخره به را آثاري چنین بارها ،"ولتر"  برابر، در. شد منتشر "حشرات الهی
 ایمان و اعتقاد براي را طبیعت از برداشتهایی چنین به زدن چنگ او مانند و ولتر .دانست می علم و ایمان نامشروع پیوند

 خواهد می "فلسفی شناسی باستان" و "زمین درباره مقدس نظریه" کتابهاي در "برنت توماس "همینطور، .دانستند می مردود
 دورانهاي آمده روز شش که تورات در آفرینش روزهاي جاي به ولی است صحیح آفرینش درباره تورات سخن که دهد نشان
 هیچ و دهد می ارائه علمی بحث یک "طبیعت دورانهاي" در "بوفون" او برابر در اما.  دهد می قرار را شناسی زمین گانه شش

 و الهیات شناختی روش جداسازي کار به روشنگري سان، بدین و. کند نمی باره این در مقدس کتاب هاي آموزه به اي اشاره
 که کرد اعالم روشنگري. بود روشنگري فلسفه مهم پیروزي نخستین این و بخشیدکمال  بود کرده آغاز را آن رنسانس که علم

  .)62و   61همان، ص(باشد کار در اجباري و ومرز حد هیچ علم راه در نباید دیگر
استاد  "سگراوسند". است طبیعت عمیق حقیقت و صدق ضامن خدا و خداست کار طبیعت گفتند می هفدهم قرن در              

 الزم ما بر طبیعت مؤلّف":می گفت 1717نیوتن، در سال  نظریه از دفاع ، دردانشگاه لیدن در رشته ریاضی و ستاره شناسی
 در روي، این از. "باشد مشروع پایه، استدالل براي تواند می همانندي لذا و کنیم استدالل }تمثیل{همانندي پایه بر که کرده
 دیدن بر استوار دست آوردهاي بر توان می بگیریم نظر در را خدا خوبی اگر یعنی .شد متوسل خدا خیر و خوبی به اینجا

 یکنواختی او. رساند هیوم شکاکیت به را ، کار مشکل این .بود شده متوسل خدا راستگویی به دکارت او، از قبل. کرد اعتماد
 مبانی بر را آن و افکند کنار به را آن ماورایی عناصر و کرد خارج آن تن از را متافیزیکی جامه اما پذیرفت، را طبیعت

،  دین نه و علم نه " :گفت هیوم .دانست انسان طبیعت درونی بایستگی از ناشی را آن و ساخت استوار سره روانشناسی
 را دو هر که باشیم خرسند باید بلکه کنند، توجیه ذهن از خارج کامل بطور و خردورزانه گونه به را خود توانند نمی هیچکدام

 اساسی و اصیل غرایز برخی هاي جلوه عنوان به را آنها ماندیم ناتوان آنها توجیه از اگر و بگیریم شان ذهنی هاي سرچشمه از
 دورترین تا گرفته آزمایشگاه در ذره کوچکترین از را چیز همه نیوتن گرانش و حرکت قانونهاي  ."بشناسیم بشري طبیعت
 از ترکیبی بیشتر بار این ولی بود طبیعت در هماهنگ نظامی و نظم از حاکی هنوز هم،  تصویر این. گرفت می بر در سیاره

 قانونهاي از که کرد می ترسیم اي پیچیده ماشین صورت به را جهان مجموع، در .غایات از مراتبی سلسله تا بود جرمها و نیروها
 که ،"ماتریالیزم= ماده اصالت"و  "دترمینیزم=جبرانگاري". است بینی پیش درخور آن اجزاي همه که کند می پیروي ثابتی

 جهان ماشین که بود باور این بر نیوتن خود البته. گرفت سرچشمه مبنا همین از است هیجدهم قرن در روشنگري گرایشهاي از
 از نظم وبرهانصنع  اتقان برهان .اوست غایت و قصد نمایانگر و است حکیم آفریدگار یک آفریده وار، ماشین جهان یا

 ":نویسد می "شناخت نور" در نیوتن. بود روشنگري دئیست فیلسوفان سپس و نیوتن استفاده مورد استداللهاي رایجترین
 آیا.نیکوست؟ خویش جاي به عضوي هر روي، چه از و است شده ابداع هنري و مهارت چنین با جانوران بدن که است چگونه

 که آید نمی بر طبیعت آیات و آثار از آیا است؟ شده آفریده "نورشناسی=  مرایا و مناظر علم "بر احاطه و اطالع بدون چشم
 شیمیدان}169 ـ 1627{بویل همچون کسانی. }باربور دین، و علم{ "دارد؟ وجود حکیم و حی جسمانی غیر موجودي
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 این همیشه، براي یکبار حکیم صانع. برند می بهره  "الهوتی ساز ساعت"مثالی داستان از طبیعت و خدا پیوند درباره}انگلیسی
 جهان بر آنها راه از خدا که است جهان در طبیعی قوانین بقیه همان این و انداخته راه به و کرده کوك را جهان ساعت

 کمک به نظم این حفظ یعنی .قالبها ریزند فرو هم از کند نازي اگر بود باور این بر دکارت مانند همه، این با. کند می حکومت
 به هم. داشت اعتقاد شمسی منظومه تعادل حفظ در خدا پیوسته نقش به نیز، نیوتن. است نیازمند خداوند پیوسته یاریگري و

 کشف در اش علمی آگاهیهاي اینکه دلیل به هم و کند محدود اولی به علت را خداوند نقش خواست نمی شاید که دلیل این
 درکار سیارات گردش مسیر براي علمی روشن بیان هیچ آنکه نخست او نظر به .بود ناقص شمسی منظومه پیوندهاي اي پاره

 بی دیگر، دو .است ناپذیر توجیه طبیعی علتهاي با سیارات واحد جهت و سرعت به توجه با صفحه هم مدارهاي زیرا نیست،
،  دیگر سه .شد می انباشته هم روي نبود خدا هدایت و آفرینی نقش اگر که هست آنها حرکت در پیوسته ترتیبی بی سامانی

 نخستین، صنع بر افزون خداوند، رو این از .بیفتند هم روي و بخورند بهم گرایشی جاذبه اثر بر ستارگان گذارد نمی خدا
 الزم نیوتنی انگاره: گفت نیتز الیب .شد وارد نیوتن به گوناگونی ایرادهاي .بود نیز }God of the gaps {پوش رخنه خداي

 است کیهان بسان پوش رخنه خدا اینکه، دیگر. پردازد می آن اصالح به گاه گه که آفریده ناقص دستگاهی خدا که آورد می
 موجود وضع فکر به تنها که باشد مفرطی کار محافظه خدا آید می الزم نیز و. کند می بازسازي را اش آفریده هاي رخنه که

 و دلیلها نیوتن از گیري خرده و نقد در نیز ، منجم و فیزیکدان فرانسوي ریاضیدان}1827ـ  1749{پیرسیمون الپالس. است
 در را نیوتن و بویل نظر مورد نقش خداوند که گرفت نتیجه و کرد روشن را نیوتن هاي ناشناخته طبیعی و منطقی پیوندهاي

 بیان و طبیعت وصف در کتابی او. نیست خدا وجود انگاره به نیازي طبیعی قانونهاي شرح براي اصل در و ندارد طبیعت
! موسیوالپالس :نوشت او به ناپلئون وقتی آنجا که تا نبرد آن آفریدگار از نامی هیچ اما نوشت آن علمی و منطقی ترتیبهاي

 در الپالس."اید نبرده عالم آفریدگار از اسمی حتی و اید نوشته عالم نظام به راجع را کتاب این شما گویند می که اینطور
 رخدادهاي بستگیهاي و پیوندها وقتی زیرا. }73باربور،ص  دین، و علم{"نداشتم فرضیه آن به نیازي": نوشت وي جواب
 به. نیست متافیزیکی و غیبی علت یک از بردن نام به نیازي باشد بیان و روشنگري درخور آنها طبیعی علتهاي بیان با جهان

 حاکمیت آن بر دقیق قانونهاي با معلولی و علّی جبري نظام که بود نابخرد و بیجان دستگاه یک بسان طبیعت الپالس نظر
 خدا به هنوز دیگر، بسیاري و او شاید. بیانند و روشنگري شرح درخور جدید علم مدد به فیزیکی قانونهاي این و داشت مطلق

 پیشرفت با روي، این از. دانستند نمی شایسته طبیعی هاي پدیده علوم به مربوط هاي نوشته در را آن طرح اما داشتند باور
پایگاه (درآمد دئیسم در عمل بی خداي یا "Retired architect=بازنشسته معمار"عنوان به خدا طبیعی، دانشهاي افزون روز

  ).   66تا  62اطالع رسانی حوزه، همان، ص
 در او: و نوشته اند. شد کشیده الحاد به  "دیدرو".الحاد است و ماده گرایی روشنگري، فیلسوفان دیگر مهم شاخه              
 هرگز مردم" :است پیوسته هم به پادشاهان و االمر اولی از پیروي با خدا به ایمان که شد باور این بر خود الحادي گرایش

 زبان از او. }210، ص تاریخ فلسفه ویل دورانت {شوند آویخته دار به دو هر کشیشان و سالطین آنکه مگر شد نخواهند آزاد
فلسفه  {گرد بر من قوانین به و انداز دور به اند من قدرت غاصب که را خدایان! خرافات برده اي" :گوید می مردم به طبیعت

 بودن حق و خدا به ایمان به نسبت را خود شدید بدبینی ماتریالیستها همه مانند جا این در دیدرو. }187ص  روشن اندیشی
 دین نام به که است نادرستی هاي آموزه به مربوط او بدبینی از مهمی بخش یقین، طور به. است داشته ابراز کلی طور به دین

 بخش. است گردیده عرضه مستبد پادشاهان و حاکمان به خدمت براي تاریخ طول در درباري روحانیان سوي از مذهب، و
 و دین نام به نیز هنوز و آمده پیش ادیان احکام و معارف در که است تحریفهایی و سازیها واژگونه از ناشی او بدبینی دیگر
 همه براي ادیان وحیانی هاي آموزه به نسبت که است غروري و جهل از برخاسته نیز بخشی. شود می قلمداد آسمانی کتاب
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 1723{ "هولباخ هنري پل "روشنگري عصر ماتریالیستهاي دیگر از. شود می مطرح ماوراءالطبیعه و غیب جهان منکران
 یعنی ذات به قائم را ماده و. بود روح ماندگاري و انسان ، اختیار خدا منکر او. است فرانسه ساکن آلمانی فیلسوف) 1789ـ

 فضیلت اي شما و هستی همه فرمانرواي اي طبیعت اي":گفت می و دانست می پرستش را شایسته طبیعت تنها و شمرد می قدیم
 هر که بود آن بر او.}77ص علم و دین {"باشید ما خدایان ابد هستید، تا او دامان پروردگان ترین گرامی که حقیقت و عقل و

 برآید، دیدنی و آشکار آثار نادیدنی هاي انگیزه و علتها جستجوي در و نباشد خرسند دیدن درخور امور به دنیا این در کس
 که دهد می نسبت روحی به را ها عقربه حرکت بیند نمی را ساعت ساختمان چون که است روستایی آن اندازه به وي عقل

 طبیعت نتیجه بلکه نیست خدایی و صالحدید خواست نتیجه جهان نظام یا نظم هولباخ، نظر از .است شده پنهان ساعت درون
 6، جتاریخ فلسفه کاپلستون {داند می آدمی ترقی و خوشبختی دشمن را دین او. آنهاست ذاتی قانونهاي و ها پدیده

 خداپرستی از که وقتی مگر دید نخواهد خوش روز جهان":گوید می خود) ماشین ـ انسان( کتاب در نیز "المتري".}63ص،
فلسفه روشن  {رسد می پایان به مذهبی جنگهاي و کالمی مشاجرات همه برود میان از خدا به اعتقاد که وقتی. بردارد دست

 روشنگري اندیشمندان خود میان در را بسیاري ناسازگاریهاي المتري و هولباخ ماتریالیستی دیدگاههاي.}115ص  اندیشی
 بودن جزمی هاي نمونه دیگر از. بپذیرد را آنها الحاد نشد حاضر ولتر. برانگیخت دیگران و داالمبر ولتر،: همچون

 دانند می مقدس کتاب مطالعه را او الحاد مهم علّت .است }1733 -1678{ ملیه ژان نام به فرانسوي کشیش ماتریالیستی،
 بی اندازه خودتان اعتقاد به شما خداي که بدانید خداشناسان اي":او می گوید .یافت ناسازگار و عقل خالف بسیار را آن که

 می مردم بیشتر که اند ساخته سنگدلی و جو کینه موجود را خدا چنان کشیشان. است مردم نابکارترین از نابکارتر و شریرتر
 پنهان مرگ هنگام تا را هاي الحادیش اندیشه "ملیه". }682،ص 9تاریخ تمدن ج {"داشت نمی وجود خدا این کاش گویند

 {"بود جهان در دینی ضد بیانیه تندترین و کاملترین او بیانیه":دورانت گفته به .شد آشکار مرگش از پس مدتها و کرد
 گرداب به را آنان یافت راه مسیحی روحانیان دیگر از بسیاري در ملیه الحاد و روشنفکري روح گویا. }686 ،صهمان

 ملیه، کژاندیشی و روي کژراهه از بخشی شک بدون. }866 ص همان{کشانید ماتریالیست و دئیست روشنگران با همگامی
 و دینی یهودي شده تحریف و واژگون متنهاي نیز و مسیحی روحانیان بد کارنامه و کارکرد به آنان مانند و ،المتري هولباخ

  )."88تا  82پایگاه اطالع رسانی حوزه، همان، ص ":برداشت از(گردد می بر مسیحی
 روانشناختى جنبه بیشتر که توضیحات درباره آن داده شد، غرب در دین و علم جدى چالش اولین رسد مى نظر به             

 که شد پیدا ذهنیت این دوران، در آن علم یختهگس عنان پیشرفت و اندیشمندان با کلیسا زشت رفتار اثر در زیرا است؛ داشته
 علم، روش بودن االذهانى بین و کلى :نوشته اند .شد نیاز بى دین از طریق این از و یافت دست چیز همه به علم با توان مى

 ادیان، بهشت از را خود که کشاند علمى غرور به آنچنان را اندیشمندان داشتن، اعتماد قابلیت و بودن آزمون قابل بر افزون
 تدریج به. دانستند دیگران براى اثبات و ارائه غیرقابل و آزمون غیرقابل احساسى، شخصى، امرى را دین رو، ازاین و نیاز بى
تأمالتى در باب رابطه علم و دین در مغرب زمین، { شد تعبیر "علمى ماتریالیسم" به آن از و کرد پیدا فلسفى جنبه ذهنیت، این

 روشهاى مانند ،  علمى آراء مقابل در امروز واتیکان هم هنوز چالش، این آغاز از قرن چند گذشت با .}امیرعباسعلیزمانى، 
رابطه علم و دین در مسیحیت { دارد ویجیلوس و برونو گالیله، مشابه برخوردى اندیشمندان با و ایستاده نوین، پزشکى

 حکمت به آوردن رو با کلیسا رجال که نکشید طولى. }140ص  ،68، ش  1387زمستان ،کالم اسالمى ،کاتولیک و اسالم
  ).سایت سامانه نشریات،همان( برداشتند فلسفه و عقل با دینشان ناسازگارى از پرده مسیحیت، از دفاع براى

 گوناگون روشهاي با مسیحی ، روحانیان فیلسوفان دینی ضد هاي اندیشه بروز برابر از این سو، در عصر روشنگري، در             
 نسبت روي کژراهه هر پیشین، خشونتهاي و درشتیها به آوردن روي با شماري :پرداختند و چنانچه نوشته اند آنان با مبارزه به
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 قلم یعنی فرهنگی مبارزه سالح با خشونتها آن رد با شماري و دانستند می دولت سوي از کیفر سزاوار را، کلیسا هاي آموزه به
 در اثر نهصد به نزدیک 1789 تا 1715 سال از فرانسه در .پرداختند دین از عقالنی دفاع و روشنگري با رویارویی به بیان و

 مخالف کتاب یک هر برابر در فرانسه دینداران. است یافته نشر 1770 سال در تنها آن اثر نود که شد منتشر مسیحیت از دفاع
 این گسترده کارهاي از نیز مجله و روزنامه انتشار .کردند منتشر آن رد در کتاب ده روشنگري، از دفاع به و مسیحیت

 دینداري و مسیحیت از کنندگان دفاع پایداري زودي به انداختند راه به فیلسوفان که کنی بنیان سیل اما .بود روحانیون
پایگاه اطالع رسانی ":از برداشت( کرد فتح را گوناگون سنگرهاي روشنگري و تجدد نیز بار این و شکست هم در را سنتی

 يکه به عنوان سخنگو یآهنگان شیپ :دکتر شریعتی  درباره رابطه علم دین در آن دوران می گوید).  "98حوزه، همان، ص
تکامل  ریناسازگار است و در س مانیاند که علم مطلقاً با ا داده نانیاطم انیجهان یاند و به تمام علم به مذهب تاخته اریاالخت تام
را برعهده  یو محو خداپرست یکردن احساس عرفان کن شهیدر جهان نائل آمده و رسالت ر "ییخدا یب"به کشف  شیخو

مترادف برپا  یاست و با آن همزاد است و حت يو ریتغیو ال يتجزیو ال يانحصار گاهیرا که پا سمیالیآن ماتر يگرفته و بر جا
و صاحبان  استمدارانیشناس، اقتصاددان و س جامعه ب،یاد سنده،ینو لسوف،یف ستند،یداشته است، غالباً خود از شمار علما ن

 نییتع فیتکل شیو برا کنند یو اظهار نظر م زنند یاز جانب علم حرف م یکه به وکالت فضول اند یانسان قهیردقیعلوم غ
نوابغ و  انگذاران،یکاشفان، بنپژوهندگان،  یعنی ،دیدر عصر جد قهیعلوم دق شاهنگانیغالب پ نکه،یتر ا طرفه و .ندینما یم

 یمعرف یو مسلماً ضدخدا و ذاتاً ضدمذهب ستیالیاز جانب آن گروه، مطلقاً ماتر ،"دیعلم جد"که به نام  یمظاهر همان علوم
 نهایشتن، ماکس پالنک، ایپاستور، ان له،یگال ک،یپاسکال، کپلر، کپرن وتن،یدکارت، کانت، الپالس، ن. خود خداپرستند  ؛اند شده

نثارش  سایکه از حلقوم کل رهایبرعکس آن همه تکف است که نیدارو نیو ا.ندیمذهب با خدا آشنا ونیاز روحان قتریکه غالباً عم
گزیده (کند یممتاز م مونیمشمرد که نوع انسان را از  یعلم یرا فصل "یروح عرفان" شیدایپ ،یکردند، خداپرست ماند و حت

 )."سان آزاد،شریعتی، انسان، ان24مجموعه آثار ":اي از

تقریبا  و شد باز اندیشه هاى حوزه سایر به افراطى عقل پاى عقل نیز، نامیده شده است، هیجدهم  که عصر در قرن                 
 اى فرضیه حد در خدا بودن مطرح جبرى، سازوکارى مثابه به طبیعت شدن تفسیر: نوشته اند. همه چیز به چالش کشیده شد

 از فناورى، کمک به وى رساندن کمال به براى زندگى شئون تمام در داشتن کارایى در عقل منزلت بودن واال و بحث قابل
 براى را راه و برانگیخت بود شده انسان حق در که جفایى ضد بر را رومانتیک نهضت واکنش که نگرشى است؛ نگرش این آثار

 در هرچند. کرد باز بودند علم رشد تأثیر تحت شدت به که کانت فکرى مکتب و هیوم تجربه اصالت نظیر فلسفى هاى واکنش
 جایگزین طبیعى الهیات مدتى آنکه از بعد هیجدهم قرن در ولى داشت، رواج دین و علم بودن البدل على تلقى هفدهم قرن

. رسید مى گوش به هولباخ و المترى هیوم، امثال از دین صور انواع تخطئه و طرد شکاکانه زمزمه تدریج به شد، وحى
 دوگانه آن، دنبال به و وى دینى گرى الادرى همچنین و علیت سنتى مفهوم انکار به توجه با خدا اثبات ادله به هیوم پاسخهاى

 بلند گام دو قرن، این در کانت توسط معرفت، در ذهن نقش کردن برجسته و نظرى عقل نقد با دین و علم هاى حوزه انگارى
سایت سامانه ":برداشت از(}98ـ69 ص باربور، دین، و علم{ بود متافیزیکى تفکر هاى پایه درآمدن لرزه به راستاى در

 در. کرد مشاهده توان مى وضوح به قرن این در را دین پیچیده تر می شود و علم "نوزدهم  رابطه در قرن .)"نشریات، همان
 آورد میان به تحصلى دوره به فلسفى و الهیاتى هاى دوره از گذار از سخن کنت آگوست است،  علمى غرور زمان که قرن این

 طبیعى علوم پیشرفت با روز روزبه دین حاکمیت که بود حالى در این :و نوشته اند که.شود جهان خداى پوزیتیویستى، علم تا
 از. داد مى سوق گذشته قرون در علم پیشرفت براى دین بودن مانع سمت به را اذهان بدیهى صورت به و شد مى کمرنگتر

 و شأن آمدن پایین به و کرد پیدا معارضه جهان خلقت در الهى دخالت و حکمت تدبیر، با قرن، این در که هایى نظریه جمله



 

203 
 

 دینى عقاید اعتبار نظریه، این شدن مطرح با. بود داروین "انواع تبدل" نظریه انجامید، اخالقى ارزشهاى و انسان سنتى مقام
 است دانستنى. شد تر برافروخته دین و علم تعارض و اختالف آتش و }121تا101 ص ، باربور،{ رفت زیرسؤال مقدس کتاب و

سایت (کرد معرفى ها توده افیون را دین مارکس، کارل و رسید گوش به نیچه توسط خدا مرگ صداى سده همین در که
 را دین فروید، بیستم، قرن اول نیمه در: گفت کهبیستم را اگر در دو بخش بررسی کنیم می توان  قرن). سامانه نشریات، همان

 به پا متافیزیکى هاى گزاره خواندن معنا بى با منطقى پوزیتیویسم و .دانست علم دشمن ترین جدى و رنجورى روان نوعى
 بودن همتا بى علم، تواضع قرن در.}علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم، مهدى گلشنى  { گذاشت ظهور عرصه
 بین تقابل و وجود داشتن اصالت نوارتدوکسى، در علم و الهیات روشهاى تفاوت و خدا و انسان بین پرناشدنى فاصله وحى،
 شد باعث زبانى تحلیل فلسفه در دین زبان تمایز و اگزیستانسیالیسم در آگاهى فاقد اشیاى حوزه و انسان خودآگاهى حوزه

 نوین، کیشى سخت نظرگاه طبق": و. }144 ص باربور،{ شود معرفى آن با غیرمتعارض و علم از متمایز کامالً صورت به دین
 مقدس، کتاب نویسندگان "علمى" عقاید و آراء گوید؛ نمى ما به علمى مسائل به راجع موثقى و معتبر چیز هیچ مقدس متون

 را دین منطقى، پوزیتیویستهاى بیستم قرن اوایل در و هرچند .}147 ص همان،{"است باستان عهد مغشوش پردازیهاى نظریه
 تعامل شدن مطرح ولى کردند، ایفا مهمى نقش دین تضعیف در بعد به هفدهم قرون دانشمندان مانند و دانستند مى معنا بى

 شدن عقالنى و تجربى بر بیستم قرن در کالمى لیبرالهاى مانند برخى مثالً،. است توجه قابل قرن این در نیز دین و علم هاى
 و ورزیدند مى اصرار دیگر، سویى از دینى اخالقى فضایل و علم اخالقى رهیافتهاى بودن مشابه و سو، یک از] مسیحیت[ دین

 نیز برخى. دهد مى ارائه را طبیعت تا خداوند از حقیقت، هاى جنبه همه بر اطالق قابل و منسجم متافیزیک ،"وایتهد" یا
 ص همان،{ برسند خدا به طبیعت دل از شناسى زیست و فیزیکى اصول یا و نظم و صنع اتقان از استفاده با کوشیدند

 اجتماعى و فردى زندگى بر دین آثار و آمد چشم به بیشتر سکوالر، علم هاى ضعف بیستم قرن دوم نیمه اما، در .}164تا143
 با علم زیرا شد؛ کاسته غرورش و سرکشى از علم، محدودیتهاى شدن روشن با و شد متزلزل گرایى تحویل. شد معلوم انسان
 باعث عوامل این مجموعه. گوید پاسخ انسان اساسى سؤالهاى به توانست نمى متافیزیکى، مفروضات بر بودن مبتنى وجود

 ص ،1379 گلشنى،{کرد تشویق معنویت و دین به مجدد روآوردن به را دانشمندان و شد دین و علم مغایرت نظریه تضعیف
 دین و علم میان تنش عدم دوران از گذر با غرب جهان: گفت توان مى بندى جمع مقام در .)نشریات، همانسایت سامانه (}20
 تا هفدهم قرنهاى بین توان مى را آن اوج که طبیعى علوم در روزافزون پیشرفتهاى به یافتن دست از بعد وسطی، قرون در

 تلقى مثبت هفدهم و شانزدهم قرنهاى در دین و عقل رابطه هرچند و نیز،. شد دین و علم میان چالش گرفتار دانست، نوزدهم
 و هجدهم قرنهاى در ولى است، بوده دین مؤید اى گونه به مالبرانش نیتز، الیب دکارت، مانند فیلسوفانى عقلگرایى و شد مى

 دین و علم تعارض معضل با مبارزه براى متفکران حال، هر به. است داده جلوه دین مقابل در را خود عقلگرایى نوزدهم
 دینى تجربه تفکیک دین، و علم زبانهاى تفکیک دین، و علم قلمروهاى تفکیک مانند حلهایى راه و دادند انجام زیادى تالشهاى

 دانستن ظنى دینى، ظواهر تأویل دین، در ابزارانگارى علم، در ابزارانگارى دین، صدف از دین گوهر تفکیک بشرى، تعبیر از
 دین ثابت عناصر تفکیک ناشده، اثبات قضایاى و شده اثبات علمى قضایاى بین تفصیل دینى، معرفت از دین تفکیک بشرى، علوم

 در غرب جهان .}30تا17 ص ، تأمالتى در باب رابطه علم و دین، علیزمانى، امیرعباس{ دادند پیشنهاد آن متغیر عناصر از
 در نیز امروزه و است دین و علم وگوى گفت و تعامل هاى زمینه و راهها جستجوى در امیدوارانه یکم و بیست و بیستم قرن

. خورد مى چشم به مسیحى هاى آموزه با علوم جدید هاى یافته منافات عدم اثبات راستاى در فعالیتهایى علمى، هاى مؤسسه
 زمینه در وى فعالیتهاى خاطر به م،1999 سال در "باربور ایان "به آمریکا تمپلتون بنیاد جایزه اهداى از توان مى نمونه، براى

  ).همان(است مسیحیت عالم در بحث این اهمیت نشانه فعالیتها گونه این. کرد یاد طبیعى علوم و مسیحیت بین دادن آشتى
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قدمتی دیرینه دارد که در این فصل به علت طوالنی شدن مطلب از آن  "دین و عقل"میان نسبت تاریخی بررسی               
 وسطی قرون اواسط در "دین و علم" عنوان تحت جدیدي چهرة همانگونه که مالحظه کردید،این بحث در. صرف نظر کردیم

 الهی وحی محصول آنچه و علم میان ناسازگاري وقوع هنگام به که است این کنونی عصر در اصلی اما اینک، سؤال .مطرح شد
 جاییکه تا دهند، جلوه ناسازگار را دو آن تا کوشیدند دین و علم میان خصمانه رابطۀ ابراز با اي عده.  کرد؟ باید چه است،

 کردند سعی ،  متکلمان و فیلسوفان از برخی ، مقابل در. دانست دین ذات و علم گوهر در را ناسازگاري این "راسل برتراند"
 و "کانت" مانند کسانی دیگر، سوي از. رسانند اثبات به وحی تعالیم با را علمی هاي یافته انطباق و سازگاري تا
در این بخش از بحث، از . نواختند را دین و علم مطلق جدایی زبانی، ساز تحلیل نظریه طرفداران و "اگزیستانسیالیستها"

 این نوشته مشکل. مطهري پرداخته، استفاده می کنیم استاد نظر از دو آن تعارض رفع کیفیت و دین و علم نوشته اي که رابطۀ
دانسته، و پس از توضیح این دو می  "علم" و "دین" لفظ دو ایضاح عدم از ناشی دین را، و علم میان ارتباط بحث به ورود

 میان به سخن دین و علم میان ممکن نسبتهاي از توان می کردیم، بیان دین و علم مفهوم دو از را خود مراد که حال :نویسد
 نورث آلفرد". گرفت خواهد شکل آن اساس بر بشریت حیات که است جایی تا دین و علم میان مناسبات و روابط اهمیت .آورد

 بگوییم اگر نیست گزاف ، آیند می کار چه به }بشر براي{ علم و دین که کنیم مالحظه هرگاه": گوید می زمینه این در "وایتهد
 ذیل در بنابراین،  ."است دین و علم فیمابین مناسبات و روابط چون و چند دربارة حاضر نسل تصمیم گرو در تاریخ آیندة سیر

 دو تعارض دین، و علم تعارض از مراد: دین و علم }Conflict{ تعارض )1: کنیم می اشاره دین و علم میان ممکن نسبتهاي به
 محال او فعل و خدا کالم میان تعارض و اوست فعل طبیعت و خداست کالم وحی زیرا نیست؛}وحی و طبیعت{ خارجی امر

 صورت در. است }دینی معرفت{ دین از او فهم و }علمی معرفت{ طبیعت از انسان درك تعارض تعارض، از مراد بلکه.  است
. ندارد وجود زمان یک در چیز یک از متناقض امر دو چون دانست، صادق را دو هر توان نمی معرفت، دو این میان تعارض

 و علم تعارض اقسام. شود دیگري کذب موجب یکی صدق طوریکه به است، صدق در ناسازگاري تعارض، از منظور این بنابر
 به است، ناسازگار دین گوهر با علم ذات که معناست بدین تعارض از قسم این: دین و علم واقعی تعارض) الف:دین عبارتند از

 علمی نظریات با دینی ظواهر گاهی: دین و علم ظاهري تعارض) ب.شوند نمی جمع هم کنار در دین و علم که اي گونه
 مالحظۀ با انگاشته، قطعی را علمی نشدة اثبات هاي نظریه تجربی، علوم دانشمندان از بعضی زیرا رسد؛ می نظر به متعارض

 دینی، متکلمان یا مفسران بعضی ، دیگر طرف از. پندارند می متعارض را دین و علم دین، و علمی نظریه یک میان ناسازگاري
 دین و علم تجربی، علوم نظریات با آن ناسازگاري مالحظۀ با خود، فهم انگاشتن صحیح با و کنند می خطا دین مطالب فهم در
علم به خودي خود و فی حد ذاته معارض با دین نیست چرا که تکون علم بر این نبوده  ،از نظر مطهري .بینند می متعارض را

یک . یل عمده در مغرب زمین موجب شد که علم با دین در تعارض افتدبه اعتقاد وي دو دل. تا مسایل ماوراء را منسوخ کند
از قرن شانزدهم میالدي با تجدید حیات فکري و . دلیل این بود که علم در بستري شکوفا شد که ریشه در ایمان زدایی داشت

در چنین شرایطی اعتقاد . اجتماعی مغرب زمین، علم و دانش بشري گسترش روزافزون یافت و از اقبال عمومی برخوردار شد
به سکوالریسم رواج تام یافت، به این معنا که حوزة دین تنها منحصر در دو ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خودش تلقی 

با این نگرش، دین که در . شد و دو ارتباط دیگر؛ یعنی ارتباط انسان با طبیعت و ارتباط انسان با انسانهاي دیگر، مغفول افتاد
قرون وسطی حاکمیت مطلق داشت و بر همه ارکان زندگی و حیات اجتماعی حاکم بود، به انفعال و انزوا و عقب نشینی تن 

متعاقب این امر تمام نهادهاي اصلی و فرعی جامعه غربی، غیر  .داد و به محدودة نفوذ مذهبی خود؛ یعنی کلیسا بسنده کرد
علل گرایش به مادیگري ،  {علم را حالل همه مشکالت تلقی می کند ،ن عصر نوانسا ،، در این دورهمطهرياز نظر. هبی شدذم

 پوزیتیویسم مکتب که است تجربی علوم بر مبتنی جدید اي فلسفه ساختن و علم از فلسفه جدایی دوم، دلیل .}53، صمطهري
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 ذهنیتهاي میان که معتقدند »راسل برتراند« و »کنت اگوست« جمله از فیلسوفان و دانشمندان از گروهی.است آن شاخص
 .شود می مطرود دین علم، طرح با و شده طرد علم دین، طرح با طوریکه به دارد، وجود بنیادین تعارض علمی، و دینی

تعارض میان علم و دین وقتی ممکن است که به نحوي موضوعات یا غایات یا روشهاي آن دو، تا حد بسیار زیادي یکسان تصور 
بر اساس دیدگاه تعارض، دین و علم به . است که علم و دین به عنوان دو نیروي رقیب به صحنه می آینددر این صورت . شود

از این رو، تبیینهاي . تقریباً مشکل می نماید ، خاطر ادعاهاي مشترك، داراي تعارضهاي اساسی بوده که سازش بین این دو
 "راسل در کتاب . غالباً با پیروزي علم پایان یافته است ،ستیز علمی مکرراً حساسیتهاي مذهبی را به چالش فراخوانده و این

تا آنکه علم به نحو   بین علم و مذهب یک اختالف دامنه داري تا این سالهاي اخیر وجود داشت،": می گوید "علم و مذهب
نظریه هاي معقولتر ناشی از کیهانشناسی اي که به نام دین بنا شده بود، مجبور شد با  ،به عنوان مثال ."الیتغیري پیروز شد

چگونگی عقب نشینی اصحاب ، "تاریخ کارزار علم و الهیات در عالم مسیحیت"در کتاب  "آندرو وایت". علم، عقب نشینی کند
در این برخوردها کلیسا ابتدا در برابر یک فکر . کلیسا را در برابر یافته ها و پیشرفتهاي علمی در سه گام نشان داده است

در این گام اصحاب کلیسا نظر خود را حق مسلم و مطلق می . ه مخالفت می گرفت و آن را محکوم می کردعلمی، جبه
مرحلۀ دوم زمانی بود که نظریه علمی با وجود مؤیداتی از عالم خارج، جاي خود را باز می کرد و کلیسا ناگزیر با . پنداشتند

 ،در گام سوم. و وانمود می ساخت که اختالف مهمی در کار نیست ارائه تفسیري مجدد از انجیل ، راه آشتی را باز می کرد
کلیسا مدعی می شد که آن کشف علمی هم قبالً در کتاب مقدس بیان شده ،وقتی آن فکر علمی کامالً تثبیت شده بود

بیست گفتار، {تألیفاتش از فرازي در مطهري ).يمطهر دیشه دگاهیبر د هیبا تک نیعلم و د ،رابطهيمطهر یمرتض تیسا(است
 و است مسأله اجتماعی جنبه صورت یک: است دانسته روا کلی حیث دو از را"دین و علم" از بحث .}172 و171صدرا، ص 

 و اسالم الخصوص علی و دین آیا: که شود، می بحث کالن و مهم مسأله این از اجتماعی بعد در آن، دینی جنبه دیگر صورت
 از یکی از باید یا باشد داشته را دو هر تواند می واحد آن در اجتماع آیا که معنی بدین خیر؟ یا سازگارند یکدیگر با عمال علم
 را علم اسالم آیا که معنی بدین چیست؟ علم دربارة اسالم نظر )1:شود می بحث جهت دو از دینی بعد در بپوشد؟ چشم دو آن
 توفیقات؛ همه این کسب از پس علم آیا که معنی بدین چیست؟ اسالم دربارة علم نظر )2.کند؟ می تلقی خود شاطر یار

 آنها اعتبار از یا افزوده مطالب این اعتبار بر علم آیا .خیر؟ یا کند می تحمل را اسالم اجتماعی و اخالقی و عملی دستورهاي
 مخالف را دین و علم که اند، نموده سعی دسته دو مطهري دیدگاه از .}]18، بی تا، ص مطهريهدف زندگی،  {است؟ کاسته

 به علم از را آنها و کرده استفاده سوء مردم جهل از اند خواسته همواره که جاهلند دینداران: اول گروه:دهند جلوه یکدیگر
 نسبت تراشی عذر براي اند کرده کوشش که تعهدند، بی کردگان تحصیل: دوم گروه.بترسانند است، منافی دین با اینکه عنوان

 موهبت، دو این از بودن مند بهره بر عالوه که هستند نیز سومی گروه میان، این در اما.کنند تکیه علم به خود، بد کارهاي به
 محو مقدس ناموس دو این بین را اول گروه دو تیرگیهاي که اند کرده تالش و نکرده احساس دو آن میان تناقضی هیچ

 پیدا کم کم که اي دامنه و گستره همه با, زمین درمغرب دین و عقل رویارویی هاي ریشه .}171بیست گفتار، ص  {گردانند
, رنسانس دوره در کلیسا نهاد: کلیسا زده بحران الهیات)الف: خالصه می شود و تفسیر درخور محور دو استاد ،در نظر کرد، از

 و مادي تواناییها تمامی, مدت آن همه در و بود برخوردار فرهنگی و سیاسی حاکمیت قرن ده, کم دست پشتوانه از که آن با
 قبول مورد دین از خردپذیر و انسانی , مند سامان تفکري و فرهنگ بود نتوانسته ولی, داشت اختیار در را اروپا قاره معنويِ

 و نارسا هاي آموزه, حقیقت در بلکه  ,بنشاند مردمان دل و ذهن بر دین از یافته تکامل و آمیغ بی معرفتی و کند ارائه را خود
, درنگ باکمترین اندیشه، و خرد صاحبان که چرا. بود ستیزي دین و گریزي دین براي عامل ترین انگیزاننده کلیسا خودساخته

 بشر دینداريِ و دین بیدرنگ و یافتند ناسازگار عقل و علم با را کلیسا سرپرستان و روحانیان, داران آیین پرداخته و ساخته
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 پشم و یال و شده مسخ دین که بود طبیعی, دادند قرار خرد و عقل رویاروي و کشاندند میدان به را پرداخته بشر و ساخته
 که نبود خردپذیر و بخردانه تنها نه آنان، دریافت به کلیسایی دین. درآید پاي از نفس تازه و قوي خرد و عقل برابر در ریخته

 و دین{ناسازگار عنصر دو از که آورد پدید را اَنگاشت و اَنگار این کم کم و آمد بشمار فکري حرکت و رشد بازدارنده مهمترین
 دین و عقل ساحت در جدي دوگانگیهاي که دارد کاستیهایی, مسیحی الهیات مطهري، نگاه از. برگزید باید را یکی ، }عقل

, مسیحی متألهان: دینی مفاهیم و متون تحریف) 1: شمرد بر چنین توان می نمونه، باب از را آنها از اي پاره. آورد می پدید
 در.دانستند می مهم را تجسد یا تثلیث مانند خاصی دینِ آموزه هاي از کردن دفاع و روشنگري براي تالش, تاریخ طول در

 فهمم نمی من":است این } 1109تا  1033{آنسلم قدیس مشهور سخن. عقالنی نه است، ایمانی دینی، مسائل, مسیحیت دنیاي
 بازآفرینیِ.  }462سلطانی،  ابراهیم و نراقی احمد ترجمه, دینی اعتقاد و عقل{بفهمم تا آورم می ایمان بلکه, بیاورم ایمان تا

 :است چنین }1885تا 1813{کارد کیرکه سوي ،از}فیدئیسم{جدید گرایی ایمان مکتب در و امروز مسیحیت در, آنسلم سخن
 جدید مسائل : از نقل به دوم، شماره, اول سال, نظر و نقد{است ممکن هم تعقل با ضدیت در حتی یا تعقل با ارتباط بی ایمان
 به را خودشان پیام خواهند می, نخست درجه در, الهی پیامبران تمام که است نظر این بر, مطهري. } ملکیان مصطفی, کالم

 ندارد،این ارتباط عقل با ایمان کار: گوید می و است کرده قیام سخن، این ضد بر مسیحیت بینید می اگر :کنند ابالغ خردها
 و دارد وجود مسیحی الهیات در که دیگري تحریف. }189مطهري ، ص نبوي، سیره در سیري{است مسیحیت تحریف اثر در

 نظر به.است بهشت از وي هبوط و آدم حضرت داستان از شده تحریف و نادرست تصویر ارائه, شد خرد و دین ناسازگاري سبب
 ناسازگاري معرفت و دین میان: شد چنین آن طبیعی نتیجه زیرا .شد تمام گران بسیار مذهب و دین براي تحریف این مطهري،

 به خردگرایانه انداز چشم با که بود اي پایه بر خداشناسی در مسیحی یهودي الهیات دیدگاه: الهیات ناروشمندي)2 .است
 و ها داشته منفیِ جنبه از که هستند و بوده آن بر همواره اینان. داشت ناسازگاري, ها پدیده طبیعی علتهاي کشف و جهان

 با چالش در وسطی قرون الهیات: فلسفی ناتوانی و نارسایی )3. آنها مثبت جنبه از نه, ببرند پی خدا به خود دانشهاي
 از که بود ناتوان گزاره این درست روشنگري و دین و عقل دادن پیوند از تنها نه, رنسانس دوره علمی و عقلی کنجکاویهاي

 فلسفی حوزه در خرد عصر در که فیلسوفانی, روي این از. بود ناتوان نیز خداشناسی در ساده مسائل اي پاره گشودن و حل
 پاسخ بی, تردید و شک موج برابر در, نداشتند سر پشت را توانمندي و قوي فلسفیِ فکر تاریخ آنجا که از, شدند ظاهر اروپا

 }خدا{نخستین علت درباره, را سارتر و اسپنسر,کانت, هگل ضعیف و سست سخنان از اي پاره, نمونه باب از مطهري.  ماندند
 و غرب فلسفه لیدر, است بوده گشوده و روشن اسالمی فلسفه در آنکه با مسأله این چگونه که دهد می نشان و شود می یادآور

 نباید فاعلی علت دنبال به, آفرینش جهان معماي حل براي :نویسد می هگل .اند بوده ناتوان آن حلّ از مسیحی متفکران
 نخستین علت وقتی دیگر، طرف از .جوید می را نخستین علت ناچار و شود نمی راضی تسلسل به ذهن طرفی از زیرا ;برویم

 شده نخستین علت چرا, نخستین علت که است باقی مشکل این گردد،زیرا نمی قانع طبع و نگشته حل معما, شود نظرگرفته در
 شده موجود چه براي دانستیم اگر چه, دریابیم را وجود دلیلِ و وجه یا غایت باید, شود گشوده معما آنکه براي پس. است
 و نابردباري )4. }41، ص3 ج, محمد علی فروغی, سیر حکمت در اروپا{جوید نمی دیگري علت و شود می قانع طبع, است

 ازرژیم و بودند اندیشناك خود سرنوشت بر افکار صاحبان, زمین مغرب بر کلیسا چیرگی دوران در: مدارانه دین خشونت
 سلسله یک, مذهبی ویژه عقاید بر افزون, کلیسا. بردند می سر به نگرانی و هراس در عقاید تفتیش محاکم و خشن پلیسی
 علماي پذیرش مورد کم کم و داشت یونانی غیر و یونان فلسفیِ هاي ریشه بیشتر که را انسان و جهان به مربوط علمی اصول
 به بلکه, شمرد نمی جایز را آنها با ناسازگاري و داد قرار مذهبی عقاید اصول ردیف در, بود گرفته قرار مسیح مذهبی بزرگ
 با آمیخته در, ارسطویی هاي اندیشه.کرد می مبارزه, باورها و عقاید آن به نبستگان دل و نافرمانان و ناسازگاران با شدت
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 درآمده غرب فکري زمینه جزو قرنها که شده پذیرفته هاي مقوله از برخی. بود یافته تقدیس, کلیسا آباء کالمیِ هاي آموزه
 مقدسات و مقدس کتاب به توسل با آنها حریم از و بود شده عجین مقدس کتاب در شده درج هاي اندیشه و آرا بعضی با, بود

 آمیخته هم در ارسطو کیهانشناسی با آنچنان, مسیحی الهیات, نمونه براي .}120ص, باربور, علم و دین {شد می دفاع دینی
, تکامل نظریه یا کپرنیکی اخترشناسی از طرفداري. شد می دانسته مسیحیت با ستیز و ناسازگاري آن با ناسازگاري هر که بود
 روشن, دین از دفاع عنوان با, آمیز خشونت فضاي چنین برابر در. }21،صهمان مدرك{بود مقدس کتاب با مبارزه حد در

 و دین ساختن منزوي در جز را چاره راه و گیرند کار به دین با مبارزه براي را خود توان همه, پژوهان دانش که است
 غرب تفکر تاریخ در دین و عقل رویارویی و مطهري سایت مرتضی مطهري،(ندانند خرد و دانش از ایمان حساب جداسازي

  ).اول بخش
 و علمی هاي گزاره میان تعارض) الف: دین را اینگونه می توان دسته بندي کرد و علم میان تعارض مختلف هاي گونه             

 واقعیتهاي از حکایت که است قضایایی و ها گزاره از دسته آن وحیانی، تعالیم مجموعه از اي عمده بخش: دینی هاي گزاره
 و زمین ستارگان، و خورشید طبیعت، عالم و انسان آفرینش پیرامون هایی گزاره. دارند طبیعت عالم واقعیتهاي ویژه به هستی

 که قوانینی و علمی دستاوردهاي با مزبور گزارشهاي و ها گزاره موارد، برخی در که دیگر درشت و ریز واقعیتهاي بسیاري
 بیشتر نیز، آن اواخر تا حتی و هفدهم قرن اوایل در که چند هر. یابد نمی کامل مطابقت ظاهر در ، است بشري تجربه محصول
 علمی نظریات نارواي تعمیمهاي بعضی نتیجۀ در یا و داشت شناختی روان جنبۀ یا شد، می احساس دین و علم بین که تعارضی

 علمی نظریات افزون روز رشد با تدریج به ولی بود، پنهان علمی نظریات بعضی زیر در متافیزیک و دین بین تعارض یا و بود
 و درگیري صحنۀ اولین .دارند ناسازگاري سر مقدس کتب محتواي با علمی جدید هاي یافته از بعضی که شد می احساس
 تصویر و آمیخته درهم مسیحی الهیات و ارسطویی کیهانشناسی که وسطی قرون در. بود کیهانشناسی تعارض، نقطۀ نخستین

 پذیرش با. داشت چرا و چون بی اي سلطه نجوم علم در مرکزي زمین نظریۀ بود، پرداخته را جهان از وسطایی قرون
. شد می قلمداد انسان اشرفیت براي اي پشتوانه ، افالك محور و عالم مرکز عنوان به زمین جایگاه بطلمیوسی، اخترشناسی

 که شد آغاز "کپرنیک نیکالس" با علمی انقالب. برخاست چالش به آن با جدید علم که بود جهان وسطایی قرون تصویر این
 داشت، سیطره اذهان بر سال هزار از بیش جزمی باور یک مثابۀ به که را انجیل و "بطلمیوس کالدیوس" مرکزي زمین بینش

 در دینی نصوص فهم با که بطلمیوسی و ارسطویی ، اخترشناسی گالیله و کپلر یوهان کپرنیک، کشفیات با  .کرد واژگون
مصداق  .افتاد تردید بوتۀ در بود، افکنده سایه جهان در او دخالت نحوة و طبیعت با خداوند رابطه و انسان تصویر بر و آمیخته

زیستشناسی جدید با طرح نظریۀ . دیگري از برخورد و تعارض میان علم و دین، برخورد نظریۀ تکامل با اندیشۀ دینی است
شناسان ، زمینۀ تازه اي را براي  از سوي ژان باتیست المارك ، چارلز داروین و جولیان هاکسلی و دیگر زیست "تکامل انواع"

مورد جدیدي براي مخالفت علم تجربی با ، با ظهور این نظریه . تعارض بین داده هاي علمی و ظواهر کتاب مقدس باز کرد
کلیسا بر آن بود که کتب آسمانی خلقت و تکوین را . سا مطرح شدتعالیم کتب مقدس در مناقشات علم گرایان و اصحاب کلی

آفرینش موجودات زنده و مخصوصاً انسان را مستقل از انواع دیگر و به طور دفعی و معجزه  ،امري دفعی دانسته و به ویژه
جی مستمري را ترسیم آسا تلقی می کنند، در حالیکه زیست شناسان براي تفسیر خلقت در مفهوم کلی آن، مراحل تکامل تدری

نظریه تکامل نه تنها با مهمترین فرازهاي  .د که بر اساس آن موجودات کاملتر از موجودات پیشین حاصل آمده اندنمی کن
ویلیام "بلکه یکی از مهمترین روایات رایج برهان اتقان صنع؛ یعنی تقریر   کتاب مقدس در باب خلقت، تعارض آشکار داشت،

بود، از دست آنان ستانده و  "سازگاري ساختمان بدن واندامهاي موجود زنده با وظایف مفیدشان"ر را که مبتنی ب "پیلی
 بلکه از طریق علل و عوامل طبیعی اي چون تأثیر محیط،   هماهنگی و نظم را نه در پرتو تدبیر پیشین الهی و حکمت بالغۀ او،
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مناقشه هایی که نظریۀ تکامل در ابعاد مختلف با اندیشۀ دینی بر  .وراثت صفات اکتسابی، تنازع بقا، بقاي اصلح توجیه می کرد
روشهاي  ،مسألهاین  آنان براي حل . انگیخت ، موجب شد که دانشمندان و متکلمان در مقام یافتن برون شدي برآیند

 یمرتض تیسا(سته اپرداخت بدان  "لقی سمبولیک از زبان دینت"استاد مطهري تحت عنوان . گوناگونی را اتخاذ کرده اند
 دینی روحیات و علمی روحیات میان تعارض) ج .دینی فرضهاي پیش و علمی فرضهاي پیش میان تعارض) ب ).همان ،يمطهر

 با علمی جهانبینی تعارض دین، و علم تعارض صورت مهمترین و حادترین: دینی جهانبینی و علمی جهانبینی میان تعارض) د
 معناي به داروینیسم طلوع که اي گونه به کرد، ظهور فلسفی اندیشۀ ضعف علت به زمین مغرب در که است مذهبی جهانبینی

 علمی، تفکر بر حاکم روح و مذهبی اندیشۀ بر حاکم روح میان مقایسۀ با. شد تلقی انگارانه غایت و خداگرایانه تفسیرهاي افول
 که دارد اساسی رکن سه مذهبی جهانبینی. داد نشان زمین مغرب در را مذهبی و علمی جهانبینی تعارض چگونگی توان می

 هر محور و گوهر خداوند اساساً. است ماده از فراتر وجود و قدسی امر ارکان، آن از یکی. آنهاست فاقد نوین علمی تفکر
 سیطره آفرینش جهان بر او قدرت. خداست آن از جهان مطلقۀ سلطنت دینی، تفکر در. است مذهبی جهانبینی و تفکر گونه
 اي ،آینه ظاهر عالم و است طبیعت ماوراء از نمودي موحد چشم در طبیعت. نیست او حکومت از فرار یاراي را کسی و دارد
 تفکر در باوري چنین. دهد می رخ او تدبیر و خداوند دخالت با طبیعت جهان در اي حادثه هر او، منظر از. غیب عالم از است

 مادي غیر عامل هر و خدا به نسبت را آنان تجربی تحقیق انگارانه مادي روش. است غایب تجربی علوم دانشمندان فلسفی
 است حاکم جهان بر احسنی و متقن نظام یعنی است؛ خلقت دانستن هدفدار مذهبی، تفکر رکن دومین. است نموده غافل دیگر

 باطل جهان و نشده آفریده بیهوده و عبث جهان در چیزي هیچ. است رهنمون هدفی سوي به را آن آن، بر حاکم دقیق نظم و
 این آساي معجزه و افزون روز موفقیت دنبال به و مکانیک فیزیک به بشر دستیابی نیوتن و قوانین کشف پی در. نیست رها و

 شد زدوده طبیعت صحنۀ از انگارانه غایت تفسیرهاي تجربی، پدیدارهاي تر ساده و دقیق تفسیر و تبیین مورد در جدید فیزیک
 منحصر مادي عالم و ماده در جهان هدف که رفت می گمان چنین و گشت فراموش الهی حکمت و تدبیر طبیعت، تفسیر در و

 زمان در و آمد فراهم »دکارت« و »گالیله« زمان در نگرش نوع این پیدایش هاي زمینه که،  جهان از مکانیکی تفسیر. است
 که داد می ارائه جهان در او دخالت کیفیت و جهان با خدا رابطۀ و جهان خداوند، از تصویري شد، رایج او از پس و »نیوتن«
 خداي. داشت آشکار تعارض بود، دینی سنت قبول مورد متمادي قرنهاي و بود آمده خصوص این در مقدس کتاب در آنچه با
 عناصر درآورنده حرکت به و سازنده او. مبقیه علت تا بود محدثه علت غایی، علت تا بود  فاعلی علت بیشتر "نیوتن" و "گالیله"

 از و داده ادامه خود حرکت به خودکار طور به ، درآمدن حرکت به و شدن آفریده از پس که بود طبیعت اولی و اصلی
 بسته و علمی پیشرفت هر که نبود معطلی پوش رخنه مقدس، کتاب خداي حالیکه در. نمود می پیروي الیتغیري و ثابت قوانین

 لحظه به لحظه که بود واري انسان پدر او. کند فتح او دست از سنگر یک و بنشاند عقب به را او قدم یک علمی، رخنۀ هر شدن
 نظام مذهبی، جهانبینی رکن سومین. است آفرینش نظام مستقیم و فعاالنه تدبیر و دهی رزق هدایت، مدام، خلق کار در

 آن نتیجۀ دهد، انجام کاري هر و است خود کارهاي مسؤول انسان و خداست محضر عالم دینی، بینش در. است جهان اخالقی
 چون بینی جهان این در و گشت تهی نیز ارزش خدا، از شده خالی جهان علمی، جهانبینی در اینکه به توجه با. بیند می را

. ماند نخواهد باقی اخالقی نظام هیچ ندارد، هدفی جهان چون نهایتاً و شود می سنجیده انسانی اهداف پرتو در بد و خوب
 می قرار تعارض در انسانی، کمال و ظهور براي است اي مقدمه آن آفرینش و جهان گوید می که دینی بینش با دیدگاه این

  )."يمطهر دیشه دگاهیبر د هیبا تک نیعلم و د ،رابطهيمطهر یمرتض تیسا":برداشت(گیرد

که بحث  بود "علم و دین تعارض"که در پاراگرافهاي پیشین بدان اشاره شد،دین  و علم میان ممکن یکی از نسبتهاي               
گاهی علم و دین چنان خود را نشان داده اند که : علم و دین  تفارق )2:اینک دنباله آن بحث عبارت است از.آن  طوال نی شد
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بر این اساس، زبان علم و . می دهند دو نیروي رقیب و مخالف نیستند و هر کدام به مجموعه متفاوتی از نیازهاي بشري پاسخ
دین با موضوعات اخالقی و روحی سر و کار دارد که مستقیماً مورد . زبان دین به حوزه هاي مختلفی از عمل مربوط می شود

یکی با واقعیتهاي آزمون پذیر سرو . توجه علم نیست و در مقابل، علم دنبال فهم کمی جهان مادي است که ربطی به دین ندارد
ار دارد و دیگري عقل را به خاطر ایمان تسلیم می کند، یکی به عنوان پیشرفتهاي فهم علمی از تغییر لذت می برد و دیگري ک

بر طبق دیدگاه تفکیک قلمروها، نه علم می تواند به تمام سؤاالت و نیازهاي انسان پاسخ  .از قوانین ثابت الهی تسکین می یابد
و تنها به مشکالت و دردهاي خاصی می پردازندو ما به واسطۀ یکی از این دو از دیگري بی گوید و نه دین، هر یک از این د

این روش از زمان . نیاز نمی شویم و هر یک از این دو ، رسالت و هدف خاصی دارند که با هدف و رسالت دیگري متفاوت است
زات پیشرفت علم بود؛ زیرا او قلمرو دین را جایی می طرح او مقتضاي عقب نشینی دین در برابر علم به موا. گالیله سابقه دارد

 و عالیق میان را نزدیکتري رابطۀ سوم دیدگاه: دین و علم  تعاضد) 3.دانست که دانش بشر به آن راه نیافته باشد
 گاهی که شود می گفته مدل این در }بود تعارض موضع که{ اول موضع خالف بر. کند می بیان دین و علم دلمشغولیهاي

 میان تعامل که شده استدالل }تفارق موضع{ دوم موضع خالف بر و رساند می مدد علمی هاي فعالیت به دینی عقاید برخی
 دین و علم میان که باورند این بر موضع، این به معتقدین. باشد دو هر نفع به تواند می بلکه نیست، مخرب تنها نه دین و علم

 استنباطهاي علم از مستقیماً گروه این. شوند مند بهره یکدیگر تجارب از توانند می آنها و هست گفتگو براي مشترك هاي زمینه
 و نظم، و صنع اتقان یا تدبیر و طرح وجود نظیر طبیعی؛ ذاتی عوارض از چه را خداوند وجود که باورند این بر و دارند کالمی

 متکلمین از بعضی. کرد استنتاج توان می جدید، فیزیک ریاضی خصلت یا تکامل بودن دار جهت نظیر تر؛ خاص کشفیات از چه
 بدون جهان کامل فهم و است الهیات، ناقص کردن وارد بدون علمی جهانبینی یک که معتقدند "پاننبرگ" مانند مسیحی؛

فروردین و ،51کیان، ش  مصطفی ملکیان، داده هاي وحیانی و یافته هاي انسانی،{نیست میسر خدا به ارجاع
تأکید بر تعاضد و تعاون باورهاي علمی و دینی ، غالباً در جوامعی بروز کرده که جامعه علمی  .}23، ص1379اردیبهشت

همچنین زمانی که مدافعین . نوظهور ، مجبور بوده است در مقابل مسؤولین با قدرت دینی، قیافۀ آشتی جویانه به خود بگیرد
ایمانشان بهره می برند، یا در مقابل ادیان دیگر می خواستند سنت  دینی از یافته هاي جدید علمی براي دفاع از عقالنیت

گیرا آمد؛ زیرا وي استدالل   "لفرد وایتهدآ"موضع تعاضد به کام  .باز آن تأکید رخ می نمود  دینی خویش را موجه سازند،
همکنشی دین و علم، عامل ": وي می گوید. می کرد که تعامل میان علم و دین ، دین را از توهمات کهنه و زاید پاك می کند

 نامه پناهنده، هومن ترجمه ،وایتهد علم،آ و دین{"بزرگی در پیشبرد بسط اندیشه دینی و پیراستن آن از تصورات عرضی است
مطهري با شناسایی قلمرو علم، دین و فلسفه و تبیین رسالت هر یک از آنها معتقد است  .}24ص ، 1370، بهار 3 ش فرهنگ،

که دین در تعمیق شناخت علمی و فلسفی نقش مهمی دارد و از طرفی علم و فلسفه در تحکیم باورهاي دینی سهم بسزایی 
سیستم معرفتی وجود ندارد، بلکه هر سه در تبیین نظام هستی مکمل  نه تنها هیچگونه تفاوتی میان این سه، در این میان. دارند

 ایمان، و انسان-2 اسالمی بینی جهان بر اي مقدمه ، مطهري -1:کنید مراجعه ذیل منابع به بیشتر تفصیل براي{ یکدیگرند
فقدان یک دیدگاه جامع براي شناسایی حدود و قلمرو و رسالت هر  .}74تا  63ص  توحیدي، بینی جهان-3. 28تا  18ص

یک از این سه نظام در جهان هستی و نبود تفسیري صحیح و متقن از نسبت میان آنها ، نتیجه اي جز تعارض علم و دین در 
م و دین هر دو براي ، علاوبه نظر . از سوي دیگر ، تفارق و جدایی علم و دین نیز مقبول نیست. مغرب زمین نداشته است

افزایش عمقی به بشر  ،افزایش و توسعۀ افقی به انسان ارزانی می دارد، ولی دین ،گسترش شناسایی انسان آمده اند، اما علم
دین براي افزایش ژرفایی شناخت آمده، دین می گوید تمام این جهان که می بینی در مقابل جهان غیبی که . اعطاء می نماید

پیامبران از این عالم چیزي کم نکرده اند، بلکه عظمت آن عالم را به . طه دارد مثل یک حلقه است در صحرابر این جهان احا
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. تأثیر دوگانه اي را براي دین بر علم و محافل علمی سراغ دارد ،تاریخ .}167مسأله شناخت ، ص{ما ارائه و نشان داده اند
جهان مسیحیت، . ، یکی در جهان مسیحیت و دیگري در جهان اسالم این تأثیر دوگانه در دو فضاي مختلف شکل گرفته است

خاطرة ناخوشایندي از سیطرة کلیسا بر محافل علمی و تأثیر منفی آن بر علم دارد و جهان اسالم، شکوفایی دانش را در تمدن 
 دیشه دگاهیبر د هیبا تک نیعلم و د ،رابطهيمطهر یمرتض تیسا":برداشت از(اسالمی مرهون تدابیر و تشویقهاي دین می داند

   )."يمطهر
توان بعضى از  یدر غرب، م يتا عصر روشنگر یاز قرون وسط  "نیعلم و د"رابطه  یخیتار ریبا توجه به مرور بر س               

عدم دسترسى مسیحیت به ) 1: کرد يدسته بند نگونهیرابطه شد  را ا نیعواملى که در عالم مسیحیت باعث مسئله ساز شدن ا
) 3جمود کلیسا بر نص و یا ظواهر کتاب مقدس ؛)2رواج عقاید نادرست مانند عقیده به تثلیث؛ و متن وحیانى دست نخورده

قداست بخشیدن نابجا به برخى اندیشه هاى فلسفى ،  مانند اندیشه هاى ارسطو  و هیئت بطلمیوسى و آمیخته شدن آنها با 
باعث شد امثال لوتر به  ،عصمت پاپ امه،فساد دستگاه کلیسا به گونه اى که امورى مانند فروش مغفرتن) 4سیحیت؛آموزه هاى م

محکوم شدن نظریه هاى علمى از طرف کلیسا و رشد علم در بستر ایمان زدا ؛ کشیش ها )5مسیحیت اعتراضهاى اساسى کنند؛
فکرى غرب، جو علمى وجود نداشت، به گونه اى که برخى کتب علمى با پیشرفتهاى علوم تجربى آشنایى نداشتند در فضاهاى 

عدم تمایز ) 6کتب ممنوعه قرار مى گرفت و با دانشمندان علوم طبیعى برخورد ناشایست و خشونت آمیز مى شد؛ ستدر فهر
ر تفسیر کتاب بین دین و برداشت هاى شخصى از آن و به دنبال آن، نتیجه گیرى عقیدتى از نظریه هاى علمى و دخالت د

اجتماعى کلیسا و تقویت پایه هاى حکومت از طریق ایجاد  ىتوطئه صاحبان قدرت در راستاى تضعیف قدرت سیاس) 7مقدس؛
توانایى نظام علمى در توجیه پدیده هاى )9عالقه متکلمان به اظهارنظر راجع به نظریه هاى علمى ؛)8تعارض بین علم و دین؛

  ).ات،همانیرسامانه نش تیسا( ه بى نیازى بشر از دین در تأمین زندگى روزمره خود زمینى و سماوى و پیداشدن روحی
 به و آمده بر حلی راه یافتن صدد در اندیشمندان و متفکران از اي عده تا شد سبب دین و علم بین تعارض ادعاي              

 و دین و علم از یک هر غایت و روش ، موضوع به مربوط مطالب تفکیک با اساس این بر . باشند اي چاره تبیین و و کشف دنبال
 هر که آید می بوجود صورتی در تعارض که فرض این با و گرفتند نظر در را ثغوري و حدود کدام هر براي ، آنها بین تمایز
 دین که را موضوعی صورتیکه در اال و باشند داشته مطابقت یکدیگر با غایات یا و روش یا موضوع، جهت از دین و علم از کدام
 وجود تعارض براي جائی دیگر اوست، خود به مربوط و مخصوص که باشد قلمروي اي داراي دهد می قرار بحث مورد

 چهار نظریه این طرفداران .دارد بسیاري طرفداران و است یافته رواج بسیار مسیحیت عالم در نظریه این .داشت نخواهد
 داراي و داشته وجود تباین ودین علم میان که باشند می باور این بر که نواورتودوکسی نظریه پیروان: )الف: باشند می گروه
 در خداوند تجلی ، الهیات موضوع که اعتقاد این با پروتستان متاله ، "بارت کارل".  باشند نمی مشترکی مرکز و نقطه هیچ

: اگزیستانسیالیستها: )ب. بود تمایز به قائل دو این بین است، طبیعی هاي پدیده و طبیعت جهان ، علم موضوع و است مسیح
 با علمی معرفت بین شدن قائل تمایز با آن دینی شاخه  شود، می تقسیم الحادي و دینی شاخه دو به خود که اگزیستانسیالیسم

 می ذهنی و شخصی عمیقا معرفت را دینی معرفت و دانسته، عینی و شخصی غیر معرفتی را علمی معرفت ، دینی معرفت
 متقابل  رابطه به بازگشت دینی معرفت غایت که داشت آن بر تأکید مرزي چنین دادن قرار با یهودي متأله "بوبر مارتین" .داند

 و شور از دور به و خنثی علمی مقوالت قالب در صرفا توان نمی را دین لذا باشد، مومن انسان و خدا که است شخص دو
 و پذیري آزمون آنها کلی و عمده خصیصه علمی نظریات که بودند معتقد پوزیتویستها: پوزیتویسم: ج. کرد درك احساس
 باشد، می تجربی غیر اعیان به ناظر دین زبان چون .هستند زبان معناداري مرجع تجربی ایمان فقط و. آنهاست بودن تجربی

 در نداشتند، موافقت دین مطلق نفی با بیستم قرن متفکران از بسیاري که آنجایی از اما. باشد می اعتنا قابل غیر و معنا فاقد
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 دیدگاه: )د. پذیرفتند را اگزیسیتانسیالیستی یا نواورتودوکسی الهیات نوعی داشتند، علم از که اي پوزیتویستی تلقی کنار
 واقعیات از حکایت را بشري زبان مجاز کار تنها که پوزیتویستها خالف بر نظران صاحب این:  متعارف زبان فلسفه بر مبتنی

 اثر آخرین به عمدتا فیلسوفان این آراي رشته سر ، داد می انجام زبان که بودند کارهایی تنوع مجذوب دانستند، می تجربی
 اما متمایز زبانی بازي دو دین و علم :بگویند که اند بوده مایل متعارف زبان گران تحلیل از بسیاري .گردد می باز ویتگنشتاین

 و پیشبینی نوعا علمی زبان غایت گروه این نظر به.  دارد را خود خاص منطق و مقوالت آنها از یک هر. هستند مجاز کامال
 علم میان تباین یا سایت رشد،تفکیک(رود می بکار آرامش کسب و نیایش براي زبان ، الهیات در حالیکه در ، است کنترل
شکی نیست که بر مبناي تعارض ظاهري ، در برخی موارد میان علم و دین تعارض است؛ البته در مقام تدقیق و تعمیق  .)ودین

بر  مطهري با انکار تعارض واقعی میان علم و دین . و بر مبناي تعارض واقعی، عده اي نافی تعارض و برخی مثبت تعارض اند
میان برخی از گزاره هاي علمی و دینی؛ مانند تعارض نظریۀ تکامل با در صورت بروز تعارض ظاهري  :این نظر است که

زبان "یکی از علل عمده اي که باعث شد مسألۀ . اندیشۀ دینی، آن را از طریق تفکیک زبانهاي علم و دین قابل رفع می داند
در تحول اخیر علمی . ین استمورد توجه بیشتر و مؤکدتر متکلمان و فیلسوفان دین قرار گیرد، مسألۀ تعارض علم و د"دین

غرب، بسیاري از قضایاي مسلم، قطعیت خود را از دست داد و چه بسا خالف آن قطعی شده، در حالیکه برخی از قضایاي 
داروینیسم با انکار ثبات انواع، بسیاري از ظواهر  ،جزء مسلم آیین کلیسا و محتواي کتاب مقدس بود؛ فی المثل ،دگرگون شده

یا سکون زمین که مدتها به عنوان محور جهان معرفی شده . مورد خلقت دفعی آدم را در بوتۀ تردید قرار دادکتاب مقدس در 
متألهان مسیحی و متکلمان و فیلسوفان . و ثابت شد که زمین بسان دیگر سیارات به گرد خورشید می گردد ،بود، باطل اعالم

برآمدند و براي حل مشکل تعارض علم و دین راه حلهاي مختلفی اسالمی در برخورد با این تعارضها در مقام برون شدي 
هگذر، مطهري زبان وحی در بیان خلقت ردر این . بخش عمدة این راه حلها، راه حلهاي زبانی بوده است. عرضه کردند

،  نیعلم و د طهراب( انسان را، زبان سمبولیک می داند و تعابیر قرآن دربارة خلقت انسان را مجازي و تمثیلی تلقی می کند
  ).مطهري، همان

غرب  و  شمندانینظرات اند ییواگو ی، نوعکه در جامعه هاي اسالمی مطرح شده استبا علم،  نیدتقابل  زمزمه             
 انیشده غرب است که م فیتحر نیآن د ،دارد، و نه اسالم مسلمانها به جامعه یباشد که  نه ربط یبرخاسته ازجامعه اشان م

یا : مردم بر دو نوعند":در شرق پیدا می شود و می گوید مانند ابوالعالء معري یاگر هم شخص .باشد لیو علم تقابل قا نید
و نه تبدیل به  .باشدشده  یانیجربه  لیتبد که  حامیانی دارد، نه "دین دارند و عقل ندارند، و یا عقل دارند و دین ندارند

توامان اذ افترقا  نیالعلم والد"معروف ثیمطابق حد .حاکمیت داشته باشد اریخمکتبی شده بود که براي چند دهه در ت
 مانیتوان گفت ، علم و ا یم "از هم شدند، آتش افروز خواهند بود  يو هر گاه جدا گرندیکدیبا  وستهیپ نیعلم و د =احترقا

 دیعشق و ام مانیبخشد و ا یم ییو توانا ییعلم به ما روشنا: سدینو یم يمطهر. انسان است تیانسان یدو رکن از ارکان اساس
اند که عصر علم محض به  افتهیامروز همه در. جهت مانیدهد و ا یمقصد، علم سرعت م مانیسازد و ا یم زارعلم اب ،یو گرم

مسلمانی که این همه سفارش به کسب  ).33، ص2مجموعه آثار، ج مان،یانسان و ا ،يمطهر یمرتض تیسا(است دهیرس انیپا
 مانند امورى زیاد اهمیت به توجه با. از غرب را بپذیرد  "و علم نید تقابل"علم شده، هرگز نمی تواند چنین افکار وارداتی 

 در که آنگونه[ دین و علم رابطه بحث هیچگاه که است ،طبیعى اسالمى اصیل منابع در قبیل این از مفاهیمى و تفکر علم، عقل،
 هاى پایه. معضل، آنچنانکه در غرب اتفاق افتاده در جهان اسالم واقع نشده است و مسئله صورت به] است شده مطرح غرب

 وحى و عقل یا دین و فلسفه بین اسالم عالم در بحث، اگر چه این.دارد، پا برجاست الهى خاستگاه که عقالنى این دین و محکم
 دو، هر دین و فلسفه که نکته این به دادن توجه با فیلسوف اسالمی "کندى" اما افرادي مانند .داد رخ ترجمه نهضت اثر در و
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 فرهنگ با هماهنگ و مطلوب شکل به ترجمه، زمان، این در. کرد اثبات را دو آن تعارض عدم اند، حقیقت یک هاى چشمه
 که اى گونه به گرفت، قوت مردم عامه بین دین و علم تعارض اندیشه ترجمه، نادرست کیفیت اثر در .گرفت نمى صورت اسالم

 مى ختم سین به که اسامى از حتى که اند شده گریزان حدى به آمده یونان از که علومى از مردم"بیرونى ابوریحان گفته به
 نکته این به برخى البته .}149 ص ،1387 گلشنى،{"هستند متنفر نیز}ذیمقراطیس دموکریتوس، پیتاگوراس، مانند{شود

 سیاق در را آنچه ،"افالطون نوامیس "کتاب تلخیص در فارابى مثالً،. کنند برطرف را مشکل این کردند سعى و داشتند توجه
 را شده ترجمه فلسفى هاى اندیشه غزالى، مانند گروهى). 151ـ148 ص همان،{ است کرده حذف گنجیده نمى اسالم

 کتاب تیمیه ابن که رسید جایى به کار کم کم. کردند مخالفت شدت به فلسفه با و دانستند قرآنى هاى اندیشه و دین مخالف
 و علم خوانى هم اثبات براى غزالى و رشد ابن امثال واکنش باعث خود نوبه به کار این. نوشت منطق رد در را المنطق نقض
 تاریخ در اسالم جامع دین که نیست جهت بى. را همواره توصیه کرده است  تجربى مطالعه و مشاهده روش قرآن. شد دین

 قرار علم رکود دوران در غرب که هنگامى. است بوده علمى هاى زمینه در زیادى افتخارهاى شاهد خویش پربرکت حیات
 غرب در چند سده گذشته. }562 ص ،1373 راسل،{ بود خود شکوفایى اوج در اسپانیا تا هندوستان از اسالمى تمدن داشت،
 نوزدهم، و هیجدهم قرون در گرفتارى، این. شد] مسیحیت[ دین و طبیعى علوم نوین آوردهاىدست  میان تعارض گرفتار

 مجالى غرب، و اسالم جهان در زا چالش بسترهاى تفاوت دلیل اما، به.  ساخت گر جلوه دین و عقل تعارض قالب در را خود
 و علم رابطه سایت سامانه نشریات، پیشینه":ازبرداشت (است  نداشته وجود اسالم در جنجالى بحث چنین شدن مطرح براى
 رجوع قبیل این از مفاهیمی و عقل علم، واژگان به المعجم در فقط اگر). "اردکان محیطى غرب، محمدعلى و اسالم در دین

 و قرآن  پایگاه اطالع رسانی حوزه،.(باشد شده برده کار به موارد همه از بیش مجموعه این »اهللا« کلمه از بعد شاید شود،
  .و می بینید که تفاوت اسالم و مسیحیت تحریف شده از زمین تا آسمان است). دین و علم هاي چالش
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 فصل بیست و دوم
 

 نقش قرآن
 

 در ایجاد تمدن درخشان اسالمی
 

.  ث اصلی این فصل، مطالبی مطرح شودتعقل در سیر تکاملی انبیا، براي ورود به بح فرایندابتدا الزم است درباره                   
درباره این سیر تکاملی نکات قابل توجهی نوشته است که ما  به چکیده  شده یدر کتاب راه ط  بازرگان يمهندس مهد

  درجه  ترینیعال  و به  یافته  پایان  پیامبران  وحی  سنت  در حالیکه  معتقد است او .موضوعات مرتبط  با این فصل اشاره می کنیم
و   مشخصات  به  با توجه  پیامبران  گوید رسالت می .رددا  حقایق  و کشف  در کسب  درازي  هنوز راه  ، انسان است  رسیده  تکاملی

آغاز شد از   با نوح  تکاملی،  جریان  این.  است  رفته  پیش  بشري  با رشد تمدن  و در موازات  شده  ، تکمیل  کانو م  زمان  ویژگیهاي
روند واحد را   و انبیاء یک  ادیان  تمام.  یافت  خاتمه  رسید و با وي  پیامبر اسالم  به  و سرانجام  گذشت ایانب گریهود، صالج و د

  گاهی: شوند می  بشر، انبیاء برانگیخته  تکامل  پاي  رود و پا به می  بشر پیش . توحید و معاد است  تعلیم  هدفشان. کنند می  دنبال
  براي  پرشور، و باالخره  جوان  شدن اباز پرت  جلوگیري  براي  ، زمانی خوردن  از زمین  نحیف  کودك  نگهداري  براي  دایه  چون
  سیر تاریخی  بازرگان .مبعوث شده اند امبرانیپ ؛ اینبالغ  مرد تازه  به  حیات،  پر حاصل  ولیپر خطر،   طوالنی  جاده  دادن  نشان

.  است  پیامبران  ورد خطابم  پرست بت  انسان  اول  در مرحله. کند می  معرفی  خاص  و ویژگیهاي  مراحل  را شامل امبرانیبعثت پ
و   اجتماعی  موجودي  انسان  نهایی  در دوره. شود خود می  اعمال  ولکشد و مسئ می  دست  پرستی از بت  انسان  بعدي  در دوره

و   دیکاننز  فقط  ، پیامبران اول  در دوران  یعنی. دارد  هم  و اجتماعی  جغرافیایی  هاي جنبه  سیر تکاملی  این. شود می  متمدن
را   بشري  جامعه  تمام  سرانجام. کند پیدا می  توسعه  مخاطبانشان  ، محدوده دین  اما با تکامل. کنند می  خود را دعوت  اقوام
  و دستورات  شرایط  یدر دوران  پیامبران  تعالیم  یعنی.  است  تکامل  نیز شامل " تعلیم  اسلوب"کار و   گوید روش می .شود می  شامل

  نمونه{دهد را مدنظر قرار می  مردم  تو احساسا  عواطف  جنبه  بعدي  در دوره. } موسی   نمونه{دهد را تغییر می  مردمان  شرو
  قائل  سیر تکاملی  این  براي  دو معیار و میزان. }اسالم امبریپ  نمونه{گیرد قرار می  تربیت  هدف  تعقل  قوه  سرانجام و .} مسیح

  حرکت  تعقل  عالم  به  اساحس  از عالم  دیگر اینکه.  است  متمایل  جهانی  هویت  به  و قومی  فردي  از هویت  هآنک  اول. شود می
تا   نزدیکتر است  پیامبران  تعلیمات  به  غرب  غیر مذهبی  اصطالح  و به  عقلی  گوید جامعه میبازرگان ،  اساس  بر همین. دارد

آنها  یشروپ  که  دوم  افراطی  و اتفاقاً دسته  است  نرفته  انبیاء پیش  جز راه  در راهی  شر از روز اولب . ایرانی  شرقی  سنتی  جامعه
مبداء و   حقیقت  درك  شاید اینها به.  است  و دین  خدا و آخرت  آن  سرمنزل  اند که افتاده  اي باشند در جاده می  علمی  مادیون

  سیر تکاملی  پیامبران  به  شده  وحی  تعلیمات:  اینکه  مطلب  بندي جمع!.  مسلک  خرافی  قدسیناز م  معاد نزدیکتر باشند تا بسیاري
. اند خود رسیده  تکاملی  درجه  اوج  به  پیامبران. رود را می  پیامبران  شده  طی  راه  همان  هم  بشري  جامعه.  است  کرده  را طی

  الهی  وحی  مورد خطاب ء، انبیا اینکه  تنها تفاوت.  است  بشر هر دو یکی  نبیاء و راها  راه. دارد  بشر هنوز ادامه  رشد تکاملی
  ، بشر در سیر تکاملی آري.کند  را طی  راه باید همان  و عقل  تجربه  بشر از طریق. یافتند  دست  حقایق  به  ،آن  طریق از. بودند
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  زیاد است  قدري  به  اما خواهید دید فاصله. شود می  ترمقصد آنها نزدیک  وز بهر  و روز به  است  انبیاء نپیموده  جز راه  خود راهی
  برود تا رشد کافی  ببیند و پیش  باید رنج  سال  سالهاي  بشریت  اند که رفته  نوابغ  و بزرگترین  از مردم لوترقدر ج  آن ،و انبیاء

سایت کانون : اقتباس از(خداوند است  بشر، مشیت  تکامل. مقاصد آنها حراز نماید  درست  و اجراي  معانی  صحیح  درك  براي
   .  ) بازرگان  از دیدگاه  دین  سیر تکامل ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت،

. اشاره می کنیم}مطهري و اقبال الهوري{علمی در دوره پیامبر اسالم در اینجا به  دو دیدگاه  و عقلی درباره بلوغ             
اه دیدگ: نوشته اند.عقلی وجود دارد و غریزي هدایت بین اي معکوس حیات، به این مفهوم که رابطه اي است به نام  قاعده
 باشد، ضعیف عقلی و علمی بلوغ و رشد لحاظ از زنده موجود که اندازه هر ،این است که، مطهري، بنا بر این قاعده استاد

 پیامبران: گوید می مطلب بیشتر تبیین براي استاد بالعکس، و کند می هدایت را او غریزي، و فطري الهامات طریق از خداوند
 در اما،. بود. نزدیکتر تر پست حیوانات به و ،وحشی بشر. نبودند قادر شریعت تبلیغ به بشر علم و عقل که اند، بوده ادواري در

 .کند حفظ شدن نابود و تحریف از را وحی شد، قادر )الف::جمله از یافت دست تمدنی و عقلی و علمی رشد به خاتمیت، دوره
 در )ج .پذیرفت صورت خاتمیت دورة در عالمان حضور صورت به تمدنی، و علمی عقلی، رشد ظهور حیات، قاعدة بنابر) ب

 علم به دعوت از سرشار قرآنی آیات چون پرداخت، تکامل و رشد مسیر پیمودن به و گرفت الهام قرآنی تعلیمات از دوره، این
 تحویل از بعد )د.کند می امر آموختن علم و نوشتن به که داشت بیان }علق{شده نازل آیه نخستین در که همانگونه عقلند، و

 هر متغیر و جزیی نیازهاي و متغیر شرایط بر کلیات این تطبیق بر تخصص بردن کار به با خاتم، دین عالمان متناهی، کلیات
سایت ("نمود تبلیغی و تشریعی وحی جانشین را خاتمیت دورة و علما تبلیغ، با همراه اجتهاد عمل این و شدند، مکان و زمان

 دوران بشر )الف:که داشت اعتقاد اقبال ).يریکشم یعل اقتیل ي، پایان نامهو اقبال الهور ياستاد مطهر دگاهیدحوزه،
 دوره در و است غریزه و شهوت فرمان تحت کودکی دوره در آدمی است؛ کرده تجربه را خود بزرگسالی دوران و کودکی

 آن بایستی یافت، تولد عقل چون و است، محیط بر وي تسلط سبب همان تنها که عقل، حاکمیت تحت بلوغ، از پس و بزرگسالی
 پا  استقرایی خرد نام به چیزي }بشر بزرگسالی{ جدید دوره در بنابراین. کند تقویت معرفت، دیگر اشکال از جلوگیري با را
احیاي فکر دینی در  {است نشسته غرایز جاي به و ساخته چیره اطرافش محیط و طبیعت بر را انسان که است گذاشته عرصه به

 راه انتخاب و فردي اندیشه در آن وسیله به که است روانی انرژي نوعی پیامبري،)ب. }145محمد اقبال الهوري، ص ،اسالم 
 دوره اما در شود؛ می جویی صرفه آماده، و حاضر عمل هاي راه و انتخابها داوریها، دستورها، از پیروي طریق از زندگی،

. شود می متوقف نبوت و برچیده وحی بساط است رسیده پایان به غریزه سیطره عصر که نقادي ملکه و عقل تولد با جدید
 اسالم پیامبر) ج. }اقبال،همان{است غریزه نوعی وحی که چرا است؛ غریزه سیطره دوران به متعلق پیامبري و وحی بنابراین

 از و دارد، تعلق قدیم جهان به شود، می مربوط وي الهام منبع به که آنجا تا است؛ ایستاده جدید جهان و قدیم جهان میان
 وحی منبع دقیقتر، عبارت به .}146اقبال،همان، ص{است جدید جهان به متعلق آید، می کار در وي الهام روح پاي که آنجا

 والدت و ظهور ، اقبال نظر به. دارد استقرایی خرد بر تأکید آن محتواي و داشت حاکمیت قدیم جهان در که است غریزه همان
 به }غرایز سلطه یعنی{کودکی دوره از را بشر کار، این با اسالم که است استقرایی برهانی عقل والدت و ظهور همان اسالم،
 از که کند، می مطرح اقبال نظریه بر را اساسی انتقاد چهار مطهري .رساند }عقل فرمان تحت یعنی{ بزرگسالی و بلوغ مرحله

 چرا دانست؛ اقبال دیدگاه در }درونی انسجام عدم{ درونی تناقض و تهافت نوعی توان می را موردش سه انتقادها، این میان
سایت مرتضی (ندارد قبول را آنها نیز خودش و ورزد می خودداري دیگرش مواضع در نتایجی چنین پذیرش از اقبال که

را می توان در این چند بیت خالصه  ءحرکت انبیا سیر تکاملی .)الهوري اقبال و مطهري استاد دیدگاه از خاتمیت مطهري،
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هم او اول هم او آخر در /ما گشته ساالر دیس شانیوز ا*کاروانند يو رهنما لیدل/چون ساربانند ءایره انب نیدر ا :کرد که
  ).يمحمود شبستر خیگلشن راز، ش(کار نیا

که  فرماید یآموزش مجهوالت و شناخت آن توجه داده و مقرآن به نقش قواي حسی و مشاهدات عینی در تعلیم و               
به عنوان نمونه . خود بیافزاید يها بر دانش و توانایی تواند یهاي دیگر و رفتار ایشان م چگونه انسان با مشاهده آفریده

 و یاد شده است ،لیمتع زاراز قلم نیز به عنوان اب ،در قرآن   .در قرآن است که بعدا توضیح خواهیم دادداستان دفن هابیل 
. }5و  4علق، {آموخت ] بتدریج به او[دانست  آنچه را که انسان نمى*همان کس که به وسیله قلم آموخت : فرماید یم

قرار گرفته و بر اهمیت آموزش از راه نوشته تاکید  کریمدر تعبیر قرآنی به عنوان ابزار آموزشی مورد تجلیل و ت ،بنابراین قلم
و تنها روش و ابزارهاي حسی به عنوان ابزار  گردد یاین بدان معناست که علم و دانش از طریق نوشتار نیز کسب م. شده است

ریق بیان و ط ازانسان بر خالف همه موجودات دیگر از این توان برخوردار است تا بتواند دانش خود را . دانش بشر نیست
که به قول  جدید دوره در ).يمنصور لیو تعلم از منظر قرآن ، خل میتعل ، پایگاه معارف قرآن (کتابت به دیگري منتقل نماید

 "اهمیت قواي حسی، قسم به ابزار هاي آموزشی مانند. در دستور کار قرآن است  استقرایی خرد استبشر بزرگسالیاقبال ، 
 ،یدر عمق جان انسان جاهل یدگرگون جادیا امبربایپتاریخ  گواهی می دهد که .ی سابقه استنشاندهنده رویدادي ب "قلم

بوجود آورد که بعدها منشأ تمدن  یچنان تحول تیجاهل يخبر یآلوده و ب يدر فضا. دیآفر یخیو تار رینظ یب ياعجاز
از  ياریکرد و جوامع بس دایپ الیاست تیتمدن علم دوست و عالم پرور، بر جهان بشر نیقرن ا نیکه چند دیگرد یبزرگ اسالم

 .است تاریخ بزرگ حوادث از اسالمی تمدن ظهور .آن بهره بردند ينمودند و از دست آوردها اتیح دیآبشخور آن، تجد
 وضع زندگانی، سطح رفتار، و اخالق حکومت، قلمرو بسط نظم، نیرو، لحاظ از }م 1200 تا700{ قرن پنج طی اسالم:نوشته اند

 اند  بوده مسیحیان از شریفتر مسلمانان. بود جهان پیشاهنگ فلسفه و طب علم، دانشوري، ادبیات، انسانی، منصفانه قوانین
 زدند وحشیگري نوع آن به دست ندرت به خود، تاریخ در و بودند رحیمتر مغلوبان به نسبت کردند، می رعایت بهتر را پیمانها

 مترقی قضائی روش اسالم شریعت که هنگام آن در. شدند مرتکب }م 1099 { المقدس بیت بر تسلط هنگام در مسیحیان که
 آب تن، به تن جنگ وسیله به"اوردالی" روش از استفاده به مسیحی قوانین شد، می اجرا روشنفکر قاضیان وسیله به که داشت

تنها در دورانهاي طالیی تاریخ بوده است که جامعه اي : و .}432 ص ،4 تمدن، ج تاریخ دورانت، ویل{داد می ادامه آتش یا
داشته باشد، آن هم در  ها زمینههمه  در  تقریبا ین کوتاهی ، این همه مردان معروف امی توانسته همانند اسالم، در مدتی به 

خرافات، چه در زندگی  .!زمانی که در طرف دیگر عالم، یعنی جهان مسیحی، فقر و فحشا و ستم و جهالت بیداد می کرد
عصر "، قرن یازدهم را انگلیسی، تاریخ نویس ادوارد فریمندورانت از قول . استعادي و چه در عقاید علمی در اوج بوده 

جامعه قرون وسطایی جامعه اي ": یکی دیگر از تاریخ نویسان خردمند انگلستان، می نویسد تامس رایتمی خواند و  "فسق
مگر توده  ست،ین يزیهوا چ یتمام: فتگ یم سایاز رهبران کل یکی .}110همان، ص {"بود به غایت هرزه و شهوت پرست

 براي صلیبی جنگهاي ثمرات از یکی .}985همان، ص {"نشسته اند نیکه همواره و در همه جا به کم نیاطیاز ش یظیغل
 خوشی نظر عمومی هاي گرمابه با کلیسا. مسلمانان هاي گرمابه از تقلید به بود، بخار عمومی حمامهاي رواج اروپاییان

 از پیش مدتها از که است حالی در این. دانست می عفت منافی اعمال به مردم واداشتن مقدمه را مراکز اینگونه زیرا. نداشت
 هاي نشانه از را نظافت مسلمان مردم و داشت وجود ها محله تمامی در عمومی حمامهاي اسالمی، شهرهاي تمام در آن،

 در": نویسد می دورانت. دانستند می بد هایشان خانه در را مستراح داشتن مسیحیان حتی این، بر عالوه. شمردند می ایمان
 بیچاره عابر که تأمینی تنها و کردند می خالی معابر به پنجره فراز از آزادانه را خود دانهاي بول ها پاریسی سیزدهم، قرن

 فرمان موجب به  1531 سال در طاعون بروز از پس .! نشوي خیس: گفت می بلند صداي با که بود خانه صاحب اخطار داشت
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 مردم بیشتر کنند، اما احداث مستراحی اي خانه هر براي که شد اخطار پاریسی داران خانه و مالکان عموم به مخصوص،
 مردم و خوردند می را معابر زباله خوکها. خوك گوشت: از بود عبارت گوشت انواع متعارفترین تغذیه، نظر از. نرفتند زیربار
 به که را، زیبایی دوشیزه ابتدا که بود قرار بدین یکی ازجشنها  تشریفات: دورانت می نویسد  .}1127 ص همان،{را خوکها
 آنجا در کردند می وادارش و کردند می رهبري کلیسایی داخل به را خر. نشاندند می خري بر بود، عذرا مریم معرف ظاهر
 و کشیش هم پایان، در و دادند فرامی گوش او تجلیل در سرودهایی سپس. دادند می قرار محراب کنار در را او. زند کنده

 را عیسی و بخشیده نجات ،پادشاه هرودس چنگ از را خداوند مادر که حیوانی حرمت در بار سه کلیسا در حاضر مؤمنان هم
 علم خاصیت با اسالم مقابل، در. }1134 ص همان، دورانت، {!کردند می عرعر بود، کرده حمل اورشلیم تا خود پشت بر

 کرد، خود مسحور را رم تمدن بر غالب ژرمنی بربریت این اروپا، "فرانکی خشک مسیحیت" با برخورد در دوستیش
 .گشت می جدید خداي و جدید ایمان دنبال اروپا. ساخت متعادل را هایشان مقدس خشکه و نمود جذب را روشنفکرانشان

 با تاریک، کلیساهاي در را پاپ و مسیحیت و کشاند پرستی علم به را و اروپا .شد اروپا جدید دوران خداي و مذهب،  علم
   .)زوال و انحطاط تمدن اسالمى لیدال دایره المعارف اسالمی طهور،": گزیده هایی از(کرد حبس قطورش دیوارهاي

، که قبال شود ایجاد فرهنگی اي  رابطه ، غرب و شرق هاي تمدن  میان  که شد  سبب صلیبی هايجنگبرخی عقیده دارند که              
پس از این رابطه : اگر بخواهیم فقط روي فلسفه انگشت بگذاریم، می توان گفت که. را در این مورد نوشتیم نظر دکتر شریعتی

 آثار ، چهاردهم قرن  نیمه و  سیزدهم  قرن  جریان در. کرد  رخنه مسیحی و یهودي  مدارس در  سرعت  به اسالمی  فلسفه بود که،
  ابن از تمجید  به  رنسانس  دوره  اندیشمندان  بزرگترین از یکی ، بیکن راجر .شدند  ترجمه فارابی و الکندي رشد،  ابن سینا،  ابن

 .شدند  سبب را بزرگی  مباحثات و  مناقشات شمالی ایتالیاي در  شانزدهم  قرن تا رشد ابن و سینا  ابن  فلسفه . پرداخت رشد
  به رشد ابن و سینا  ابن آثار اگر. گرفت نمی شکل ارسطویی عقالنیت به مجدد توجه هرگز نبود سینایی ابن اگر  که  گفت  توان می

 پیدا  عمل  امکان آکوئیناس  توماس مسیحی گرایی مدرس ، شناخت نمی را آنها واروپا شدند نمی  برگردانده التینی  زبان
 کامل طور به باردو کرد، اعطا آدمیان به بار چهار را معرفت تاریخ، طول در خداوند ،که است نظر براین بیکن راجر .کرد نمی

 از یونانیان طرف از ناقص صورت به نیز بار دو و دیگر طرف از حکیم سلیمان و طرف یک از پیامبران و شیوخ: عبریان طریق از
  خردگرایی  اصول رشد ابن و سینا ابن  تأمالت با بیکن راجر  که  وقتی .سینا ابن دست به }مسلمانان{اعراب نیز و ارسطو طریق
  رنان ارنست .کردند می نفوذ  انگلیس  تجربی تفکر در نیز  هیثم ابن و  رازي مانند  مسلمان  طبیعیون کرد، می بنیاد را  غربی

 و فلسفه انتقال در را اي عمده سهم سینا ابن. اند گرفته  الهام رشد  ابن از  ،توماس  سنت و سینا  ابن از کبیر  آلبرت  که  معتقداست
 کشورهاي به مسافرت با میالدي دهم و نهم قرن اواخر از اروپائیان .است کرده ایفا غرب به اسالمی هايسرزمین از علوم

 روند این. دادند انتقال اروپا به تدریج به را آنها و گشته آشنا مسلمین معارف و علوم با رفته رفته اندلس، مانند اسالمی
 نبودند، فرهنگ صاحب و فرهیخته مردمانی صلیبی جنگجویان چون اما یافت، بیشتري رشد صلیبی هايجنگ جریان در انتقالی

 نیمۀ از التین به عربی از فلسفی متون ترجمۀ. نشد متون ترجمه نیز و اسالم جهان علوم انتقال سبب مستقیماً برخوردها این
 و عربی متون انتقال مرکز به }اسپانیا{اندلس و ایتالیا سیسیل جزیرة ،بین این در .یافت رونق میالدي دوازدهم قرن دوم

اسالم که از  يامپراطور :درباره ترجمه این متون نوشته اند که ).ایمان و عقل باشگاه اندیشه، موازنه(شد تبدیل آنها ترجمۀ
و  ونانی یفرهنگ راثیکه قبال کانون م افتیبود بر مراکز تسلط  افتهیگسترش  قایخزر تا شمال آفر يایتا هند و از در ترانهیمد

خصلت  رایشد ز یونانیدر حفظ و حراست علوم  ياسالم عامل موثر ،یغرب ياز علما ياریبه گفته بس. روم بود مثل صومعه ها
در حفظ اشاعه علم  نید انیتا متول دیبزرگوارش موجب گرد امبریبنابر فرمان پ یبه علم جوئ قیاسالم و تشو یوحدت بخش

اسناد و  يو فرزندش مأمون کار جمع آور دیو مخصوصا هارون الرش یمنصور دوانق ،یعباس يدر زمان خلفا.کوشش کنند
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بدون ) ع(و امام صادق ) ع(ن زمان مکاتب امام باقر یدر هم, در بغداد فراهم شد و نهضت ترجمه شکل گرفت یکتب علم
علم را  يموجب رشد و اعتال ،یاسالم و یاسالم ریغ يو فرقه ها انیاد یعلماء از تمام يبا گردآور ینیتعصب د چگونهیه

 معدر بغداد ج یترجمه به زبان عرب ينقاط جهان تمدن آن روز برا یاز تمام یاسناد علم ،دوره نیدر ا. فراهم آوردند
به  یونانیانتقال علوم  ،يریاول یسیدل{دیتمدن اسالم آغاز گرد یپا گرفت و عصر طالئ یاسالم یشد و فلسفه و علم غن يآور

 استیظهور عنصر ترك در صحنه س لیبه دل ياما متاسفانه از قرن سوم و چهارم هجر .}5ترجمه احمد آرام، ص  ،یعالم اسالم
و  رانیدر مصر و ا هیلیاسماع انییدر اندلس، فدا يامو يدر مصر، خلفا ونیفاطم يامثل خلف د،یقدرت جد يو تولد کانونها

 یدر شرق اسالم یمتشنج، مانع رشد تفکر علم طیبغداد رو به افول گذاشت و شرا یاسیس  یمذهب تیمرکز ،یمحل يقدرتها
 اسالمی تمدن دایره المعارف اسالمی طهور،نقش(}171ص  ،یرهبان یکه، فرهنگ اسالم در اروپا، مرتضنهو دیگریز{ دیگرد

  ).اروپا بیداري در
قلمداد  یانسان شرق و خردمند تر ازتر ش را باهو یانسان غرببا تحریف تاریخ،  ند تاه اتالش کرد عده اي در غرب           
ن درباره خاور زمین نوشتند که انسان اروپاییا": ، پژوهشگر عرب، در این زمینه می آوردادوارد سعید ":به طوریکه.کنند

اروپا . "اما انسان اروپایی خردگرا، پاك دامن، رشد یافته و طبیعی است .شرقی خودستیز، فاسد، کودك منش و متفاوت است
تحت عنوان اسالم و  یدر کتاب حانهیوق "ارنست رنان"زند که  یم یخود را به فراموش ایگذشته خود را فراموش کرده است 

 ."دارد زیمخالف است و با دانش و فرهنگ، سر ست یصنعت اتیو ترق یعلم يهاشرفتیاسالم با پ": سدینو یم دانش
رخت بربسته و در کنج  یکل دگاهیاز د خ،یاست که اسالم از پهنه تار يروزگاران دراز": دیگو یم } 1831ـ 1770{هگل

با دو  رانیگران ا شهیاند يها ییارویرو نیخستن ،يحائر يعبدالهاد{"پناه آورده است ینیعزلت به آرامش، گونه خاور زم
 یغرب، فرهنگ و تمدن اسالم سندگانیتوسط نو خیتار يدر روند واژگون ساز دیشا .}118ص  غرب، يتمدن بورژواز هیرو

هم توطئه سکوت در برابر شکوه  نه،یزم نیدر ا .موجود در جهان مورد حمله قرار گرفته است يهااز همه فرهنگها و تمدن شیب
گوستاولوبون به صراحت اما، .کند یم ییروشن خودنما يا وهیدرباره آن، هر دو به ش ییو عظمت تمدن اسالم و هم نارواگو

اش از مسلمانان گرفته  شهیر م،یگذار یم »يفکر يآزاد«که آنچه ما امروزه نام آن را  میاعتراف کن دیدارد که با یاظهار م
 یمسلمانان را به نام خود ترجمه م يهاگاه کتاب ان،ییدر دوران ترجمه اروپا. کار زدند نیشده است و آنها بودند که دست به ا

: دیگو یکه متدکتر هو. کردند یمنسوب م يگرید يدادند و گاه به جا یکردند و گاه آنها را بدون نام مؤلف انتشار م
ص  ، همان هونکه، دیگریز{دندینام »یکلدان«را، که از مسلمانان بود، راحت و آسوده  زهایچ یلیآن زمان خ انییاروپا"

  ).، همانزوال و انحطاط تمدن اسالمى لیدال (}113
از زبان دکتر  "نیاهللا بر فراز مغرب زم دیخورش "در فصلهاي پیشین به خاطر کتاب  "هونکه دیگریز"انم دکتر ازخ               

هاي توانست نسبت به واقعیت ت بود نمیدکتر هونکه چون جویاي حقیق .است مارتین هایدگراو هم دوره . شریعتی یاد کردیم
 قیآوري کرده و در کنار هم قرار داده، که خبر از حقا هاي تاریخی، اسنادي را جمعباو از البالي کتا .تفاوت باشد تاریخ بی

سر  که اروپا در تاریکی تمدنی و فرهنگی، و دوري مطلق از علم، و در جمود فکري به زمانی:د دهن اي می دهنده تکان
اي از چین تا اسپانیا در جریان بود و در علم و فرهنگ و ادب و هنر و مذهب و  عظیم با گستره تمدنی ،}قرون وسطی{برد می

انجام داده است این نتیجه بدست آمده که  هونکهم هایی که خانیدر بررس .فلسفه چون نگینی بر تارك تاریخ می درخشید
: برگرفته از(دهد  کامال متأثر از تمدن اسالمی بوده است،و براي ادعاي خود شواهدي مستند ارایه می رنسانس در اروپا

باشد که  یم شانیا يرساله دکترا ،کتاب نیا .نوشته است خانم هونکه کتاب فرهنگ اسالم در اروپا ).فوروم ایران و آمریکا
در سایت  يامام هاد یوبگاه کانون فرهنگ" رااز کتاب  يخالصه ا.و مستند است یعلم ياثر دهیگرد میتنظ يشتریبعد با شرح ب
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حضور مسلمانان در علم و صنعت و در  انیکتاب به ب نیا :گذاشته است که گزیده هایی مرتبط با موضوع این فصل رامی آوریم
. دیرو گرد ادهیبعداً پرکار و ز یدر ابتدا و ل یبا تعصب و کودن يشاگرد .استمکتب  نیر ااروپا د يشاگرد یباره چگونگ

را که در ذهن  یاسالم يتمدن کشورها از ینیآثار ع ،تماس نیشکست خورد اما از ا ایاز آس یبیصل يهاگرچه اروپا در جنگ
از تمدن اسالم صبحت کرده و تنها  ،کتاب نای .افتیتوان در یم دیگذاشت و باعث رنسانس در اروپا گرد يبه جا انیاروپائ

دکتر  .شدند یم يکه تحت حکومت اسالم رهبر... ، مصر ، و هی، هند ، سور رانیهمچون ا ییملتها . ستیملت عرب مورد نظر ن
داند و  یمسلمانان م ونیزمان مد ریتشکر را از د نینموده که ا انیاز مسلمانان تشکر نموده و ب، مقدمه خود  انیدر پاهونکه ، 

 یفرش تمدن را م يادیز يدستها :سدینو یو در آخر م. داند یم یتمدن اسالم میمستق ریو غ میمستق راتیتاث لیبدل را نیا
بخشهایی از کتاب بدین  .را دارند یو قدردان ياستحقاق سپاسگزار ینهند و همگ یخود را در آن م ییتوانا نانیهمه ا. بافند

در قاهره صدها کتابخانه دار در دو  ...شهر قرطبه و دانشگاهها و کتابخانه هایش :میالدي 1000سال  :معجزه اسالم :شرح است
ترین دوران طالیی ن سال که جهان اسالم به سوي عالیدر همی ...جلد کتاب دارد 2200000کتابخانه خلیفه که مجموعا 

ن و رجعت عیسی و به آتش کشیدن همه جهان است تا به سزاي اعمالشان اروپا در ترس انتظار آخر الزما ،ش می شتابدیتاریخ
اتو سوم در راه زیارت کوه گارگانوس با پاي پیاده است و ابن سیناي بیست ساله با کسب علم و دانش توانسته است نام . برسند 

ه ب چیاز ه ییبوجود آمده گو ریوفرزندان ک لهیکه به وس یاسالم میعظ ینهضت فرهنگ نیا. خود را به گوش جهانیان برساند
آن بر  نیحامل انتیتمدن که به ص نیا يصعود ریسرعت س. را بوجود آوردند  تیعقل بشر خیمظاهر تار نیبتریعج کبارهی

دعوا کن بر سر چراگاه ها  يهاعرب .است رینظ یب خیو در تار دیربا یشد چنان است که نفس را م یکهن منته يملتها يتمدنها
و درهم متحد شده ، به  مانیبه هم تافته در کوره ا یملت.   ندشد لیملت تبد کیواحد کار آمد و  کیبه  ی، در مدت کوتاه

به جامعه تمام مسلمانان  یفگیشده از مرحله طا گریکدیمبادرت به کمک به  ،يبر سنت کهن برادر یاسالم و مبتن لهیوس
 يدارا امتیو با توجه به اصل شهادت و ق یو تعهدات مذهب یتا بتوانند جامعه خود را با دستورات قاطع اخالق افتندی تیعموم
و حکومت  زانتسیارتش ب ،ادیچندان زه م و در مدت زمان ن. 632در سال  امبریا وفات پب .گردانند ریناپذ ریتسخ يا هیروح

 ایکشور هندوستان و در اروپا تا اسپان ياطلس ، ورا انوسیو اق قایافر المسالم تا ش، ا 711و تا سال  دیرا از هم پاش رانیا
 یم انیب سندهینو ."عمل آمده ب يرین جلوگآ شرفتیتوسط مارتل از پ 732در سال  نکهیتا ا. خود را گسترش داد تیحاکم

محمد و  يهانام یکه حت دهبو ياسالم بحد نیمردم به د شیگرا.مذهب آوردن مردم نبودند یدارد که فاتحان مسلمان در پ
ممنوع نبود بلکه  انیحیمسلمانان همانند مس انیعلم نه تنها در م .گرفت  یقرار م یمیو کل یحیعبداهللا از افتخارات هر مس

من ": آمده  يسویدر کتاب ع سدینو یم يست که پولس حواریدرحال نیا .شد یمحسوب م مانیو ا یو زندگ یچراغ راه ترق
انتخاب  يجهان سرنوشت احمقانه ا يببرم دانش دانشمندان را و مردود کنم شعور باشعوران را ، خدا برا نیخواهم از ب یم

همچون آب و آتش متضاد  ،شرق و غرب يدرك متفاوت در دو سو دو ."عالمان را شرمنده و سرشکسته گرداند نکهیکرده تا ا
که  یحرف "درك روح و خدا" .گرید یبود با هدف يگرید زیاز علم چ شیآرزو تیحیمس .کردند ینمود م ،گریکدی
 یاست و چون کتاب آسمان قتیسرچشمه حق یبودند که تنها وح نیآنها معتقد به ا. زند  یدر آن دوره م "نیآگوست"

 یم يرا تپه ا نیمز.  ستین نیدر آنطرف زم ينکرده بشر ادیکند  یزندگ نیرا از نسل آدم در آن طرف زم یموجودات
و  ينگر یدور شده و رو به سطح تیدر طول قرنها از فعال تیفکر بشر. دانستند که شب و روز در اطراف آن در گردش بود 

 ینیدانش زم ،باال يبه سو سایبا مرتفع شدن کل . دیگرد یبا کفر فرض م يمساو یباور نظام علّ. کرده بود  ریسحر و جادو س
با هم  ییایکهن آس يو قصه ها ینیالت یالیخ يافسانه ها.  دیکشان یستیبه انحطاط و ن را سایخود و کل ،هر روز به قهقرا رفته

از  شتریب اریبس سایکل اریبود که امکانات در اخت یدر حال نیمقدس در آورده شده بودند و ا اتیمخلوط شده و به صورت حکا
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 ایعالم عل يزهایکه انسان از چ یشناخت نیکمتر": این بود نینظر توماس فون آکو رن سیزدهم،در ق. بود  یمسلمانان م
چنان مردود بود که نه  انیحیمس يبرا یونانیطرز تفکر .  "یسفل يزهایدانش از چ نیقتریآورد پر ارزشتر است از دقدست ب

در سال  یحت. مانع شدند زیاز آن را ن تیاکثر یدسترس ،محو آن آثار لهیاز آن استفاده نکردند بلکه به وس انتنها خودش
هر گونه فکر . کار را گناه اعالم نمود نیبخوانند و ا یعیعلوم طب يرهبانان را منع کرد که کتابها سیپار يسایمجمع کل ،1209

 يکتاب دارا .سوزاندند یمتفکران را در مالء عام م یمواقع حت یشده در بعض عبود من سایبا کل ریخالق و مستقالنه که مغا
 لیتحو ،صلح طیاز شرا یکیدوران  نیدر ا ،زانسیدر زمان هارون و بعد از فتح ب کهیطوره ب، اعراب بود  نیب ادیز یارزش

درخواست کرد تمام آثار فالسفه تا  صریاز ق ،یبر رم شرق يروزیدر زمان مامون پس از پ. قرار گرفت میقد ونانی ينوشته ها
 یاوراق در پ نیحاکمان با دادن ا بیترت نیو بد دینما يترجمه آن جمع آور يترجمه نشده بود را برا یآنزمان را که به عرب

دوره از نوشته  نیآنچه مسلمانان در ا.رقبا بهره مند گردند گرید هیاو برعل تیمتحد کردن او با خود بودند تا بتوانند ازحما
ترجمه نموده و در دسترس  } یعرب{بود  جیرا یترجمه نشده بدست آوردند آن را با زبان روز که در سراسر ملل اسالم يها

با ولع هرچه  یکتاب و کتاب خوان وعیسرعت ش .دیگرد ینم تیبا آنچه بود که در اروپا رعا ریمغا قایدق نیهمه قرار بدهند و ا
کتابخانه ها . دیگرد یآنان شناخته م يهامالك سنجش افراد به کتاب کهیطوره بود ب یرو به فزون یملل اسالم نیتمامتر در ب

 گرفتن .دیگرد سیبزرگ تاس يکتابخانه ا یبرمک ریوز شنهادی، در زمان هارون به پآوردند یسر بر م نیهمانند قارچ از زم
 يمخصوص برا یمحل نیهمچن و شده بود جادیکه در کتابخانه ها ا یمخصوص يهاخواندن آن در محل ایکتاب بصورت امانت و 

جلد کتاب به  40000 دهم رنافزوده بود که فقط در بغداد ق یبر رونق فرهنگ کتابخوان يکنندگان بطور سیو رونو نیمترجم
 ییبه جا ریو آن هم با زنج دیرس یکتاب م 12 یال 10رقم به  نیاروپا ا يرهاید ربود که د یدرحال نیوجود داشت و ا ییتنها

که تنها در کتاب تبادل یطوره دانشمندان رواج فراوان داشت ب نیدر ب یعلم يبحث و گفتگو انیم نیدر ا .بسته شده بود
روابط  هیرنیاز زمان گربرت در اطراف پ .رتبه در آن آمده استیدانشمندان عال نیگفتگو ب 106) م.1000 درسال انتشار{افکار

. ا به فکر دانشگاه زدن انداخت ر انیاروپائ نیرفت و ا یم ادیبودند رو به ازد دهیرس ییبه شکوفا رن نهمبا  مسلمانان که از ق
 نیهم ا ،مقابل در و.شد افتیاز مسلمانان درکه  دانشگاهها بود  يو براه انداز سیتاس يالزم برا يازهاین یتمام ،راه نیدر ا

کتاب  نیا. سرو کار دارد شهایفقط با کش یسیکتاب مقدس ع:شود ینمودار م قیعم يشرق و غرب دره ا نیکه دوباره ب جاست
را  یو زبان وح خوانند یمکتاب  ،آن انیتنها روحان. سکوت محض دارد  ،زند و در مقابل آنان یحرف نم یمعمول يبا آدمها

 دهیاز طرف ملت فهم نیبه زبان الت يموعظه ها گرید، در اروپا  یعدم وجود آموزش عموم لیدله ب   800از سال . فهمند  یم
 يفقط برا میتعل نیبنابرا.  دیخودشان موعظه بنمائ ییجهت فرمان داده شده که مردم را بازبان روستا نیشدند  و به هم ینم

نگاران اروپا  خیامروزه همه تار .ممکن بود  ریکب ارلدوران ک اتیح دیو منتج از تجد ینیالت یآسمان ماتیتعل ،آنهم یاندک
 ياز ادا ،احترام کم ارج نیبه اروپا بوده و با ا ونانیفلسفه و علوم  دنیکنند که مسلمانان واسطه رس یم دیهزاران بار تائ

 اه یبابل{ نیخود علومشان را از مشرق زم انیونانیکه یدر صورت.  ندینما یم يبزرگوارانه نسبت به مسلمانان خوددار یشیستا
واسطه آن علوم  به اروپا بوده اند و البته با  زیاعراب و اسالم ن. کرده بودند  جادیا تیگرفته و در آن خالق }ها يو مصر

همانطور که کار طالس و  ،بود دهینرس انیبه پا يمسلمانان با نسخه بردار یکه در آن گذاشته بودند ، کار علم يریتاث
ان که در با احاطه برنقطه مورد نظرش ریناپذ یخستگ يهاتیفعال .افتین انیها پایها و بابلیمصر اناتیبا تکرار ب  ثاغورثیف

سال از اروپا جلو  800قبول کرد  دیگرفت که با یو شرط انجام م دیو بدون ق هیپرداختند آنچنان با روح یمشاهدات به آن م
را  }لهگالی و ینچیلئوناردوداو ،ویتلوی ،آلبرتوس ماگنوس ،کنیراجرب{بود که فکر اروپا  شتازانهیپ يتهایفعال نیا ریو تاث بودند

را از انهدام نجات داد بلکه آن  ونانی هیکه با اعراب آغاز شد نه تنها ارث یاسالم تمدن .بخش واداشت ییرها هیاول يبه تکانها
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،  يامام هاد یوبگاه کانون فرهنگ(دیدر اروپا گرد یگذار علوم مختلف هیرا اسلوب و نظم داده و به اروپا بازگردانده و پا
 ).دیگریدکتر ز از کتاب فرهنگ اسالم در اروپا نوشته يخالصه ا

نوشته است که ما   "کارنامه اسالم"در کتاب  نیقرآن بر مسلم ریتاث مطالبی درباره تاریخ نگارمعاصر،  کوب نیزردکتر               
نه فقط از  .انسانى است خیفصل درخشان تار کیکارنامه اسالم :می نویسد او. را گزینش کرده ایم مطالبی از کتاب

 جادیبه سبب فتوحاتى که آنها را موفق کرد به ا ،زیبلکه ن اند افتهیفرهنگ تازه جهانى  کی جادیدر ا نیکه مسلم قىیتوف جهت
، کوب نیزر نیعبدالحس کارنامه اسالم ،(}قلمرو اسالم که در واقع نه شرق بود نه غرب{و غرب وراى شرق تازه، اىیدن کی

برترى  قلمرواسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقى،، تا ظهور مغول نیمفتوح مسل انیتمدن اسالمى که ال اقل از پا .)2ص
متمدن و  اىیتمام دن شاهنگیدراز پ طى قرنهاى سعه صدر واجتناب نسبى از تعصب،و توسعه و ترقى علم و ادب، سطح زندگى،

جهان امروز  درخشان از تمدن انسانى است و آنچه فرهنگ و تمدن دوره کی شکیب قرار داد، تیمربى فرهنگ عالم انسان
حاضر  اىیتفاوت که فرهنگ اسالمى هنوز در دن نیا با ست،ینباشدکمتر ن شتریدارد ب ونانیکه به  نىیاگر از د ونستیبدان مد

اروپا را  تمدنى که نیه چندرخشان گذشت تیفعال .}5ص  همان،{نقصان راه ندارد ، آن تیدارد،و به جذبه و معنو رمعنوىیتاث
و  قیبه حساب تشو دیبا اینگه داشته بود،آ شیوامدار خو هنوز اضىیر دیاز قرون وسطى تا قرن شانزدهم در طب و فلسفه و شا

. اند؟ شتهدا تیآن فعال دنیو به ثمر رسان جادیى که در اانبه حساب شور و عالقه اقوام مسلمان ای دیاسالم گذاشته آ مساعدت
 نیاما آنچه ا. داز نظر محقق دور بمان دیاند نبا تمدن بذل مساعى کرده نیکه در توسعه ا گون که سهم اقوام گونه ستین شک

به علم  نیمسلم قیهمان اسالم بود که با تشو ،قتیساخت در حق سریم نیمادى را براى مسلم شرفتهاىیعلمى و پ اتیترق ،هیما
که ترك و انزوا  سایکل تیکرد و در مقابل رهبان باستانى اىیتعصبات دن نیتساهل را جانش ومعاضدت  اتى،روحینشاط ح جیوترو

که اسالم به آن  ائىیدر دن .کرد لیتوسعه و تکامل صنعت و علم انسانى راتسه"راه وسط" به نیمسلم هیبا توص کرد مى هیرا توص
که  حىیمس در اثر تعصبات زانسیب ایدن ،آن روز زرگب روىیاز دو ن .در حال زوال بود روح تساهل و اعتدال نیوارد شد ا

فالسفه  تیفعال لیتعط .کرد با علم و فلسفه قطع مى شیپ از شیشد هر روز عالقه خود را ب غرق مى شتریروزبروز در آن ب
 هودیمثال احوال  ،در قلمرو اسالم...و علم روم با تمدن اىیدن نیالوقوع بود ب بیقطع ارتباط قر اعالم  ،"انین ژوستى "لهیبوس

چنانکه گفته شد نصاراى شرقى،آن تساهل وتسامحى را که در قلمرو اسالم  بعالوه، .سایبهتر از احوال آنها بود درقلمرو کل
انسانى بدان  تمدن و فرهنگ ش،کهیرفاه و آسا جادیاز اسباب عمده بود در ا نکته نیو ا افتندی نمى سایدر حوزه کل دندید مى

با وجود  .اند نداشت آن اعصار داشته انیاد ریخشونت را که سا آن زیمورد اهل کتاب ن ریدر غ اسالم، قتیقدر ح .دارد ازین
که  نیبا منافق غمبریآمد و حتى خود پ بشمار مى  عمل غالبا همان شهادت لسانى مالك اسالم در مان،یا تینظرى در ماه اختالف

اروپا را بوجود آورد  ونیسیزیانک  التیاسالم نه تشک زین ،بعد از وى .بود و تسامح اضتوام با اغم زرفتارشیشناخت ن آنها را مى
کرد، از اسباب  یکه اسالم در توجه به علم و علما م يمؤکّد قیو تشو هیتوص نیدر واقع ا .}6همان،ص{آن را اهچالهاىینه س

به فکر و تدبر در احوال کائنات و به تأمل در  مکرر مردم را نقرآ ،یبا فرهنگ و دانش انسان نیمسلم ییعمده بود در آشنا
 یجا شهادت صاحبان علم را تال کیاهل علم و درجات آنها اشاره نموده بود و  يمکرر به برتر. دعوت کرده بود اتیاسرار آ

 یبعض به عالوه. داشت تیو نبالت علم کفا لتیدر فض ،یخود به قول امام غزال نیشهادت خدا ومالئکه خوانده بود که ا
 یهمه با وجود بحث و اختالف نیو ا. اشت علم و علمادبود از بزرگ یشد، حاک یکه به اسناد مختلف نقل م) ص(رسول ثیاحاد

به علم و فرهنگ  نیرغبت مسلم دیبود که موجب مز يآمد، از امور انیدر م هیعلم مورد توص تیو ماه ثیکه در باب اصل احاد
 ،در عمل زین غمبرخودیپ گذشته، نهایز اا .ختیانگ یدر احوال و تفحص در اسرار کائنات بر م شد و آنها را به تأمل و تدبر یم

بپردازد   توانست نمى هیکه فد رانیبعد از جنگ بدر هر کس از اس چنانکه .کرد مى اریبس قیرا به آموختن تشو نیمسلم
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 ،بن ثابت دیوى بود که ز قیبه تشو نیهمچن.  افتی آموخت آزادى مى خط و سواد مى نهیبه ده تن از اطفال مد کهیدرصورت
صحابه به جستجوى علم روى آورند  شد که سبب مى بیو ترغ قیتشو نیرا فراگرفت  و ا}هر دو زبان ای{انىیسر ایزبان عبرى 

 سابق بود،صرف از فرهنگهاى   کننده دینه تقل ،شرق و غرب شد میوارث فرهنگ قد نگونهیتمدن اسالم که بد. }7، ص همان {
آمد دوره  انیاکه با غلبه مغول به پدوره کمال آن .سازنده و لیکننده بود وتکم بیترک :نه ادامه دهنده محض

 ثیح نیو از ا ،مثل اعجاز ستیزیو عظمت و کمال آن چ فرهنگ نیا شیدایسرگذشت پ اما .}8صهمان،{بود سازندگى
در  میقد هاىیونانیحتى خود ... سخن گفت، شود خوانده مى ونانىیکه معجزه  زىیچ از معجزه اسالمى هم مثل آن  توان مى
عارى   معرفت نیشد و هم ونانىیمعجزه  ءخالص بود که منشا نجکاوىک نیا... اند دانسته را مرهون شرق شتنیجاها خو اریبس

عمده حصول آنچه معجزه  سبب ن،یمسلم نیدر ب  .رنسانس اروپا از شائبه بود که هم اساس معجزه اسالمى شد و هم اساس
آن را در  غمبریقرآن و پ هیو توص قیتشو و حس کنجکاوى بود که ىیذوق معرفت جو  ،شک چیه شود بى مى  اسالمى خوانده

فرستاد تا  زانسیبه ب ىا محمد بن موسى خوارزمى منجم را با عده ذوق کنجکاوى، ریتاث یحت...ختیانگ بر مى نیمسلم
 سانینو ایجغراف و احانیمسعودى و تمام س ،...کند قیاند تحق اصحاب کهف در آنجا مدفون شده ندیگو محل غارى که مى درباره

اما آنچه محرك اصلى شور و شوقى بود که ...نفوذ حس کنجکاوى بودند  تحت شتریب شیو تجسسات خو قاتیاسالمى در تحق
حتى حس کنجکاوى بود که امثال  .بود دادند در واقع حس کنجکاوى و هند نشان مى ونانینظرى علماء  قاتیتحق به نیمسلم

توانست  زحمت مىه ب شیدر زمانى که شارلمانى در قلمرو خو...مند کرد و روم عالقه ونانی خیو مسعودى را به تار عقوبىی
 .سرو کار داشتند نوسیو جال دسیو اقل با کتابهاى افالطون و ارسطو  در دربار مامون نیمسلم ،کند دایبا سواد پ نچند ت
و مباحثات  قاتیارضى و اجرام فلکى تحق  فالسفه و در باب طبقات دیگرفتند و در مذاهب و عقا را اندازه مى نیدورزم

رواج  .مدتى کانون انوار دانش کرد قلمرو اسالم را در اندك ،و حس کنجکاوى ىیمعرفت جو شوق نگونه،یبد. کردند مى
مسلمانان صنعت کاغذ  هنوز قرن اول هجرت تمام نشده بود که .شد عمده رواج علم و معرفت  مخصوصا از اسباب ،صنعت کاغذ

 ىیحتى به رهبرى حس کنجکاوى و شوق معرفت جو .}15تا 13صهمان،{را از ماوراء النهر به داخل بالد عرب زبان بردند
رجوع  زین اند ات درستى از آنها نداشتهاطالع هایونانیکه  ،هم گریاقوام د قاتیبه آثار وتحق شیخو
 ،بود دهیدر قرون وسطى به اروپا رس،  و رازى نایمثل آثارابن س، هم رونىیبدون شک اگر آثار ب  .}18همان،ص{اند کرده مى

 خیوقتى تار.}23همان،ص{شد رهبرى مى عتیدر مسائل راجع به طب رىیگ به معرفت تجربى و اندازه زودتر لىیاروپا خ
موجب جمع  نهمه،آنچهیبا ا .}25همان،ص{شک قابل توجه است بى در تحول آن نیبررسى شود سهم مسلم دیتکنولوژى جد

باب اظهار  نیدر که بعضى محققان دىیبر خالف ترد ،شد مى ائىیمسائل جغراف نهیاطالعات مختلف درزم نهمهیآورى ا
در ...در احوال بالد و اقوام مختلف قیشان به تحق ت و عالقهاس بوده نیحس کنجکاوى مسلم زیبى شک تا حدى ن، اند کرده
 دیابو ز تیمشهودات او در روا کرد و وصف دنید نیاز چ}تاجر مانیسل{مسلمان احیس کی پنج قرن قبل از مارکوپولو،  واقع،

و از روابط  نیمسلم حاکى است از حس کنجکاوى کنیندارد ل ائىیجغراف دیچندان فوا گزارش اگر چه نیا .باقى است رافىیس
در  ندیکه گو}چند تن مالح جسور از اعراب مغرب{نیدر قصه مغرور...هجرى محتى قبل از قرن سو ،نیبازرگانى آنان با چ

که  افتیشور و شوق اکتشاف را  توان همان مى ،پرداختند احتیو س ریبه س اهایماه در در نیجستجوى بحرظلمات طى چند
 ستوفیکر ثالام آورده است، شیقصه را در نزهۀ المشتاق خو نیا لیکه تفص سىیحتى قرنها بعد ازادر ها بعد از آنها،قرن

چنانکه از  اطلس، انوسیدر جنوب اق نیمسلم ایآ.واداشت ربحرهایرا به س گرانیوسپوس و ماژالن و د کویکلمب و امر
شکل  سىیادر تیباز روا  اگر بر خورده باشند .اند؟ برخورده به نوعى مردم سرخ پوست واقعا د،یآ بر مى سىیادر گزارش نیا

اکتشافات ماجرا  و نیو جسارت مالحان مسلم احانیاست از کنجکاوى س حاکى تیروا در هرحال، .قصه دارد و مبالغه
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 کتابى فیدر صدد تال وقتى ،}ناسیوداک توماس{اتینابغه واقعى اله نیهم .}28و  27همان، ص {در بحر و در بر شان انهیجو
 دیو بطالن عقا حیمس انتید تیعقلى به حقان و عىیو ادله طب نیبراه قیقول خود مسلمانان اندلس را از طره تا ب دیآ بر مى

سبب  دیگو خودش مى.تعهد رابه انجام رساند نیتواند ا نمى اسیاستدالل و ق ای کند که جز مى احساس ندمتوجه ک نیمسلم
توان باادله و شواهد منقول از  اهل بدعت از نصارا را هم مى مجاب و متقاعد کرد، تتورا  توان از روى را مى هودیآنست که 

بشمار  نیکفار ومشرک فیاز روى خطا آنها را در رد کیستبزرگ اسکوال میحک نیا که{نیاما با مسلم به راه آورد، لیانج
نکته که اسالم در طى قرنهاى  نیا .}34همان،ص{توان کرد باشداحتجاج نمى میطبع سل جز با ادله عقلى که پسند}آورد مى

مساله نفوذ اسالم در ...دیآ فرهنگ انسانى بدرستى بر مى خیکه از تار ستیزیچ ،بوده است شرویپ  فرهنگ کیدراز موجد 
روى  زازیگهگاه ن بیگ لتونیسرهمحدود و ثغور آن مکرر و حتى به قول  که ستیپژوهش در قلمرو قتیتمدن مغرب در حق

بشمار  ىا عمده لهیشد طى قرنهاى دراز وس نوشته مى نیمسلم که آنچه به زبان ستیشک ن نهمه،یبا ا .هوس بررسى شده است
به نفع  رد آنها، انایو اح عبارت بود ازنقل، شرح، کیچنانکه کار عمده عهد اسکوالست .عالم بهنقل علوم زنده  آمد براى مى
اگر نه {جهات ارىیاز بس میخوان آنچه را قرون وسطى مى د،یگو مى "بکر کارل" چنانکه نگونه،یبد .قتینه به نفع حق تیحیمس

همانوقت که به  آغاز شد، الدىیم 800سال  دودنفوذ از ح نیا  .جز شرقى مآب شدن غرب ستین گرىید زیچ}ثیاز همه ح
جهانى شرقى بر فراز بالد غرب گذر  تمدن عربى مثل آفتابى از شهرهاى" آلمان ریاخ لسوفیمورخ و ف "اسوالداشپنگلر"قول 
عبث  .اند، معجزه اسالمى نوعى معجزه خوانده، ونانىی  فرهنگ شرفتیمثل پ ،زیتمدن اسالمى را ن بیعج شرفتیپ ."کرد 

سخن  نیمسلم اتیاضیرا، آنجا که درباب ر شیخو اتیاضیر خیاز تار ائى،فصلىیتالیمحقق ا کی،"اینولوریج" که ستین
در  ).58کارنامه اسالم، زرین کوب،(اسالمى معجزه عنىی خوانده است، ند،یگو مى ونانىی با آنچه معجزه اسیق د،دریگو مى

و  ."دان آورده به بازار معرفت و فرهنگ جهانى نیاست صورتى مختصر از آنچه مسلم نای: می نویسد کوب نیزر پایان کتاب،
 است، مشکل اند افزوده بشري دانش گنجینه بر اسالم دانشمندان آنچه ارزش برآورد :گوید می "برنال جان" :نوشته اند که

 یونانیان دانش با مسلمانان واقع در کردند وارد برآن نیز بسیاري تغییرات البته و کردند زنده دیگر بار را یونانیان تعالیم آنان
 که است جدي مطالعه نخستین هیثم این المناظر کتاب ."بودند کرده باستانی شرقیان دانش با یونانیان خود که کردند همان

 با هرگز هفدهم قرن تا لکن کرد پیدا بهبود بعدها هیثم ابن نورشناسی گرچه کرد گذاري پایه را وسطایی قرون شناسی نور
 یک نورشناسی هنوز است گذشته رنسانس جنبش از سده دو که هفدهم قرن تا که کنید مالحظه می .نشد مواجه اساسی تغییر
 قرون نورشناس گذار پایه شده یاد شناس نور ،این بر عالوه .کند می حکومت رنسانس آفاق و علم جهان بر عرب مسلمان عالم

 وتحول علم هاي پایه از خود است داشته علمی اهمیت آن دوم نیمه ویژه به وسطی قرون در آنچه که ست پیدا و است وسطی
 هندسه و جبر تاثیر :مانند .است فراوان جدید علمی نهضت در مسلمانان تاثیر درباره شواهد اینگونه از و .است بشمار جدید

 هندسه اصول تاثیر اروپا، در نجوم علم تکامل در بتانی زیج تاثیر ،دکارت تحلیلی هندسه طول آمدن پدید در مسلمانان
 کشف و صوفی عبدالرحمان تدقیقات ، تاثیرهیجده قرن فضایی هندسه آمدن پدید در طوسی الدین نصیر خواجه مسطحه
 در کوپرنیک کشفهاي در هشتم قرن دمشقی منجم الشاطر ابن فلکی طرح تاثیر بعدي، فهاي اکتشا در او وسیله به سحابیها

  .و موارد دیگر غریبان به ریاضیات آموختن در جبرخوارزمی تاثیر  غرب، جدید علوم در مسلمانان مثلثات علم هیئت، تاثیر
 این در .اسالمی فرهنگ از بود دانشگاهی نظام اخذ برداشتند غرب جهان روز آن روشنفکران که موثري گامهاي از یکی

 پایه مسلمین از اصل چند گرفتن با اسالمی غیر جهان: متخذه اصل) 1 : کنیم می یاد عنوان سه زیر را شده یاد نظام اخذ مقام،
 به توان می را اصل چند این .ساخت استوار را خویش ادبی و صنعتی و سیاسی و ومدنی اجتماعی و علمی جنبشهاي هاي

 و خلطه و اسالمی کشورهاي به سفر ) ج. دین و علم منافات عدم )ب. وتعلم تعلیم و علم اهمیت )الف: کرد یاد زیر صورت
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 نشر )ز. مسلمین کتابهاي تدریس )و. مسلمین کتابهاي ترجمه )ه. عربی زبان آموختن )د. اسالم عالمان و مسلمین با آمیزش
 از علم و فکر آزادي روش اتخاذ )ي. مسلمین تجربی روش اتخاذ )ط. علوم اسالمی بندي رده اقتباس )ح. اسالمی علوم

 مراکز وبدینگونه .اسالمی هاي برنامه طبق بر درسی مواد تنظیم )ل. اسالمی شناسی روش و اصلالحات اتخاذ )ك. مسلمین
 عقلی جنبشهاي پایه مسلمانان تجربی و علمی اصول و گردید جهان دانشگاههاي سرمشق اسالمی دانشگاههاي و مسلمین علمی

 را فارابی بندي رده غریبان علوم، بندي رده در: علوم تدریس هاي برنامه  )2 .آورد فراهم را امورز جهان علمی و تجربی و
کتابهاي درسی دانشگاههاي یاد شده تا چند سده از : کتابهاي درسی )3 .است درسی ریزي برنامه پایه علم بندي رده .گرفتند

کتابهایی را که مسلمین پس از اصالح از معارف قدیم و .میان کتابهاي مسلمین انتخاب می شد یا به صورت ترجمه یا تالیف
دید آوردن روشهاي علمی خود با ابتکار خویش، تالیف پ فرهنگ کالسیک و اصالح اشتباهات کتابهاي پیشینیان و تکمیل آنها، و

این کتابها اروپا را توان داد تا راه ترقی و تحول و تکامل را . و تصنیف کردند، بزرگترین پایه هاي نهضت علمی اروپا بود
و این  ).یوش حیاتیرنسانس، دار و وسطی قرون به نگاهی(این کتابها تا قرن هیجدهم مرجع دانشگاههاي اروپا بود . بپیماید

انسان مورد نظر قرآن ، یک موجود پرسشگر وجستجو گر حقیقت  زیرا. همه، بر اثر توجه مسلمانان به دستورات قرآن بود
  .  است
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  فصل بیست و سوم
  

  حق پرسیدن و اندیشیدن
  

شک، معبر . وصول، و اضطراب، مقدمه آرامش است  پرسش، مقدمه ن،یقیشک، مقدمه همانگونه که قبال متذکر شدیم                 
. است ورزي اندیشه درخت طیبه میوه پرسشگري :نوشته اند. است یاست هر چند منزل و توقفگاه نامناسب یخوب و الزم

 غیر و دموکراتیک و باز آزاد، جوامع و نظامها زمین در که است نهالی نقد، و تردید شجاعت و اندیشیدن و پرسیدن جرأت
جرأت ”با شعار  يجهت بود که عصر روشنگر نیبد .پرورد می و روید می ایدئولوژیک مرامی، جزمیتهاي از شده رها و آئینی

به  تریتوتال يدر نظامها“ :  دیگو یم“  کتاتورهایمکتب د"در کتاب  لونهیس. آغاز شد“ داشته باش دنیشیجرأت اند” ای “دنیپرس
کتاب  کی زنفر و ا کیدهند آن هم از  یدهند آنها فقط به مردم حق نقل قول کردن م ینم دنیو پرس دنیشیانسانها حق اند

 ،یابینقد و ارز د،یشک و ترد ،يجستجوگر ،يورز شهیاند ،يو مذهب، پرسشگر دهیعق يآزاد شه،یو اند انیب يزادآ.”
، دنیشیو اند دنیحق پرس سایت ملی مذهبی،":گزیده اي از(است افتهیانسانها و جوامع توسعه  شاخصهاي، آزاد  يگفتگو

 رموز یادگیري براي که کند می تعریف را عجیب و مشکوك آمریکائی دو داستان "دیکتاتورها مکتب"کتاب)."حسین کبیر
 همراه به دبلیو آقاي نام به آمریکایی دیکتاتور جوجه یک دوم، جهانی جنگ آستانه در. اند کرده سفر اروپا به شدن دیکتاتور

 آمریکا به سپس بگیرد، درس دیکتاتوري زمینه در اروپاییها طوالنی تجارب از تا می آید اروپا به پیکاپ پروفسور دستیارش
  جنگ آغاز از قبل درست 1938 در ایتالیایی سیلونه ایناتسیو را کتاب. دارد پا بر استبدادي هم آنجا در توانست اگر تا برگردد
 موسولینی و آلمان در هیتلر قدرت گیري اوج که نگارشش، حقیقی زمان با هم کتاب دنیاي مجازي زمان و نوشته دومجهانی 

 لیبرالیسم، هیتلر، فاشیسم، موسولینی، به نویسنده اشارات از است پر کتاب جاي جاي .می باشد منطبق ایتالیاست در

 استبدادي سیستمهاي گرفتن پا به منجر که وقایعی یادآوري و قولها نقل و تفسیرها و تاویل و ها توده ناپلئون، سوسیالیسم،
 اعالم را فرانسه نوپاي جمهوري پایان بناپارت ناپلئون که پیش سال دویست از بازي قواعد که می گیرد نتیجه نهایتا و شد اروپا
  .)"بالگفاي نوستالوژیک، مکتب دیکتاتورها":برداشت از(است باقیمانده یکسان جا همه در حاال تا کرد

 کل فراگیر، جامع،" معناي به لغت در و است شده مشتق "همه" مفهوم به "Totus" التینی ریشه از توتالیتر اصطالح             
 نقش شدن فراگیر خواهان که شود می گفته حکومتهایی و رژیمها به سیاسی علوم اصطالح در .است "تاز یکه گیر، همه گرا،

 نوع این گسترش طرفدار که است جنبشی یا ایدئولوژي توتالیتر، همچنین. هستند جامعه زندگی هاي جنبه همه در حکومت
 .رژیمها است و حکومت صفت توتالیتر و گرفته قرار گرایش و نگرش صفت توتالیتاریسم ها، نوشته از برخی در. باشد سیطره

 آمریکایی، پژوهشگر "باربر" گفته به و است توتالیتر اندیشه ویژگیهاي مهمترین مطالعه گرو در واژه این دقیق فهم
 واژه .است کس همه خدمت در و ندارد تعلق خاصی شخص به نیست، معلوم مادرش و پدر که است برآیندي توتالیتاریسم

 یک از وي. برد کار به .م 1925 سال در شد، فاشیسم رسمی فیلسوف بعدها که "جنتیله جووانی" بار نخستین را توتالیتر
 سرسختانه اراده" از ،سال همان در ایتالیا فاشیست رهبر موسولینی ، او از پس و گفت سخن "زندگی] توتال[ گیر همه فرایافت"

 واژه این او، مخالفان . دانست می خود رژیم وصف را" توتالیتر دولت" اصطالح موسولینی ،پس آن از و گفت سخن "توتالیتر
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 خواست نمی شاید و برد می کار به ندرت به را واژه این "هیتلر". بردند می کار به او براي آمیز سرزنش واژه عنوانِ به را
 می قلمداد فاشیستی رژیمهاي وصف توتالیتر سو، این به .م 1940 سال از شوروي، در. باشد گرفته عاریت موسولینی از چیزي

 کرد توان نمی اي ویژه تعریف "توتالیتاریانیسم" حکومتهاي براي .)}توتالیتر{ها واژه فرهنگ پایگاه اطالع رسانی حوزه،(شد
 نظامهاي همان "توتالیتاریانیسم دیکتاتوریهاي "کلی طور به  .شناخت آن خاص ویژگیهاي و ماهیت طریق از باید را آن و

 وحشتناك امروزي توتالیتر دیکتاتوریهاي اندازه به وجه هیچ به گذشته استبدادي رژیمهاي .هستند مطلقه و خودکامه تیرانی،
 واقعگرانه چندان ،شود می هدایت تیرانت منافع جهت در تیرانی حکومت ارسطو تعریف طبق بر که شرایطی در .نبودند

 توتالیتري دیکتاتوري که است این واقعیت  .دهیم قرار توتالیتري دیکتاتوري تفسیر پایه را تیرانت خودجویی که بود نخواهد
 توتالیتري دیکتاتوري .باشد می است شده نامیده داري سرمایه اغلب که معاصر صنعتی جامعه از معینی ویژگیهاي بسط برآیند

 دیکتاتوریهاي نویسندگان، و اندیشمندان از برخی عقیده به واقع در. فرداست به منحصر و همتا بی تاریخی نظر نقطه از
 دیکتاتوري حکومتهاي جمله آن از و حکومتی نظامهاي سایر با نظر هر از و هستند یکی اساس در کمونیستی و فاشیستی

 در توتالیتري نظام دو این فروپاشی. اند رفته میان از توتالیتري حکومت دو ،معاصر عصر در. ترند شبیه یکدیگر به پیشین
 همه میان در که دارد وجود بنیادینی ویژگیهاي صرف نظر از تفاوت حکومتها،  .است بوده خارجی نیروهاي با جنگ نتیجه

 می رسمی عقیدتی نظام داراي که رسمی ایدئولوژي یک )1 :از عبارتند ویژگیها این. اند مشترك توتالیتر هاي دیکتاتوري
 کامل نهایی انسان یک ایجاد جهت در مشخصاً ایدئولوژي این. گیرد می بر در را انسان وجود حیاتی هاي جنبه همه و باشد

 ،،نو جهانی بناي منظور به و کند می نفی شدت به را موجود جامعه است، مسیحایی ادعاهاي داراي و شده طراحی و متمرکز
 کمی درصد و شود می رهبري "دیکتاتور"  نفر، یک توسط مشخصاً که واحد اي توده حزب یک )2 .است جهان این فتح پی در
 از یا مشخصاً و یافته سازمان  الیگارشیک و مراتبی سلسله طور به حزبی چنین یک. دارند عضویت آن در جمعیت کل از

 از تنها نه که ارعاب با توام پلیسی کنترل نظام یک )3 .است گردیده ادغام آن در کامالً یا و برتر حکومت بوروکراتیک سازمان
 دشمنان سرکوب جهت در تنها نه پلیسی نظام  .کند می نیز نظارت آن بر حزب رهبران خاطر به بلکه کند می حمایت حزب

 براي توتالیتري نظام مخفی پلیس. شود می گرفته کار به جمعیت از معینی طبقات علیه خودسرانه طور به بلکه رژیم آشکار
 کادرهاي و حزب کنترل کامل نسبتاً انحصار )4 .گیرد می کار به را علمی روانشناسی بویژه و جدید علوم ارعاب، ایجاد

 به مشروط که کنترلی انحصار تلویزیون و رادیو سینما، مطبوعات، مانند موثر جمعی ارتباط وسایل  همه بر آن فرمانبردار
 به مشروط جمعی ارتباط وسایل مانند که موثر مسلحانه نبرد وسایل همه بر کنترل کامل نسبتاً انحصار )5 .است تکنولوژي
 مشخصاً که مستقل قبالً صنفی واحدهاي بوروکراتیک هماهنگی طریق از اقتصاد کل هدایت و کنترل)6 .است تکنولوژي
 نظام یک و یکدیگرند مکمل بوده، متقابل رابطه داراي ویژگی شش این .گیرد می بر در را ها گروه و مجامع دیگر فعالیتهاي

 داد قرار محور تنهایی به را آنان از یک هر و کرد جدا یکدیگر از را آنها نباید ترتیب این به. دهند می تشکیل را وار اندام
 وجود امکان بگوییم که نیست معنا بدان ویژگی شش این شمردن بر .یکدیگرند با متقابل ارتباط در ویژگیها این که چرا

 اغلب جانب از و شده پذیرفته همگان توسط ویژگی شش این که معناست این به بلکه. ندارد وجود دیگري ویژگیهاي
 و توتالیتاریانیسم باشگاه اندیشه،":برداشت از(اند شده شمرده بر توتالیتري دیکتاتوري هاي ویژگی عنوان به اندیشمندان

 بر دولت کنترل و نظارت) 1:کردو  می توان شاخصه حکومتهاي توتالیتر را اینگونه هم دسته بندي   .)"آن بنیادین هاي ویژگی
 همه حذف و حزب یک دست در سیاسی قدرت انحصار )2خصوصی؛ اخالق کنترل حتی و اجتماعی اقتصادي، بنیادهاي همه

 براي ابزارها همه کارگیري به و حزبی ایدئولوژي اساس بر جامعه به دادن شکل براي تالش) 3مردمی؛ نظارتهاي اشکال
 تالش نابودي حد سر تا ناسیونالیسم و نژاد برتري راستاي در بود توتالیتر مصداق که نازیسم ایدئولوژي مثالً امر؛ این تحقق
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 رهبري وجود توتالیتاریسم، مرکزي هسته)4.کرد می تالش گذشته افتخارات و تمدن احیاي براي فاشیسم اندیشه نیز و کرد
 وابسته قانون نهاد به را خود هیچگاه ،رو این از. برافرازد قد او برابر در که است نهادي گونه هر سرکوبی هدفش که .است
 پیدایش جایگاه چنانکه آید، می شمار به غرب سوغات توتالیتاریسم .است قانونی بی توتالیتر نظام اساس یعنی داند؛ نمی

 در موسولینی فاشیستی رژیمهاي از پژوهشگران.است بوده غربی کشورهاي بیشتر، نیز آن نشستن بار به و اندیشه این درخت
 کوباي مائو، چین مورد در واژه این.اند کرده یاد توتالیتر بارز هاي نمونه از شوروي در استالینی و آلمان در هیتلري ایتالیا،

  ).همان پایگاه اطالع رسانی حوزه،(است رفته کار به نیز دیگر رژیمهاي از بسیاري و فرانکو اسپانیاي کاسترو،
 جورج اثر 1984 کتاب تالیتر را به تصویر بکشد،انسته است به خوبی چهره  نطام تواز جمله کتابهایی که تو              

 نظامهاي رد در شاخصی سیاسی ٔبیانیه کتاب این .است "بلر آرتور اریک" "اورول"اصلی  نام .است }1050- 1903{اورول
 اوراسیا ،}متحده ایاالت{اوشنیا قدرت ابر سه بین دنیا در این کتاب،. شود می شمرده کمونیسم نیز و }توتالیتر{خواه تمامیت

 داستان که "اوشنیا "کشور.هستند جنگ حال در دائمی بطور قدرت ابر سه این. شود می تقسیم }چین{ ایستاسیا و }شوروي{
 سه به جامعه. است وفادار "English Socialism =اینگسوس" اصول به که شود می اداره حزبی توسط دهد می رخ آن در

می  تشکیل را جمعیت پنجم چهار از بیش که کارگران و حزب بیرونی اعضاي حزب، داخلی اعضاي: شود می تقسیم طبقه
 آنها. دارند اختیار در را مطلق قدرت ،کامل استبدادي حکومت یک ایجاد با آن داخلی اعضاي واقع در یا و حزب. دهند
 حزب آمدن کار روي از قبل آنچه با خود زندگی وضعیت مقایسۀ براي معیاري هیچکس که می دهند تغییر آنچنان را تاریخ
 بهبود حال در همواره ،آن حکومت طول در زندگی وضعیت که کرده القاء اینطور مردم به حزب و ندارد است داشته وجود
 حال به تقریباً را آنها ،حزب و می برد سر به مطلق فالکت و جهل در کارگر طبقۀ. است متفاوت کامالً واقعیت اما.وهست بوده
 حزب چهارگانۀ هاي وزارتخانه از یکی معموالً که{کارشان محل در ،حزببیرونی  اعضاي  همۀ خانۀ در .است کرده رها خود
 و دروغ خبرهاي هم ها صفحه این. هستند کنترل تحت "تله اسکرین=  سخنگو "هاي صفحه توسط هایشان محله در و ،}است

 ساختگی فردي حزب رهبر .دارند نظر زیر را افراد کارهاي تمام دوربینی مانند هم و کنند می پخش را حزب سیاسی تبلیغات
 را ساختمانها درون حتی و شهر دیوارهاي تمام پوسترش و شده پخش سخنگو صفحات از روزه هر او صداي و تصویر که است

 درست پیشبینیهایش همۀ و کند نمی اشتباه هیچگاه او. است حزب قدرت نماد "Big Brother= بزرگتر برادر". است پوشانده
 در و وي هاي گفته تغییر و پیشین کتابهاي و ها روزنامه اسناد، دستکاري با حزب نشود طور این هم اگر ،و آید می در آب از

 .می شود داده نسبت او به هم هواپیما اختراع مانند اختراعات از بسیاري حتی. می کند طرف بر را مشکل تاریخ، تغییر واقع
 دولتها اقدامات توانسته خوب خیلی اورول .است اسمیت وینستون او، نام. است حزب بیرونی اعضاي از یکی داستان قهرمان

 سخنگو هاي صفحه مخصوصاً و تکنولوژي از حزب استفادة. دهد شرح غیرمستقیم چه و مستقیم طور به چه را مردم کنترل براي
 مانند تفریحاتی با را کارگر طبقۀ همچنین حزب. می شوند استفاده سیاسی تبلیغات براي هم و داشته نظر تحت را مردم هم که

 کلمه آن در که است کرده ایجاد ساده و جدید زبانی حزب، .است کرده سرگرم شدت به آزمایی بخت بلیطهاي وفروش خرید
 مثل موضوعی مورد در توانند نمی مردم بنابراین. ندارد وجود هستند تضاد در حزب آرمانهاي با که مطالبی بیان براي اي

 از استفاده می دهد انجام حزب که دیگري کار .می شود نامیده جدید زبان ، زبان این. فکرکنند حتی یا و صحبت آزادي
 مداوم دادن تغییر مسئول که افرادي مثال براي  .متضاد مفهوم دو همزمان کردن قبول از که عبارتست. است باوري دوگانه

 وزارتهاي نام حتی. می دانند معتبر را اسناد این کامالً هم باز می دهند انجام را عمل این خود آنکه با هستند تاریخی اسناد
 وزارت قحطیها، دلیل فراوانی وزارت است، شکنجه محل عشق وزارت: است باوري دوگانه تمرین نوعی به هم اوشنیا چهارگانۀ

 وتبلیغات ها دروغ سازي آماده و تاریخی اسناد تغییر محل حقیقت وزارت و جنگ به مربوط مسائل به رسیدگی مسئول صلح
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 بردگیست، آزادي، است، صلح جنگ،: است باوري دوگانه از پرمفهومی و کامل نمونۀ هم حزب اصلی شعار .است سیاسی
 مردم :مثال براي. دارد سیاست در زیادي کاربرد امروزه آید می نظر به عجیب چند هر باوري دوگانه. است قدرت جهالت،
 است دمکراسی حامی کشورشان دارند اعتقاد که حال عین در یا و می کنند حمایت صلح برقراري براي جنگ، از آمریکا
 سایت هم میهن، نقدي(می پذیرند نیز را خاورمیانه کشورهاي از بسیاري مانند دمکراتیک غیر حکومتهاي با آن نزدیک روابط

او،  .کند می زندگی اوشنیا کشور در کتاب، اصلی شخصیت اسمیت، وینستون .)اورول جرج تاریخی شاهکار 1984 کتاب بر
 بهتر گذشته و جنایتها از کم کم که است نوفکر و دگراندیش يفرد ،او است؛ "حقیقت وزارت" کارمند و حزبی بیرون فردیک 

یکی از .شود می غازآ اسمیت نقیض و ضد تفکرات با و اینجا از داستان بیند، می خود در مقابله براي میلی و شود می مطلع
 هاي حکومت بر واضح نقدي کتاب این .است عقاید تفتیش کلیساهاي یا و قضایی قوه مانند است که عشق وزارت، وزارتخانه ها

 چون جهانهایی به که بود سرکوبگر نظامهاي و توتالیتاریسم ضد البته و قوي يرقد به ارول هاي اندیشه. است کمونیستی
 رولوا هاي اندیشه که کتاب این اصلی مکتب .اند داده رولیوا جهان لقب اسمیت، }ایستاسیا و اوشنیا،اروسیا{ گانه سه جهان

 می زندگی نو هایی اندیشه و متفاوت تفکراتی با گر، سرکوب دنیایی در اسمیت. است توتالیتاریسم ضد دهد، می نشان را
 شکنانه، قانون دراقدامی روزي، وینستون .)"اورول جورج اثر 1984 کتاب بررسی و سایت فنزین،نقد":برداشت از(کند

 نوشتن به شروع اسکرین تله دیدرس از خارج او. کند می خود تفکرات نوشتن به شروع آن در و خرد می قدیمی اي دفترچه
 موسیاهی دختر جولیا، با اسمیت داستان، ٔادامه در .نویسد می کاغذ روي بر را بزرگ برادر بر مرگ ٔجمله بار چندین و کند می

 دختر روزي اینکه تا دارد، زیرنظر را او و بوده، جاسوس ،دختر این که کرد می فکر ابتدا در او. شود می آشنا حزب، ازاعضاي
 را عاشقی و عشق و جنسی روابط حزب اینکه وجود با. دارم دوستت: شده نوشته آن در که رساند می اسمیت به را کاغذي
 مبنی دارند، مشترکی عقاید دو هر که یابند می در آشنایی از پس و روند می شهر از خارج به مخفیانه دو این کرد، می سرکوب

 تغییر خود دلخواه به اسناد در دستکاري طریق از مداوم طور به نیز را گذشته و کند می جعل را واقعیات حزب اینکه بر
 حاکم توتالیتريِ نظام و حزب نفوذ زیر از را خود بتوانند آیندگان که امید این به گیرند، حزب می با مقابله به تصمیم .دهد می

 "برادري انجمن" وجود بر مبنی شایعاتی آنها. نیست انتظارشان در مرگ جز پایانی که آگاهی این با برهانند، جامعه بر
 برادري عضوانجمن گمانشان به که ،"اُبراین" با چندي از پس. کند می فعالیت زیرزمینی بصورت و حزب ضد بر که اند شنیده
 در ولی دهد می برادري انجمن در عضویت براي کمک وعده آنها به او. آیند درمی انجمن عضویت به و شوند می آشنا است،

  .)"1984ویکی پدیا، رمان ":برداشت از( ست فکري جرایم با مبارزه براي حزب مأمور حقیقت
بیان مطالبی در رابطه با نظامهاي توتالیتر  ، "حق پرسیدن و اندیشیدن"پیرامون موضوع  قرار است ،در این فصل              

 از خرافاتمردم   نجات  .مطابقت می کند "بعثت"آوردیم  که با  "لیثیروا "در فصلهاي قبلی اشاره کردیم، تعابیري براي. شود
مغزهاي آنها نیاز به  . می باشند  "لیثیروا "از مصادیق  ،یخانمانسوز و اخالق زشت جاهل يو جنگها یجاهل دیو عقا نادانی  ،

 سوره یوسف،  108در توضیح آیه . و تمدن با شکوهی مسلمانان تاسیس کردند  بر آنها نواخت اکرم تلنگري داشت که پیامبر
و معرفت و حجت قاطع به  نیقیمن با : دهد که بگو یفرمان م امبرشیخداوند به پ": بر این است کهطبرسی که نظراشاره شد 

 5،جانیمجمع الب(آورد مانیاست که به من ا یهر کس رهیمن و س رهیس نیو ا د؛یخوانم و نه بر اساس تقل یو عدالت م دیتوح
] سرگذشت[به راستى در  :می فرماید. نکته جالبی است که به بحث ما ، مربوط می شود    ،سوره یوسفهمین در . )411ص 

و حق پرسیدن  در  در آیه "پرسندگان" ارزش کالمی واژه .}7یوسف،آیه {"یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست 
 ،که دانشمندان داشتند ییبه خاطر پرسشها آن گاه که،. مقایسه شود یقرون وسط با دورهشود که  یم دهیفهم یزمانقرآن 
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 و دهیعق ي، آزاد انیب آزادي: هایی چونیآزاد ت بامخالف مترادف بادر اروپا  دیعقا شینام تفت. شدند یم و سوزانده محاکمه
به یک نکته اي ظریف درباره پرسیدن اشاره اي داشته باشیم که درباره پرسیدن و سوره یوسف . است شهیاند يآزاد ای

 متاسفانه پس ازکرده بودند که  ییپرسشها وسفیدرباره داستان حضرت  78ظاهرا درروزنامه صبح امروز، خرداد .است
در قرآن  وسفیصحت قصه حضرت  "با جمله }وزیمثل مشرق ن{ تهایسا یفقط در برخ .نشد دایاصل متن پ در سایتها،جستجو 

تا آنجایی کهبه یاد داریم این است که  .کرده اند ادی وشتهن  انیحجار دیبه سع "،ق زیم تبر. ج  "که از "از محاالت است میکر
نویسنده اي پرسشهایی درباره صحت داستان یوسف مطرح کرده بود که چون دسترسی به اصل مطلب نیست، نمی توانیم آن 

ین سرگذشت را به موجب ما نیکوتر: استمناسبی داده  پاسخسوره  نیکه خود قرآن در هم نجاستیجالب ااما، .را نقد کنیم
 تیظرف دیچرا نبا. }3وسف،ی{خبران بودى  کنیم و تو قطعا پیش از آن از بى این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مى

 این دستور قرآن و سیره انبیاء. اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد .م؟یداشته باش يکه با پرسشها برخورد فکر میداشته باش
عبدالکریم بن ابی العوجا، یکی از افرادي است که در سده دوم  .معصومین نیز، به همین  روش عمل می کردند مهئا. است

وي بدون ترس، در مراکز مقدس مسلمانان حاضر شده، به اظهار عقاید خود . به زندیق معروف بود} هشتم میالدي{هجري
ابن : سدینو یاو م .پردازد می) ع(وگوهاي او با امام صادق گفتبه بررسی  يزاده تهرانی در مقاله ا طاهره عظیم. پرداخت می

را قبول نداشت، ولی ) ص(او پیامبر. ابی العوجا در گفتگوها و سخنان متعدد، به رد خداوند و مخلوق بودن انسان معتقد بود
بر و کار او شک دارد، از او خواست که اگر درباره پیام) ع(سؤاالتی درباره آن حضرت مطرح نساخت؛ با آنکه امام صادق

) ص(و در واقع عقل او در شخصیت پیامبر]. 201، ص 2شیخ مفید، االرشاد فی حج علی العباد ، ج[سؤال کند، جوابی نداد
مطالب داد که این بحث را رها کند و به  نیکوي پیامبر اشاره می کرد، ولی ترجیح می هايوي به خصلت. متحیر و درمانده بود

ابن ابی العوجا درصدد بود، که با جستجو در موارد متناقض قرآن، . } 7مفضل بن عمرو، ص  ،مفضل دیحتو [دیگر بپردازد 
درباره ) ع(بحثهاي او با امام ششم مهمتریننخستین و . وي همچنین منتقد حج و قوانین دیگر اسالم بود. آن را رد کند

من درِ : مد، این بار امام با تشویق او به سؤال فرمودندابن ابی العوجا به مجلس امام آ يروز دیگر. پروردگار بوده است
اعمی،  بندر روایت دیگر آمده است که در هنگام مراسم حج، ابن ابی العوجا، ابن طالوت، ا. کنم پرسش را به روي تو باز می

گروه از ابن ابی  آن. نیز حضور داشتند) ع(ابن مقفع و چند تن از زندیقان در مسجدالحرام گرد آمده بودند، امام صادق
آیا اجازه : ابن ابی العوجا ابتدا از امام پرسید. العوجا خواستند نزد امام رفته و با بحثهاي خود او را محکوم و رسوا کند

خواهد  دهد که از هرچه می امام به او اجازه می. عقده اي در دل دارد باید بیرون اندازد کهپرسش به من می دهی؟ هر 
امام پس از بیان حکمت حج به . گوید سخره و غیرحکیمانه بودن حج و دور خانه خدا گشتن، سخن میوي از م. سؤال کند

چگونه غایب است کسی : دهد جواب می مامچرا خدا غایب است؟ ا: پرسد ابن ابی العوجا می. کند خداوند کعبه اشاره می
که بین محراب و منبر پیامبر در روزي در حالی. استتر گ گردن به آنها نزدیککه همراه خلق خود شاهد و گواه است و از ر

در این هنگام، مطالب او به گوش مفضل بن . مسجدالنبی نشسته بود و با دوستانش بحث می کرد به انکار خداوند پرداخت
خورد امام در پاسخ او ابن ابی العوجا از شیوه بر ! .رسید و وي نتوانست تحمل کند و به او خطاب کرد که ملحد شده اي عمرو

. خداوند عقل و متانت است، با خودش یاد می کند که چگونه این سخنان را شنیده و دشنام نداده و او صاحب حلم ) ع(صادق
گوش می دهد سخنان ما را و می شنود حجتهاي ما را تا آنکه ما آنچه در . او را طیش و سفاهت و غضب از جا به در نمی آورد

آنگاه با استدالل مختصر و محکم، کالم ما را . ن می کنیم که حجت خود را بر او تمام کرده ایمخاطر داریم، می گوییم و گما
رفته و امام، شیوه صحیح استدالل کردن ) ع(مفضل نزد امام صادق ،هاپس از این صحبت]. ، همانمفضل دیتوح.[ پاسخ می دهد

، طاهره )ع(اشتگتن، ابن ابی العوجا و امام صادقو یاسالم ماتیمرکز تعل تسای":برداشت از(دهند را به او آموزش می
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این یک نمونه برخورد صحیح با افکار انحرافی است که حاکی از ظرفیت اسالم در برابر افکار مخالف  )."زاده تهرانی عظیم
در  عقایدي کهبه خاطر سعه صدر اسالم است که می بینیم هر گز  زمانی  در طول تاریخ نداریم که تکفیرها و تفتیش . می باشد 

اگر هم مواردي دیده شده، به علت اینکه ریشه در .نهادینه شده باشد}حتی ظالم ترینشان{غرب بوده در حکومتهاي اسالمی
البته مواردي که مربوط به سیاست می شده از این مقوله .از جامعه رخت بر بسته است ی اندك،اسالم نداشته پس از مدت زمان

  . جدا می باشد
در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس : دیفرما یم شهیاند يقرآن  در باره آزاد                

هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و 
برد  اند آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى ایمان آوردهخداوند سرور کسانى است که *خداوند شنواى داناست 

طاغوتند که آنان را از روشنایى به سوى تاریکیها به در =] همان عصیانگران[اند سرورانشان  کسانى که کفر ورزیده] لى[و
در مجمع البیان در  سىطبر: دسینو ینمونه م ریتفس .}257و  256بقره، {برند آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند مى

برخى از بازرگانانى که به مدینه کاال وارد  .دو پسر داشت "ابو حصین "مردى از اهل مدینه بنام: شان نزول آیه نقل مى کند
مى کردند هنگام برخورد با این دو پسر، آنان را به عقیده و آیین مسیح دعوت کردند، آنان هم سخت تحت تاثیر قرار گرفته و 

ان سخت ابو حصین از این جری. به این کیش وارد شدند و هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان به شام رهسپار گردیدند
ناراحت شد و به پیامبر اطالع داد و از حضرت خواست که آنان را به مذهب خود برگرداند و سوال کرد آیا مى تواند آنان را 

در گرایش به مذهب اجبار و : آیه فوق نازل گردید و این حقیقت را بیان داشت که .با اجبار به مذهب خویش باز گرداند؟
نقل شده که ابو حصین خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسالم باز گرداند، آنان به عنوان  در تفسیر المنار. اکراهى نیست 

گردند و من   ابو حصین به پیامبر عرض کرد من چگونه به خود اجازه دهم که فرزندانم وارد آتش  .شکایت نزد پیغمبر آمدند
رشد از نظر لغت عبارت است از راهیابى و رسیدن به واقع  :شرح آیه.آیه مورد بحث به همین منظور نازل شد. ناظر آن باشم؟

از آنجا که دین و مذهب با روح و فکر مردم سر و کار . ، در برابر غى که به معنى انحراف از حقیقت و دور شدن از واقع است 
مى تواند داشته باشد و و شالوده اش بر ایمان و یقین استوار است خواه و ناخواه راهى جز منطق و استدالل ن اساسدارد و 

به عالوه همانگونه که از شان نزول آیه استفاده مى شود، بعضى . در واقع اشاره اى به همین است  "ال اکراه فى الدین"جمله 
هر چند در {که او همچون حکام جبار با زور و فشار اقدام به تغییر عقیده مردم نداز ناآگاهان از پیامبر اسالم   مى خواست

اینکه در   خصوص با اکراه و اجبار تبلیغ گردد، بد، آیه فوق صریحا به آنها پاسخ داد که دین و آیین چیزى نیست که کن}ظاهر
پاسخ دندان شکنى  ،این آیه .این امور نیست  بهپرتو دالئل روشن و معجزات آشکار، راه حق از باطل آشکار شده و نیازى 

ى از موارد جنبه تحمیلى و اجبارى داشته و با زور و شمشیر و قدرت نظامى پیش است به آنها که تصور مى کنند اسالم در بعض
 رانجایى که اسالم اجازه نمى دهد پدرى فرزند خویش را براى تغییر عقیده تحت فشار قرار دهد، تکلیف دیگ. رفته است

 کهیاره فرزندش داده شود، در حال، اگر چنین امرى مجاز بود، الزم بود این اجازه ، قبل از هر کس به پدر دربروشن است
  ). تفسیر نمونه،سوره بقره(چنین حقى به او داده نشده است

نمونه اي از این گفتگو در سخن نوح است که قرآن  .پیامبران همیشه در برابر مخالفین، از استدالل  سخن می گفتند                
 رحمتى خود نزد از مرا و باشم داشته روشن حجتى وردگارمپر طرف از اگر بگویید من به من قوم اى گفت: می فرماید

در نوح  .}28هود،{ کنیم وادار آن به دارید اکراه بدان کهحالی در را شما] باید[ ما آیا است پوشیده شما بر که باشد بخشیده
خود شما آمادگى ندارید و که یآیا من مى توانم شما را بر پذیرش این بینه روشن مجبور سازم در حال آیه مى گوید این پایان

وقتی جامعه اي آماده پذیرش افکار اصالحی پیامبران . از پذیرش و حتى تفکر و اندیشه پیرامون آن کراهت دارید



 

230 
 

دین امري اجباري نیست که بتوان مردم را مجبور به  .نیست،آنان نمی توانند با زور انسانها را به سوي سعادت سوق دهند
مردم ملزم  ،و دین دستوري می باشد و با بخشنامه هاي مکرر هفرعونی است که می پندارد اندیش این نظام .پذیرش آن کرد

اگر یادتان باشد،  .این بحث را مطرح کرده است ،این مساله آن چنان اهمیت دارد که قرآن در سه آیه .به تبعیت می باشند
به }اعراف، طه و شعراء{اینک در سه سوره. ردیمداستان مناظرات موسی با فرعون را در مقطعی در فصول گذشته رها ک

 و فرعون سوى به سوره اعراف، از فرستادن موسى 103آیه . مناسبت بحث این فصل، به مبارزات موسی اشاره می کنیم
بحث به . آیه بعدي در باره ربوبیت خداوند است که موضوعی کلیدي  در گفته هاي پیامبران است.اطرافیانش یاد می کند

آیات بعدي درباره معجزاتی .گرفتن بنی اسراییل در  آیه صد و پنجم مطرح می شود که قبال شرح آن داده شده است بندگی
درباره ساحرین است  120تا  109آیات . است که به وسیله آنها، موسی در برابر فرعون و دار و دسته اش  قدرت نمایی می کند

این  .، مجددا درباره ربوبیت خداوند صحبت شده است 122و 121در آیات  .که قرار است در برابر موسی زور آزمایی کنند
 در و:اولین کالمی که سحره  پس از آنکه به حقانیت راه موسی ایمان آورده،  و به سجده می افتند، زبانشان جاري می شود

  * آوردیم ایمان جهانیان "پروردگار =رب"به  گفتند] و[ *درافتادند سجده به ساحران و* گردیدند خوار و مغلوب آنجا
و ارتباط آن با بحث مبارزات موسی با فرعون بهتر   "رب"با توجه به اهمیت کلمه  .}122تا 119اعراف، {هارون و موسى رب

در  ترین محوري که »اهللا "و }مشتقاتش با {بار 980 جمعاً "رب"واژه هاي . است اندکی درنگ در این موضوع داشته باشیم
این عددي است که به وسیله نرم . آمار در این مورد متفاوت است{اند تکرار شده قرآن مرتبه در 2505بینی الهی است جهان 

 کشفیات به شناسی رشته معنی از  استفاده با که قرآنی است علوم دانشمندان ایزوتسو از پروفسور.  } افزار به دست آوردیم
 دل از قرآن جهانبینی نظام کشیدن بیرون پژوهی، قرآن تحقیقات در پژوهش او اصلی گردیده و هسته نایل توجهی درخور

 خداي یعنی باال؛ در یکی مبدأ، به استناد قابل نقطه دو با است اي دایره همچون قرآن، جهان ایزوتسو نظرگاه از. است آیات
 صحنه عنوان به شود می تصور آنچه بنابر است، هستی جهان نماینده که باالیی نقطه. انسان یعنی پایین؛ در دیگري و هستی
 زیرا بود؛ فاقد را اي دایره چنین جاهلیت اندیشه جهان که شود می بازي بشري هاي درام تمام آن، روي بر که است اي عمده

 انسان جاي به مرکزي خدا اندیشه پیام قرآن، نزول بنابراین،. گشت می تلقی جریانات همه ثقل مرکز انسان، جهان، آن در
 رأس که باشد می کلیدي واژگان پربسامدترین از قرآن در "اهللا" کلمه که است سبب همین به. داشت همراه نیز، را محوري

با توجه به نظر  ).مسعود ربیعی آستانه شناسی، معنی و ، ایزوتسو پایگاه معارف قرآن(دهد می تشکیل را قرآن جهانبینی هرم
 را تکرار و کاربرد بیشترین »رب« صفت.در قرآن، از چه جایگاهی برخوردار است "رب"ایزوتسو می خواهیم بدانیم که واژه

 " کلمه که باري 980 از. به آن توجه نمود باید که دارد پیامی یقین به تکرار، و تأکید این و دارد الهی صفات و اسماء میان در
بسیار خوبی در این زمینه شده خوشبختانه تحقیقات . است شده شمرده خدا وصف ، بار 970 است رفته به کار قرآن در " رب

در تحقیقی سود مند با  کردنژاد ، نسرین  .اشاره کنیمتحقیقات  به این ناچاریم براي پرهیز از اطاله کالم، بصورت گذرا  .است
 وارد عبري زبان می داند که، از از  واژه هاي دخیل در قرآن و "ر ب ب"از ریشه  را ، آن "رب  واژه معناشناسی" "عنوان
 معناي به سوري مسیحی جوامع در سپس و است رفته کار به »پادشاه«معناي به اولیه استعمال در واژه این. است شده عربی

 :الف{است شده می قصد معنا دو ، "رب"لفظ از یهود و مسیح دوران در گفت توان می او می گوید،.است یافته تحول خداوند
 در"رب"نیز جاهلیت زمان در .است لشکر، بزرگ معناي به زبان عبري "الجنود رب". }جالله اسم :ب .سرور و بزرگ معناي به

استفاده   "صاحب"از واژه  ابرهه جواب در عبدالمطلب .است آمده نیز "صاحب"معناي است و به رفته کار به پادشاه معناي
 یا هستی گوسفند مالک تو =االبل؟ رب ام غنم أرب":فرمود شخصی به پیامبر که آمده البیان مجمع تفسیر در نیز و.کرد

 را آن اي عده. است کرده پیدا گوناگونی معانی،  قرآن نزول از بعد "رب"معتقد است که، کردنژاد .}41، ص1ج{"شتر؟
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 و ست" خدا"فارسی، در "رب"کلمه معادل که داشت توجه باید. است مخدوش جهاتی از که ، اند گرفته تربیت معادل
 این و است مربی فارسی، در کننده تربیت معادل که باشند داشته توجه باید اند گرفته کننده تربیت عنوان به را آن که کسانی

توصیفی به کاربرد  در بحث معناشناسی او ."ي رب"از نه است"ب ب ر"از رب حالیکه در است شده گرفته »ي ب ر«از کلمه
 بار 1002 حدوداً خدا، معناي به واژه این: خدا معناي به) الف:قرآن در رب واژه وجوه )1:قرآن می پردازد در"رب"واژه

یوسف، {است رفته کار به پادشاه معناي به رب یوسف، به مربوط آیات در: سلطان و پادشاه معناي به  )ب.است آمده قرآن در
 که واژه این: ربانیون) ب .بار چهار"رب"جمع ارباب: ارباب) الف :قرآن در رب مشتقات)2 .}50و41،42آیات
 "الهی"مثل ربانی، معنی این در و رب به منسوب  نسبت، یاء با ربانی و است آمده قرآن در بار چهار است "ربانی"جمع
 رِبی جمع و مبالغه صیغه ربیون: ربیون) ج .دین علم در راسخ و دانشمند معناي به ربان به منسوب ربانی شده گفته نیز و. است
  واژه معناشناسی"،حوزه یاطالع رسان گاهیپا:منبع  (است الهی مردان معناي به و آمده قرآن در یکبار لفظ این. است

رب،  "توصیفی و تاریخی معناشناسی" به بهشتی نرگسمتن دفاعیه پایان نامه  .)کردنژاد نسرین ،"رب  واژه معناشناسی""رب
 معنایی تطور سیر رابررسی کرده است و  براي پی بردن به "زمان طول" در" معنایی تحوالت و تغییرات"او ، .پرداخته است

 قابل و شده دوره نزول قرآن، شناخته  مردم براي قرآن توجه داده است که واژگان  قرآن زبان بودن عرفی به واژگان،
 و بزرگ" معناي یکی. نیستند عربی اصالت داراي معنا، دو در مشتقاتش و رب او به این نتیجه می رسد که. بوده است درك
 و رب سراغ به سپس. است شده عربی وارد عبري زبان از که"بسیاري و جمع" معناي دیگري و آرامی زبان از که "رئیس

 رب،او می گوید .داده است قرار مطالعه مورد کتب، آن تدوین تاریخ اساس بر را مشتقات تمام رفته و لغت کتب در مشتقاتش
 شده دیده نیز خدا درباره آن کاربرد البته. داشت اي گسترده استعمال ،پادشاه و دار برده مالک، معناي به جاهلی دوره در

 .است نداشته جاهلی دوره به نسبت تطوري و تغییر رب معناي که دریافت توان می قرآنی دوره در رب معناي بررسی با.است
 ترجمه عربی زبان به ملل این کتب کم کم و شد گسترده دیگر اقوام با عرب است ، ارتباط عباسی دولت شروع با مصادف
 معنايشدو  دوره این در رب معنایی تطور باعث علوم، این اصطالحی معناي در واژگان استعمال و مختلف علوم ایجاد. گردید

رب بر  هم جنین، .رب در میان مردم جاهلی فرد ثروتمندي بود که مالک برده و احشام بود.یافت استعمال کثرت خدا،
اعراب رب را صاحب . اطالق می شد که شکوه ایشان در اشعار و سخن مردم جاهلی منعکس شده بود  پادشاهانی قدرتمند

رب به معناي پادشاه با همه خصوصیاتش در ذهن عرب .صفاتی ملوکانه مانند داشتن خزائن، جنود، عرش، ملک می دانستند
نتیجه می  بهشتی نرگس .قرآن رب بر پادشاه جهان یعنی خداوند به کار رفتبا چنین ذهنیتی در . جاهلی رسوخ کرده بود

 حکومت عظمت وسیله این به و داشته ذهن در عرب که است اي شاهانه خصوصیات کننده تداعی "رب "اسم این بنابر :گیرد که
نامه نرگس  انیپا هیمتن دفاع، پرشن بالك نکونام، جعفر:منبع ":برداشت از(کرده است می مجسم را خدا مانند بی قدرت و

به علت طوالنی شدن بحث،  از همه تحقیقات صرف نظر می شود، اما  نظر چند  .)"رب در قرآن یمعناشناس نهیدر زم یبهشت
  . قرآن پژوه ،  به علت اهمیت بحث، ذیال آورده می شود

 داشت توجه باید ولى کنند مى معنى کننده تربیت معناى به گاهى :می نویسد  "العالمین رب"آیه اهللا مطهري در بحث            
 "ربى" ماده از مربى و گیرد مى قرار مربى معادل که است اى کلمه کننده تربیت و,  "ربى" از نه است "ربب" ماده از رب که

 صاحب خانه و هستم شتر اختیار صاحب من : گفت عبدالمطلب چنانچه کنند مى ترجمه اختیار صاحب را آن گاهى و.  است
 از جداجدا صفت دو هر چه گر,  نیستند رب معنى رساننده تنهایى به کلمات این از هیچکدام حال هر در. "دارد اختیارى
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 معناى هم و است نهفته اختیارى صاحب و خداوندگارى مفهوم ، هم "رب "کلمه در گویا ولى می آیند بشمار خداوند اوصاف
 عالم، خداوند البته. است عالم همه رسان کمال هم و است عالم اختیار صاحب هم که خداست . دهنده پرورش و کننده تکمیل

 و. دارند اول همان از باشند داشته توانند مى که کمالى هر,  خاص بدالئلى عوالم آن موجودات که است کرده خلق عوالمى
 زندگى آن در ما که عالمى ولى. اند رسیده فعلیت به همه بلکه ندارد وجود آنها در اى قوه و استعداد هیچگونه دیگر بعبارت

 بسوى و شوند مى آغاز نقص از وجودها که است چنین نظامش و,  است تدریج عالم,  ماده عالم یا دنیا عالم یعنى کنیم مى
 این همه موجودات که است خداوند این .او "مربوب "دیگر حیث از و خداوندند مخلوق حیث یک از آنها. کنند مى سیر کمال
 "با استناد به تعاریف آیه اهللا سبحانی، )." ،مطهري 2 ج قرآن، با آشنائى":گزیده اي از(رساند مى نهائى کمال به را عوالم

، چنین فصل  "صاحب مستحق، مالک، معنی به رب: آبادي و فیروز "مصلح صاحب، خالق، مالک، معنی به رب: فارس  این
 به: ضیعته رب: وضع اصالح و مراقبت )2.داد پرورش را فرزند: رباه الولد رب: مانند پرورش، و تربیت )1 :بندي کرده است

 را آنان و کرد ریاست و حکومت خود قوم بر ...=قومه فالن رب قد: مانند سیاست، و حکومت)3.پرداخت خود مزرعه اصالح
 رب صاحب) 5. شتر؟ یا هستی گوسفند مالک تو آیا: فرمود پیامبر که است شده وارد حدیث در: مالک )4.ساخت خود مطیع
او  می .}3، قریش{"بپرستید را خانه این صاحب= البیت هذا رب فلیعبدوا: خوانیم می قرآن در .خانه صاحب :الدار

 کسی آن و ندارد بیش معنی یک "رب" کنیم دقت اگر ولی رود می بکار آنها مشابه و موارد این در "رب"لفظ  چه اگر:نویسد
 چون گویند، می "الضیعه رب" مزرعه صاحب به اگر بنابراین. باشد داشته را شیء به مربوط امور در تصرف و اختیار که است

 و است، شده تفویض او به مردم و کشور امور چون گویند، می" رب " فرمانروا به اگر و است، مربوط او به آن پرورش و اصالح
 از .است او شئون از آن در تصرف کیفیت و شیء آن زمام اینکه براي گویند، می "رب" چیز یک مالک و خانه صاحب به اگر
 را اینها نباید هرگز و اند واقعیت یک از مختلف هاي رویه صاحب، و مالک و رییس و مصلح و مربی که شود می روشن بیان این

 تصرف و اراده و تدبیر که است کسی همان ،" ربی" نه شده، گرفته "ربب" ماده از که "رب" معنی بلکه شمرد، مختلف معانی
 سکونت او خانه در که را مصر عزیز یوسف، مثالً: رساند می را معنا همین نیز قرآن آیات در دقت و .باشد او آن از چیزي در

 را خود خدا اگر.) 41، یوسف( است خوانده " رب" را عصر فرمانرواي یوسف وهمچنین،) 22، یوسف( خوانده" رب " داشت،
"ازمطالب آیه  .ندارد تصرف حقّ آن در کسی و است، او به مربوط جهت هر از خانه این اختیار چون خواند می"البیت رب

وي، به نکته مهمی .،صاحب اختیار و مدبر بودن است "رب"اهللا سبحانی چنین استنباط  می شود که هسته اصلی بار معنایی
: بگوید انسانی است ممکن است، تدبیر و کارگردانی در توحید معنی به ربوبیت است، خالقیت از غیر اشاره می کند که ربوبیت

 در مسئله اتفاقاً و است نموده واگذار ارواح یا آسمانی موجودات به را جهان تدبیر خدا ولی ندارد، بیش خالق یک جهان
 مانند گوناگون هاي رب جهان، براي حال عین در ولی بودند، معتقد خالق یک به بابل مردم. بود چنین ابراهیم حضرت زمان

  ).اطالع رسانی آیه اهللا سبحانی پایگاه (قایل بودند ستاره و ماه و خورشید
. براي اینکه رشته کالم از دست خوانندگان محترم خارج نشود، تیتروار به مطالب این فصل تا اینجا اشاره می کنیم                

اثر  1984کتاب  شرح مختصري درباره. توضیح دادیم تریتوتال نظام  درباره. است دنیشیو اند دنیحق پرسعنوان این فصل، 
به عنوان نمونه اي در  بن ابی العوجا، ا قضیه انتقادهاي کوبنده.کشیده دادیم ریرا به تصو تریچهره  نطام تو تال که اورول

 "در دین هیچ اجبارى نیست" آیه. خالف باشدتاریخ مطرح شد تا رفتار منطقی امام صادق  درس بزرگی براي تحمل عقاید م
با  یداستان مناظرات موس به.نمی توان اندیشه خود را بر دیگران تحمیل کرد ، آوردیم کهنوح اناز سخن ينمونه ارا با 

ا ضمن.  ندجهانیان ایمان آورد "رب "گفتند به و  ساحران به سجده افتادندماجرا بدینجا ختم شد که . میکرد اشارهفرعون 
 " رب موسى و هارون"بر  ،اعراف سوره 122تاکیدشان در آیه. هاي دیگر تفاوت دارد "رب"با  " رب "تاکید کردند که این
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در سه سوره اي که انتخاب  .می دادیم تا تمامیت خواهی فرعون را به خوبی ترسیم کنیم "رب"باید توضیحاتی درباره . بود
 یاز داستان موس يگریفصل د ، سوره طه 79تا  47آیات  .در کانون مناظرات موسی و فرعون  است "رب"کرده ایم بحث 

عالمه  .کند یم انیرا ب لیاسرائ یبر نجات بن یرسالتشان مبن غیو هارون نزد فرعون و تبل یموس ماموریت 47آیه .است) ع(
خود معتقد به  يفرعون برا نکهیبا ا .می شوددو مرتبه تکرار "پروردگارت =ربک"کلمه در این آیه  می گوید که،طباطبایی 

و گفت پروردگار  =فَقَالَ أَنَا ربکُم الْأَعلَى":دانست یم }و هارون یموس یحت{مردم پروردگارنبود، بلکه خود را  يپروردگار
خواسته است از  قتیدر حق " ست؟یپروردگار شما ک": اگر در پاسخ آن دو گفت نیبر ا بنا .}24نازعات،{"بزرگتر شما منم 

 نکهیا پس می کند ونتیجه می گیرد که، "اهللا و رب"در اینجا بحثی درباره تفاوت  .خود تغافل کند يسبحان برا يخدا تیربوب
 نیا زیعالم است انکار کند، و نهمه  دگاریسبحان را که آفر ينخواست وجود خدا " ست؟یپروردگار شما ک"دیفرعون پرس

 زیرساند خود فرعون ن یاست که م یمضمون 127 هیچون در سوره اعراف، آ ست،یدارد ن یو الها خود  نکهیانکار ا يسؤال و
که مقام تو و آلهه ات را به  يگذار یرا به حال خود وا م یموس ایآ ندیگو یم انشیدربار": که است نیداشته و آن ا يآلهه ا

  ).سوره طه ریتفس سوره طه ریتفس ،14ج  زان،یالم("رد؟یبگ چیه
 "رب"از قرآن پژوهان دقیقی است که به ظرافتهاي واژه هاي قرآن توجه اي ویژه دارد، در باره  عبدالعلی بازرگان             

 به :با موضوع چنین استعلق،به صورت فشرده مرتبط  سوره تفسیر.  در البالي شرح تفسیر هاي خود ،مطالب سودمندي دارد
 خالق که فهمید و کرد نظر است، شده نوشته آن هاي پدیده با که هم، طبیعت کتاب در توان می."بخوان" شود می گفته پیغمبر

 "اسم" اما. "رب اسم " طریق از طریق؟ چه از خواندن. "خَلَقَ الَّذي ربک بِاسمِ اقْرَأْ". دارد ما براي پیامی چه آن،  نویسنده و
 نام محتواي و وصفی معنی به ناظر قرآن در اسمی هر: در اینجا بازرگان با استناد به آیاتی  می نویسد. "لفظ معناي به نه

 همه آمده قرآن در که نامهایی. است بخش حیات جامعه براي یحیی وجود یعنی شده؛ گرفته "حیات" از "یحیی" نام .است
 "رب اسم" به. بخوان " رب" اسم به که شود می داده فرمان او به .؟ بخواند باید اسم کدام به پیامبر ، حال .پرمحتواست

" رب" اسم سر بر داده، رخ امتها و انبیاء تاریخ طول در نزاع چه هر. است نام همین سر بر دعواها ي همه چه؟ یعنی خواندن

 رب« جانب از من گوید می موسی. است رب سر بر اش همه بینید می بخوانید؛ فرعون با را موسی گفتگوي شما. است بوده
 تو پدران رب و تو رب همان او: دهد می جواب موسی چیست؟ العالمین رب گوید می فرعون ام، آمده »العالمین

 یعنی "ربوبیت". است خطرناك او سلطنت براي موسی خداي "ربوبیت" که فهمید می خوب فرعون ..}28تا 26شعراء،{"است
 است چیزي همان "رب". دارند بودن ارباب ادعاي دیکتاتورها که است همین براي. سروري و اختیاري صاحب کنندگی، اداره

 و توحید چون. است رب سر بر بحث همه کند، می گفتگو نمرود با که هم ابراهیم حضرت. "ارباب" گوییم می فارسی در ما که
 بدون خداپرستی. نیست کافی داریم اهللا یک ما و دارد خالقی جهان که این قبول تنها. است آمیخته رب پرستش با پرستی یگانه

 درست. اوست دست در چیزت همه و کنی می زندگی او با که کسی یعنی رب. است خداپرستی ظاهر فقط واحد رب به اعتقاد
 و زندگی برنامه و دارد کار او با کند،دایماً بیرونش تواند می که رئیسی. اوست استخدام در که کسی چشم در اداره رئیس مثل

 هستی این که بدان و بخوان هستی متن در را "ربوبیت" بنابراین،. معناست این به "ارباب". کند می تنظیم او با را کارش
 هیچکدام قرآن در که است این شود توجه آن به خوب است الزم که مهمی بسیار ي نکته. دارد اربابی دارد، اختیاري صاحب

 به هیچکدام قدیر، علیم، رحیم، رحمان، صفات کنید فرض مثالً. نیامده مضاف صورت به یا ضمیر با ،"رب" جز خدا، صفات از
 البته. است نشده همراه ضمیر با هم بار یک حتی آمده قرآن در "اهللا"کلمه که باري 1721 از. است نشده اضافه ضمیري هیچ

 ي کلمه قرآن در بار 980. نیامده است ضمیر بدون هیچوقت "رب" ولی. است معبود مطلق معنی به و جداست حکمش"اله"
ی،: است ضمیر با درصدش 99 که رفته کار به ربکم، ربهم، ربنا رباست انسان مرجعش که ضمایري با جا همه تقریباً و. رب .
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"صفت. ندارد روشنی معنی تنهایی به کلمه این اصالً. است تربیت کننده که کسی معلم، مربی، یعنی"رب "قرآن در"رب 
 اش زندانی دوستان به او ، یوسف قصه در .دهد نمی معنی آن بدون و شود می مطرح دیگر موجودات با ارتباط در پیوسته

 همه ارباب تنها و است واحد که خدایی آن یا بهترند، }قلدرها و  ها شاه و دیکتاتورها این{دنیا متفرق هايارباب آیا: گوید می
 "ربوبیت" به معرفت و معرفی اول. نیست"اهللا" از سخن اصالً شده، نازل پیامبر بر که آیاتی اولین در که کنید دقت. "اوست؟

 و بود می وابسته جایی و کسی به باید انسان حتماً که دوران آن در خصوصب باشد؛ داشته اربابی باید بشر چون. است
 و پروردگار است؛ جهان ي همه ارباب است؛ جهان ي همه رب که ربی اما خواهد، می رب بشر پس،. داشت می گاهی تکیه

 »خداوند« کلمه. خداونداست همان فارسی در "رب" .است آفریده علق از هم را تو و آفریده را چیز همه که آفریدگاري
 خداوند /برید می بن شاخ سر بر یکی:گوید می سعدي. گیریم می »اهللا« معادل را آن اشتباه به ما و است رب معناي به دقیقاً

 کدخدا ،"کدخدا" مثل. ده ارباب یعنی رعیت، خداوند. باغ ارباب باغ، صاحب یعنی بستان  خداوند ."دید و کرد نظر بستان
 یا "خدا" بود ارباب که کسی به قدیم، فارسی در. گویند می هم "دهخدا" را او که است ده ارباب همان هم

 را کلمه این معنی دهد می نشان که کنند، می ترجمه  "سینیور" یا "لُرد" را "رب" هم انگلیسی زبان در .گفتند می"خداوند"
 اختیار صاحب که کسی یعنی گفتند، می لُرد را مالکها و اربابها اروپا، فئودالیته دوران و وسطی قرون در. اند فهمیده درست

در جاي دیگر می گوید که،  )."سوره علق،عبدالعلی بازرگان ":گزیده هایی از( کنند   کار او فرمان طبق باید همه و است
ي  سخن موسی با فرعون ، تماماً درباره. پیامبران با مخالفانشان، ربوبیت بوده است  دهد که مشکل اصلی همه قرآن نشان می

گفت باید حرف مرا بشنوید؛  می. دانست می "ارباب"خدایانی باور داشت، ولی خودش را  فرعون به. ربوبیت است، نه الوهیت
 سوره (.سخن ابراهیم با نمرود هم بر سر ربوبیت بود! خوردن ندارید ي من حق آب دستور دستور من است؛ بدون اجازه

 برتر خداي و اعال رب من: گفت می: ربوبیت )1:او سه ادعا کرد  قرآن گواهی به :نویسددرباره فرعون می  ).اخالص،بازرگان
 من شما  جامعه ارباب گفت  می بلکه. ام آفریده را شما من که نبود این "هستم شما رب" از او منظور. }24 ، نازعات{هستم شما

 مصر ، ملک مگر:گفت می. فرمانروایی قلمرو و سلطنت یعنی ملک و. ملک صاحب و پادشاه یعنی »ملک« :ملوکیت)2. هستم
 من فرمان به سرزمین این آبیاري یعنی، }51 ، زخرف{شود؟ تقسیم من فرمان به شعباتش و نیل رود نباید مگر نیست؟ من مال

 کیفرتان سخت کنید، اختیار من از غیر الهی و ربی اگر :گوید می آورند، می ایمان ساحرانش که وقتی :الوهیت)3.است
  همه است؛ من امر امر. باشد داشته خودش کنترل در را قلمرو سه آن خواست می فرعون پس،. "}29، شعراء{داد خواهم

 او به بدهم اجازه من اینکه از پیش: گوید می آنها به آورند، می ایمان موسی به که وقتی. باشند من منویات پیرو باید مردم
 سه این همواره هرحال، به!. او ي اجازه به بود موکول قلبی، است امري که ایمان، حتی یعنی  }123، عراف{!آوردید؟ ایمان
 خواهیم می و ایم کرده پیدا را هاآگاهی این که }ناس{قرآن  سوره آخرین این در حاال،.دارد وجود انسان براي خطر

. برم می پناه او به من و است من ارباب که اوست بگو :رب)1:ببریم پناه او نام سه این به فرماید می خدا کنیم، خداحافظی
 اینها، فرماید، می "توبه 31 "مسیحیان در آیه ي درباره قرآن.عالم اندیشمندان ي همه و هاانسان  همه ارباب یعنی ناس ارباب

 گویند می آنها چه هر که گونهاین .اند؟ گرفته خود رب را آنها چگونه. اند گرفته ارباب را دینشان علماي یکتا، خداي جاي به
 و اند پذیرفته اینها و اند کرده حالل را خدا حرام و حرام را خدا حالل علمایشان. اند شده آنها مقلد. پذیرند می دربست اینها

 گفت، او چه هر یعنی. آنها گرفتن خدایی به و اختیارکردن یعنی ،"رب" شود می این. دادند انجام اینها گفتند آنها چه هر
 هر. شوند انسان رب سالطین، شود می که چنان شوند؛ مبدل رب به هم دین علماي که پس،امکان دارد. اوست ارباب چون

 به را او جز بگیرد، خود رب را اهللا انسان آنکه جاي به که است بزرگی انحراف همان این  .باشد انسان  رب تواند می چیزي
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 را او. }64 زخرف،{شماست ارباب و من ارباب ،یکتا اهللا آن : که بود این گفت می مدام عیسی که سخنی. بشناسد ربوبیت
 توجه این و . ام؟ کاره چه من اید؟ آمده من سراغ چرا فرمود می. }51 ، عمران ال{درست و راست راه است این .کنید عبادت

 پادشاه معناي به هم ملک:النَّاسِ ملک:ملوکیت) 2 .افتاده است اتفاق بشر تاریخ در که است انحرافی بزرگترین خدا غیر به
 در که هستی پادشاه دارد؛ پادشاهی دارد؛ اختیاري صاحب جهان این. است معنی دو این جامع واقع، در. مالک هم و است

. شود می او شیداي و واله انسان که آن یعنی »إله«:النَّاسِ إِلَه :الوهیت )3 .است جاري و نافذ او فرمان و او حکم فقط آن
 .اهللا نام زیر در است، آدمی دل  قصه این. ثروت نه و است قدرت نه این. داشتنی دوست و عشق و پرستش ساحت آن یعنی

 و توحید گانه سه ابعاد"در مقاله ).ناس، بازرگان سوره (.این مورد هم از مواردي است که آدم ممکن است منحرف شود
کرده، و با مثالی که اشاره   "ملوکیت  و  ربوبیت ،  الوهیت " مثلث در آنجا نیز، به.ناس دارد بحث مفصل تري از سوره "شرك

 مالکیت )2. }تاسیس{ساخت و طراحی)1 :تزسیم می کند کارخانه این براي نقش سه یا مرحله سه از کارخانه می زند،
 و تیغ ، تزویر و زور و زر:  شریعتی همچون دکتر تعابیر نقش را با و این سه. "فنی مدیریت و سرپرستی )3.  تولید و تأسیسات

 فرهنگ استحمار،  قابل قیاس می داند که در و استثمار و استعمار ، مال و مالک و ملک ، قارون و هامان و فرعون ، تسبیح و طال
 فارسی در جامعی و رسا ترجمه " رب " نام براي هرچند":و می نویسد. کرد ایفا مهمی نقش انقالب از قبل تحوالت سازي

 " براي غلط به که " خداوند " کلمه همان می رسد نظر به اما ، است برگزیده را معادلی خود سلیقه به مترجمی هر و نداریم
 اگر .نامیدند می " همایونی اعلیحضرت خدایگان " را شاه درباري، متملقین. باشد تر مناسب " رب" براي ، می برند بکار " اهللا

   "العالمین رب تصدیق " ، قهرمان ابراهیم ، شده معرفی قرآن در "العالمین رب"تکذیب چهره ترین شاخص عنوان به فرعون
   )."شرك،بازرگان و توحید گانه سه ابعاد":گزید ه اي از(است شده شناخته
 "کل کتاب پیرامون واژه هاي.یکی از تحقیقات جالب ،کتاب اصطالحات چهارگانه اثر ابواالعلی مودودي است            

می کند و کل تحقیقش بر پایه پنج معنا می باشد که عبارت است  وضع "رب "او پنج معنا براي.است "اله،رب،عبادت و دین
کسی که متعهد  3سرپرست و مراقب،)2 .}انسان{ل امور تربیتی و پرورشیؤُسم مسول برآورده کردن نیازها، مربی،)1:از

رد او جمع می آقا و رئیسی که در میان قوم خود همانند محوري باشد که همه گ)3، است}مربوب خود{بهبود اوضاع و احوال
شخص بزرگی که دیگران از او اطاعت می کنند،رییس یا فرد قدرتمندي که حکمش الزم االجراست و دیگران به )4شوند،

مودودي معتقد  .پادشاه،مهتر)5مالکی که شایستگی و اختیار تصرف در ملک خود را دارد، .بزرگی و سیارت او معترفند
ت فوق برخالف معناي وسیع وفراگیر سابقشان،بسیار کوچکتر و در یک سري است،پس از صدر اسالم دایره فهم اصطالحا

داده شده   "رب"یک سوم کتاب اختصاص به واژه .معانی کم دامنه ومحدود با مفاهیمی پیچیده و مبهم خالصه شد
او می خواهد .ه استدر سیر تاریخی دعوت انبیا پر داخت "رب"مودودي با استمداد از قرآن به استخراج آیات  مرتبط با .است

با استناد به آیات مشخص می شود .از قوم نوح کار او شروع می شود.نشان دهد "ربوبیت"تصورات امت هاي گمراه را در باب 
نکته در این بود که آنان به معبودهاي دیگر،غیر از خداي .منکر خالقیت خدا هم نبودند.که آنان هرگز منگر وجود خدا نبودند

قوم عاد و ثمود هم این چنین .که،در تدبیر این جهان دخیلند و قادرند که نیازهاي آنان را بر آورده کنند جهان،معتقد بودند
مودودي هنگام تفسر آیات مربوط به دوره ابراهیم معتقد است که عاملی که تحقیق در مورد این امت را مهم .می اندیشیدند

بر . گمان می کنند که نمرود به خدا کفر می ورزید و مدعی الوهیت بودمردم .می سازد، تفکر اشتباه رایج در باره نمرود است
عکس،او کامال به وجود خدا ایمان داشت و معتقد بود که خدا آفریننده این جهان و اداره کننده امو رات آن است و ربوبیت 

ین بودند و گمراهی آنان، هیج تفاوتی قوم ابراهیم نیز، این چن. را در دیگر معانی،ادعا می کرد، و نه در معانی اول و دوم آن
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قوم ابراهیم به وجود خدا باور مطلق داشتند و می دانستند که،خدا آفریننده آسمانها و زمین و اداره .با پیشینیان نداشت
اشتند اما گمراهی و انحراف آنان در این بود که اعتقاد د. کننده این کاینات عظیم است و از عبادت او نیز هیج ابایی نداشتند

شریک خداوند هستند و سه معناي دیگر ربوبیت را فقط مختص } با دو معناي نخست{اجرام آسمانی در الوهیت و ربوبیت
تنها چیزي که آنان قبول نمی کردند و امتناع :مودودي در مبحث قوم لوط،می نویسد.حاکمان و سالطین خود می دانستند 

می خواستند از هر لحاظ . و اطاعت از لوط به عنوان نماینده خدا بود} ا آخربا سه معن{می ورزیدند اعتقاد به ربوبیت خدا
درباره قوم شعیب هم آیات مرتبط را آورده ثابت می کند آنان هم مانند .آزاد و رها بوده و پیرو شهوات خویش باشند

 او .زات موسی،بررسی بیشتري داردمودودي در باره فرعون به علت تاکید بیشتر قرآن  در مورد داستان مبار. پیشینیان بودند
ضمنا معتقد است که .درباره خداپرستی فرعون و قومش همان مطلبی که در باره نمرود و قومش نوشته در اینجا می آورد

 سوره غافر،) 42تا 41و31،34تا 28(آثار اقدامات یوسف تا آن زمان،در مصر باقی مانده به طوري که به استناد به آیات
سخنان مومن آل فرعون نشان می دهد که امت فرعون هرگز منکر .هان قبطی،از موسی حمایت می کندیکی از فرماند

در اینجا به آیات سوره شعرا استناد می  او .الوهیت و ربوبیت خدا نبودند و گمراهی این امت همجون گمراهی پیشینیان بود
و این،یعنی اینکه فرعون خدا را قبول . "ستیتو فرستاده خدا نی :فرعون با تاکید فراوان به موسی می گفت .کند

 فرشتگانى او با یا نشده آویخته زرین دستبندهایى او بر چرا پس :زخرف می داند 53مودودي مستند این سخن را آیه .داشت
فرعون هرگز مدعی . آیا این سخن کسی است که از وجود خدا و فرشتگان بی خبز باشد؟:می نویسد. "اند نیامده همراه

نبود،بلکه فقط ادعاي الوهیت سیاسی را داشت و به همین }به این معنا که مسلط و چیره بر تمام سنت هاي جهان باشد{الوهیت
 اى گفت] و[ درداد ندا خود قوم] میان[ در فرعون و :است}5و3،4با معناي{دلیل گمان می کرد که او رب اعالي مصریان

 مگر پس نیست من آن از است روان من] کاخهاى[ زیر از که رهانه این و مصر پادشاهى آیا من،] کشور[ مردم
با استناد به آیات  معتقد است، گمراهی ایتان همانند پیشینیان ) ص(او در باره دوره مسیح و پیامبر. }51زخرف،{بینید؟ نمى

اگر آیات فوق را با همان ترتیبی که ذکر شد مطالعه کنید متوجه می شوید که قرآن :بوده است و در پایان نتیجه می گیرد
حاکم مطلق این جهان  "رب":ا اینگونه برایمان توصیف می کندر "رب"ربوبیت را مترادف حاکمیت و سلطنت قرار می دهد و 
تا  57چهارگانه ، ابواالعلی مودودي،چکیده اي ازصاصطالحات .( "و مالک و یگانه رهبر آن است که هیچ شریکی ندارد

151.(  
از آیه اهللا نائینى در رابطه با مناطرات موسی و فرعون   "پیامبران با برخورد هاى شیوه "با عنوان ،دهم درفصل             

در فصل  است که ،"اتخاذ ارباب " به آن اشاره کرده،  "رب"در رابطه با بحث  نائینى از نکات مهمی که.مطالبی مطرح شد
 در عراق مردم با امیر حضرت سخنبه   نائینى، ارجاع اما نکته اي مرتبط با این فصل، .توضیحات داده شده استدوازدهم 

 من سوء ارباب] لکم[ امیۀ بنى لتجدن اهللا ایم و: فرمود آنان به فرمانش از مردم عصیان از پس است که حکومتش اواخر
 در "من" لفظ البته ؛}93 ،خ ،البالغه نهج{یافت خواهید خود براى بدى اربابان را امیه بنى من، از پس! خدا به قسم: بعدى
 خویش خودخواهانه اوامر مقهور کرده، سلب را شما آزادى امیه، بنى من، از بعد یعنى .ندارد وجود البالغه نهج کنونى نسخه

 در که است این امیرمؤمنان کالم در "والة" جاى به "ارباب" تعبیر استخدام فلسفه: است معتقد نائینى. داد خواهند قرارتان
 مى دست از مسلمانان آزادى نعمت و رسید فراخواهد تملکیه حکومت فصل و است بربسته رخت والیتیه حکومت امویان، عصر
 و عالیم از یکى على امام دیدگاه از بنابراین،  شد، خواهد آغاز سوء، اربابان جایگاه در امیه بنى بندگى و رقیت عصر و رود

 جامعه از خصوصیت این هرگاه کهطوری به است حکمرانان خودسرانه اوامر تحت از ملت آزادى دینى، حکومت هاى شاخصه
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 آزادى اندیشه، باشگاه(دهد مى دست از را خویش والیى و اسالمى و الهى هویت و ماهیت، تغییر کلى به حکومت شود، حذف
                   ).سلیمانى جواد ، نائینى میرزاى و

می باشد، و  هر سه سوره درباره ساحرین. اجباري  توسط فرعون مطرح شده است اندیشهدر سه سوره، بحث تحمیل                  
ساحرین از اولین کسانی هستند که به علت اینکه می . یک بررسی می کنیم که یک بهاست  "رب"هرسه مورد در رابطه با 

مورد، اولین . ارج می شونددانند معجزات موسی از جنس دیگري است به رب موسی ایمان آورده و از صف موافقین فرعون خ
 راه به شهر در که است نیرنگى این قطعا آوردید ایمان او به دهم رخصت شما به آنکه از پیش آیا گفت فرعون :چنین است

قرآن در اینجا می خواهد بگوید  .}123اعراف،{دانست خواهید زودى به پس کنید بیرون آن از را مردمش تا اید انداخته
و  :تفسیر نمونه می نویسد .می گوید شما از قبل ساخت و پاخت کرده بودید "توهم توطئه"نظام فرعونی با توسل به تئوري 

خواهد اظهار دارد  شاید می "قبل ان آذن لکم"نظر دارد موسى را فوق العاده تحقیر کند، و با جمله  }به او{گویا با تعبیر به 
دادم ایمان بیاورند،  جو و حقیقت طلبم ، اگر در کار موسى واقعیتى وجود داشت، خودم به مردم اجازه می من هم حقیقت که

ه ب. !ولى این عجله شما نشان داد که نه تنها حقیقتى در کار نیست بلکه یکنوع توطئه و تبانى بر ضد مردم مصر در جریان است 
خواست ادعا کند  طلبى همه وجود او را فرا گرفته بود، می رعون جبار که جنون قدرتهر حال جمله باال نشان مى دهد که ف

که نه تنها مردم مصر، حق ندارند بدون اجازه او عملى انجام دهند، یا سخنى بگویند، بلکه بدون فرمان و اذن او حق 
 است که ملتى آنچنان برده و اسیر گردند که و این باالترین نوع استعمار.اندیشیدن و فکر کردن و ایمان آوردن را نیز ندارند

این همان برنامه اى است که در استعمار نو  .حتى حق فکر کردن و اندیشیدن و ایمان قلبى به کسى یا مکتبى را نداشته باشند
کوشند که  شود، یعنى استعمارگران تنها به استعمار اقتصادى و سیاسى ، و اجتماعى قناعت نمى کنند، بلکه مى نیز دنبال می

در کشورهاى کمونیستى با مرزهاى بسته و دیوارهاى به اصطالح آهنین  .هاى کار خود را با استعمار فکرى تقویت نمایند ریشه
مخصوصا بر دستگاههاى فرهنگى حکومت مى کند مظاهر استعمار فکرى به وضوح دیده مى  ،و سانسور شدیدى که بر همه چیز

اتهام آواره کردن مردم سرزمین مصر را به  در این آیه فرعون بحث را امنیتی کرده و .)تفسیر نمونه، سوره اعراف(شود
و فرعون گفت مرا بگذارید موسى را بکشم تا  :در آیه دیگري اتهامات دیگري به رهبري نهضت می زند. موسی وارد می کند

آیه دومی که به در .}26غافر،{ساد کند ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین ف پروردگارش را بخواند من مى
 او به دهم اجازه شما به آنکه از پیش آیا گفت] فرعون[ :می کند، کمی بیشتر توضیح می دهد اشاره اندیشه و دین اجباري

متوسل  "توهم توطئه"باز  به تئوري  ،در این آیه  .}71طه،{است آموخته سحر شما به که شماست بزرگ او قطعا آوردید ایمان
منظور فرعون این است که شما حساب شده از  . موسى استاد بزرگ شما است که به شما سحر آموخته استشده می گوید، 

آیه  .اى را ترتیب داده اید چنین برنامه و با هم تبانی کرده اید مدتها پیش براى تسلط بر اوضاع مصر و گرفتن زمام قدرت
بحث نظام فرعونی طوالنی است و نیاز به نوشتن .چهل ونهم سوره شعراء،  مورد سوم است که تا اندازه اي شبیه آیه فوق است

براي اینکه .کافیست }تمامیت خواه{یک حکومت توتالیتر دادن چهره نشان براي  کتاب یا کتابهایی دارد، و فعال همین آیات 
یکی از مطالبی که درباره تفاوت نظامهاي دیکتاتوري و  :ت خواه پی ببریم، مثالی آورده اندبه عمق دخالتهاي یک نظام تمامی

توتالیتر می گویند این است که، حیطه دخالت نظامهاي دیکتاتوري تا درب منزل اشخاص است، اما نظامهاي توتالیتر به درون 
همه  .نمی توان اندیشید نظام فرعونیبدون اجازه  .رندمنزل اشخاص، به پستوهاي آنان  و حتی به درون اندیشه مردم کار دا

   .}مائومثل زمان {اندیشه واحد،حزب واحد، ایمان واحد و حتی لباسهاي متحدالشگل: را می خواهند قالبی بار بیاورند
 تشریح شدهرحله م 5در  ،مبارزاتاین  ذکر  .در سوره یونس، به بخش دیگري از مبارزات موسی اشاره می کندقرآن               

سرانجام کسى  :در آغاز وضع نخستین گروه ایمان آورندگان به موسى را بیان مى کند و مى گوید ،سومین مرحله در. است 
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به موسى ایمان نیاورد مگر فرزندانى از قوم وى در حالى که بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار 
فرزندانى از قوم او اینها . }83یونس،{جوى و از اسرافکاران بود  رسانند و در حقیقت فرعون در آن سرزمین برترى

اهر کلمه ذریه ، بیشتر از جوانان و نوجوانان تشکیل مى شدند، تحت فشار این گروه کوچک و اندك که به مقتضاى ظ.بودند
شدیدى از ناحیه فرعون و اطرافیانش قرار داشتند، و هر زمان از این بیم داشتند که دستگاه فرعونى با فشارهاى شدیدى که 

ان اولین کسانی هستند که به نهضتها همیشه جوان. روى مؤ منان وارد مى کرد، آنان را وادار به ترك آئین و مذهب موسى کند
جوان چیزي ندارد که از دست بدهد که محافظه . می پیوندند، ریرا هر چه سن باالتر می رود، انسان محافظه کارتر می شود

به قول مارکس طبقه پرولتاریا جزو اولینها در صف مبارزات می باشد براي اینکه پرولتاریا چیزي ندارد که از دست . کار شود
به فرجام در پنجمین مرحله از مبارزات موسی . به هر حال، آیه شدت خفقانی که در آن نظام بوده را ترسیم می کند. بدهد

تا وقتى که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودى جز آنکه  :وم فرعون اشاره کرده می فرمایدش
منظور قرآن از نپذیرفتن ایمان فرعون این است  .}90یونس،{شدگانم ن از تسلیماند نیست و م هفرزندان اسرائیل به او گروید

 که نبود شهرى هیچ چرا :بعد به داستان یونس می پردازد و می فرماید .که ایمانی که از ترس باشد، پشیزي ارزش ندارد
 عذاب آوردند ایمان] لحظه آخرین در[ وقتى که یونس قوم مگر بخشد سود آن حال به ایمانش و بیاورد ایمان] آن اهل[

آنچه قوم یونس را از .}98یونس،{ ساختیم برخوردار را آنان چندى تا و کردیم برطرف آنان از دنیا زندگى در را رسوایى
این است که آنها همه به صورت دسته جمعى ایمان آوردند، آن هم پیش از فرا رسیدن  کردهممتاز  در این آیه، دیگر اقوام
 که در میان اقوام دیگر گروه زیادى تا هنگامى که فرمان مجازات قطعى پروردگار صادر شد،ی، در حالخداوندعى مجازات قط

با   در رابطه دلیلى که  همان ا پس از مشاهده عذاب الهى غالبا اظهار ایمان کردند ولى ایمانشان بهام مقاومت می کردند،
تفسیر نمونه درباره ایمان آوردن دسته جمعی آنان، به نکته جالبی اشاره کرده و می  .فایده اى نداشتفرعون گفته شد 

زندگى مى کردند ماءیوس شد، به  }در عراق { هنگامى که یونس از ایمان آوردن قوم خود که در سرزمین نینوا: نویسد
نیز در میان آن گروه بود که به یونس عالم و دانشمندى  ،کهیپیشنهاد عابدى که در میان آنها مى زیست نفرین کرد در حال

ولى یونس پس از این ماجرا  .پیشنهاد مى کرد باز هم درباره آنان دعا کند و باز هم به ارشاد بیشتر بپردازد و ماءیوس نگردد
فرمان  از میان قوم خود بیرون رفت ، قوم او که صدق گفتارش را بارها آزموده بودند، گرد مرد دانشمند اجتماع کردند، هنوز

قطعى عذاب فرا نرسیده بود، ولى نشانه هاى آن کم و بیش به چشم مى خورد، آنها موقع را غنیمت شمرده و به رهبرى عالم 
از شهر بیرون ریختند، دست به دعا و تضرع برداشته و اظهار ایمان و توبه کردند و به جستجوى پیامبر خویش برخاستند اما 

ایمان و بازگشت به سوى پروردگار که به موقع انجام یافته بود، و با آگاهى و اخالص تواءم بود  این توبه و .اثرى از او ندیدند
، و هنگامى که یونس پس از ماجراى طوالنیش ف شد و آرامش به سوى آنها بازگشتکار خود را کرد، نشانه هاى عذاب بر طر

اه و دلسوز در ان فوق نشان مى دهد که نقش یک رهبر آگداست .او را از جان و دل پذیرا گشتند  ،به میان قوم خود بازگشت
که عابدى که آگاهى کافى ندارد بیشتر روى خشونت یزه مؤ ثر و حیاتبخش است، در صورت، تا چه اندامیان یک قوم و ملت

وایت مفهوم مى ، و علم تواءم با احساس مسئولیت نیز از این ردر مقایسه میان عبادت نا آگاهانهتکیه مى کند، و منطق اسالم 
دنبال مطلب ایمان آگاهانه دسته  ، به ارزشی ندارد اجباريایمان همانگونه که گفته شد  ).تفسیر نمونه،سوره یونس(شود

 .آوردند مى ایمان یکسر آنها همه است زمین در که هر قطعا خواست مى تو پروردگار اگر و :می فرماید ،جمعی قوم یونس
اراحت از عدم ایمان گروهى از آنان دلگیر و نیعنی اي پیامبر،  .}99یونس،{ بگروند که کنى مى ناگزیر را مردم تو آیا پس

وقتی آیات با این  .مؤ من و گروهى بى ایمان خواهند بود  ، این الزمه اصل آزادى اراده و اختیار است که گروهىمباش
ان می دهند که نمی توان مردم را به زور به بهشت صراحت بیان می کنند، در پذیرش ایمان اجبار نیست و به پیامبران فرم
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درست است که : این حقیقت را یادآور مى شود ،در عین حال در آیه بعد .، تکلیف دیگران، به طریق اولی روشنتر استبرد
و هیچ : انسانها مختار و آزادند، ولى باز اگر لطف الهى و فرمان پروردگار شامل حال آنها نشود هیچکس ایمان نمى آورد

 و قرآن نظر از. "دهد بر کسانى که نمى اندیشند پلیدى را قرار مى] خدا[کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و 
 همین به .است عقل نیروي ایمان باالي مراتب به رسیدن و دین شناخت براي راهها ترین مطمئن و بهترین از یکی روایات

) ص( خدا رسول کهییجا تا. است ساخته آشکار مختلف مناسبتهاى در را خرد و عقل العاده فوق ارزش اسالم ،جهت
نکته ). اسالم کویست: منبع حدیث از(}209:  ص 11:  ج الوسائل مستدرك{"ندارد هم دین ندارد عقل که کسی":فرمود

ه، عکس آن سخن این نکت. است "پلیدي"و  "عدم تعقل"، اشاره شده رابطه  مستقیم صدم سوره یونسظریفی که در آیه 
آنان که عقل دارند، دین .آنان که دین دارند، عقل ندارند":معروفی است که از ابوالعالء معري نقل کرده اند که گفته است

  ."ندارند
 که هر پس است آمده شما براى پروردگارتان جانب از حق مردم اى بگو: قرآن در دنباله داستان یونس می فرماید               

 نگهبان شما بر من و شود مى گمراه خود زیان به گردد گمراه که هر و یابد مى هدایت خویش سود به یابد هدایت
ما فقط به ذکر آیات می  .مورد در قرآن آمده است 5بودن در  "نگهبان، گمارده=وکیل"بحث عدم  .}108یونس،{نیستم

 ایشان بر خدا اند گرفته خود براى دوستانى او جاى به کهکسانی :نمونه بعدي .پردازیم، خود آیات بسیار روشن و واضح هستند
 هر پس فروفرستادیم تو بر حق به مردم] رهبرى[ براى را کتاب این ما :و .}6شوري،{نیستى گمارده آنان بر تو و است نگهبان

 نیستى وکیل آنها بر تو و شود مى گمراه خودش زیان به تنها رود بیراهه کس هر و اوست خود سود به شود هدایت کس
و  .}66انعام،{ نیستم نگهبان شما بر من بگو است حق بر آن حالیکه در شمردند دروغ را] قرآن[= آن تو قوم و :و .}41زمر،{

 را تو ما و آوردند نمى شرك آنان خواست مى خدا اگر و :اینگونه خیال پیامبر را آسوده می کند که ،در نمونه دیگر این آیات
 تنها تو که ده تذکر  :و درآیات  پایانی سوره غاشیه آمده است .}107انعام،{ نیستى آنان وکیل تو و ایم نکرده نگهبان ایشان بر

 ماست عهده به آنان] از خواستن[ حساب آنگاه*...ندارى تسلطى آنان بر=لَّست علَیهِم بِمصیطرٍ  * اى تذکردهنده
هر کس رویگردان شود ما ": سوره نساء آمده است که مى گوید 80این مطلب شبیه چیزى است که در آیه  .}26تا  21غاشیه،{

 "سطر"از ماده  "مصیطر" .شورى که همین معنى را بازگو مى کند 48انعام ، و  107و آیه  ، "تو را مسؤ ول آنها قرار ندادیم
ندى مى کند، و سطور کتاب را تنظیم مى نماید، سپس به کسى است که سطرب "مسیطر"به معنى همان سطور کتاب است و 

عنوان هر شخصى که بر چیزى مسلط باشد، و خطوط آن را تنظیم کند، یا او را به اجبار وادار بر انجام کارى نماید اطالق 
می باشند، و می اشاره به رهبرانی کرده است که تمامیت خواه  "مسیطر"چه زیبا  واژه  .)تفسیر نمونه،سوره غاشیه(شده است

و این با آزادي . یعنی براي تک تک افراد تکلیف روشن نمایند .جامعه را تنظیم نمایند سطور کتاب خواهند مانند سطربندان،
با همان مطالبی که در رابطه با قوم یونس در پاراگرافهاي قبلی بیان کردیم، این بار،  و در رابطه . اندیشه در تضاد است
از فساد در زمین باز دارند ] مردم را[پس چرا از نسلهاى پیش از شما خردمندانى نبودند که  :ی فرمایدبصورت کلی، قرآن م

جز اندکى از کسانى که از میان آنان نجاتشان دادیم و کسانى که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و 
و *ده است که شهرهایى را که مردمش اصالحگرند به ستم هالك کندبر آن نبو] هرگز[و پروردگار تو *آنان بزهکار بودند 
 .}118و  117هود ، {که پیوسته در اختالفندیداد در حال ا امت واحدى قرار مىخواست قطعا همه مردم ر اگر پروردگار تو مى

آن اینکه در هر جامعه  در دو آیه اول، یک اصل اساسى اجتماعى که ضامن نجات جامعه ها از تباهى است مطرح شده است ، و
د که در برابر مفاسد ساکت نمى نشینند، و به مبارزه بر مى ناى تا زمانى که گروهى از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دار

اما آن زمان که بى  .خیزند، و رهبرى فکرى و مکتبى مردم را در اختیار دارند این جامعه به تباهى و نابودى کشیده نمى شود
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د و به دنبال آن نابودى حتمى سکوت در تمام سطوح حکمفرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بى دفاع ماند، فسا تفاوتى و
به هر حال، ستمگران که اکثریت این جامعه ها را تشکیل مى دادند به دنبال ناز و نعمت و عیش و نوش رفتند و آنچنان . است

اضافه مى  117سپس براى تاءکید این واقعیت ، در آیه .ه انواع گناهان زدند مست باده غرور و تنعم و لذات شدند که دست ب
فرماید که ، اینکه مى بینى خداوند این اقوام را به دیار عدم فرستاد به خاطر آن بود که مصلحانى در میان آنها نبودند، نکته 

این نکته را روشن مى سازد که تنها . است هیدر آ "صالح "و  "مصلح  "که در آیه فوق جلب توجه مى کند تفاوت  یمهم
ضامن بقاء نیست بلکه اگر جامعه اى صالح نباشد ولى در مسیر اصالح گام بردارد او نیز باز حق بقاء و حیات دارد،  "صالحیت "

فت بود و نه مصلح ، از نظر سنت آفرینش حق حیات براى او نیست و به زودى از میان خواهد ر لحولى آن روز که نه صا
به یکى از سنن آفرینش که در واقع زیر بناى سایر مسائل مربوط به انسان  118در  آیه  ).نمونه،سوره هود ریبرداشت از تفس(

است اشاره شده و آن مساله اختالف و تفاوت در ساختمان روح و جسم و فکر و ذوق و عشق انسانها، و مساله آزادى اراده و 
تاکید و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل بر این است که او قادر بر این نبود که همه تا کسى تصور نکند ،  اختیار است

آرى هیچ مانعى نداشت که او به حکم اجبار و الزام ، همه انسانها را .آنها را در یک مسیر و در یک برنامه معین قرار دهد
ه چنین ایمانى فایده اى داشت ، و نه چنان اتحاد و ولى ن. یکنواخت و مؤ من به حق و مجبور بر قبول ایمان بیافریند

ت و نه وسیله تکامل، و نه موجب ایمان اجبارى که از روى انگیزه هاى غیر ارادى برخیزد، نه دلیل بر شخصیت اس .هماهنگى
ل جمع آورى ، درست به این می ماند که خداوند زنبور عسل را چنان آفریده که به حکم الزام غریزه به دنباپاداش و ثواب

اصوال ارزش و امتیاز انسان و مهمترین تفاوت او با موجودات  .شیره گلها مى رود، هیچ در این راه از خود اختیارى ندارند
، همچنین داشتن ذوقها و سلیقه ها و اندیشه هاى گوناگون و متفاوت که موهبت آزادى اراده و اختیار است دیگر داشتن همین

از طرفى هنگامى که آزادى اراده آمد، اختالف  .را مى سازد، و بعدى از ابعاد آن را تامین مى کندهر کدام بخشى از جامعه 
. در انتخاب عقیده و مکتب ، طبیعى است ، اختالفى که سبب مى شود گروهى راه حق را بپذیرند و گروه دیگرى راه باطل را

همین دلیل در آیات متعددى از قرآن تاکید شده است که  اساس آفرینش انسان و دعوت همه انبیاء است ، به ،آزادى اراده
دعوت به مسیر حق و نشان کار خداوند تنها  .ر هدایت مى کرد، اما چنین نخواستاگر خداوند مى خواست همه را به اجبا

: رآن مى گویدق .، و تعیین کردن راهبر، و برنامه طى طریق است ، و هشدار دادن در برابر بیراهه ، و عالمتگذارىدادن راه
ما راه را به انسان نشان دادیم یا شکر گذارى : مى خوانیم  چهارمو در سوره انسان آیه  .}12لیل ، {بر ما نشان دادن راه است

از روشنترین آیاتى است که بر آزادى اراده انسان و نفى مکتب جبر تاکید  ،آیات مورد بحث ،بنابراین  ."مى کند و یا کفران
  ) ."نمونه،همان ریتفس":گزیده اي از(بر آن است که تصمیم نهائى با خود انسان استمى کند و دلیل 

است  يآنان است و وجود استعدادات مختلف در جهان ضرور يتفاوت موجودات جهان به علت تفاوت استعدادها              
. نمی تواند یکسان باشد همه انسانها  ياست برداشتها یهیبد گوناگون افراد، يتهایبا توجه به ظرف  .امتحان معنا ندارد ،وگرنه

در همین رابطه بحثی  دکتر شریعتی.باشدتفاوتها  نیاشاره به هم دیشا  ،"خداست يها راه به سوبه تعداد انسان"جمله معروف 
 هرگاه جامعه ايآورد و  یو جهت، آرامش و سکون م دهیاتحاد و اشتراك در درك و عق"را مطرح می کند مبنی بر اینکه، 

 که بااین  اتحاد درك، جامعه به  و توضیح می دهد."جنبش است یچه، زندگ شود، یم کیبه مرگ نزد حالت افتاد نیبد
جاها که چرا آن. کشاند ؟ یجامعه را به رخوت و انجماد م چرا:بعد به صورت پرسشی می پرسد. کشیده می شوداستبداد 

و به  شود ینم زیگالو یبیبا رق دانیکه در م يا شهیو اند ردیم یتصادم ندارد فکر م ها با هم شهیو اند ستیافکار ن يآزاد
 یترجمه، عل ون،ینیماس ییسلمان پاك،لو( شود؟ یو تباه م ماند یاز رفتن باز م ،خورد خود یبر نم یمانع
 :او می گوید. اي داشته باشیمقبل از اینکه پاسخ  شریعتی را مطرح کنیم، به جمله معروف مالصدرا را اشاره ).11،صیعتیشر
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اساس عالم هستى  ،يآر ).ایپد کلوینقل از طهور انس("گرفت یبخشنده صورت نم ياز خدا ضیبود ادامه ف یاگر تضاد نم
 .ستیاز اضداد ن يجز مجموعه ا ایباشد و دن یجهان، قاعده تضاد م نشیآفر یقاعده اصل. مبنى بر اختالف در موجودات است

 سوره هود است 119و  118ات یآاستدالل او بر اساس   .کند یها را نقد م شهیبودن افکار و اند یقالب بر همین پایه،  ،یعتیشر
خدا بر او رحم کرد و  کهیمگر کس... االَّ من رحم ربک ولذَلک خَلَقَهم" :اما آي بعدي چنین است. را توضیح دادیم 118که  آیه 

به اختالف  "ذلک" ریضم: از مفسران گفته اند یبرخ چنانکهاگر :دیگو یمشریعتی   ،"دیمقصود آنان را آفر نیهم يبرا
که در سه چهار قرن اول اسالم  يا یو علم يفکر شرفتیآنهمه پ.ردیگ یاوج م تینهایتا ب یاز نظر علم ،یبرگردد، معن

از زمان سلطه {و آن همه انحطاطی که از آن پس  .بود يو تصادمات اعتقاد يمعلول وجود آن همه تناقضات فکر م،یداشت
اسی واحد و تخفیف و یک جهت سی "مذهب"، یک "فکر"معلول تسلط یک  ،گرفتارش شدیم}ترکان و اوج تعصبات مذهبی

داد با  اروپایی که در اتّفاق و اتّحاد فکري و علمی قرون وسطی جان می ،هاي عقیده اي بود، چنانکه بر عکسبرخوردها و جنگ
ها و انجمادهاي خفقان آور  ها در آن باال گرفت و شعله هاي مقدس در هم افتاد و آن یخشتناقضات و کشمک ،طلوع رنسانس

  .)12سلمان پاك، همان،ص( جوش کرد و دامن گسترد  ،شکست و تا بدینجا دریاهاي اندیشه و شناخت
که  افکار انسانها را تهییج نمایندتا آمده اند بلکه آنها در نتیجه، انبیاء نیامده اند تا به زور مردم را هدایت نمایند،               

اگر جامعه  .تا کابوس جهل از جامعه رخت بربندد ، دنبیفزای  مردم بر آگاهی تا آنها آمده اند.استعدادهایشان شکوفا شود
می کنند می بایستی بذر آگاهی را بیفشانند و نهال ء کاري که انبیا .زمینه پذیرش حق در آن آسان تر می شودآگاه باشد، 

 کافی است که آنان به این فطرت فرا خوانده شوند، آن هم نه با اجبار، . فطرت انسانها پاك است،  .این بذر را آبیاري کنند
: را اینگونه بیان فرموده است  اسالمدر سوره اعراف، فلسفه بعثت  پیامبر  آن قر.مهیا شدبلکه پس از اینکه زمینه این پذیرش 

همان پیامبرى [کنند  یابند پیروى مى او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى] نام[که  امیهمانان که از این فرستاده پیامبر 
ارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاك د دهد و از کار ناپسند باز مى آنان را به کار پسندیده فرمان مى] که

پس کسانى که به او ایمان  .دارد آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى] دوش[گرداند و از  را بر ایشان حرام مى
 ان رستگارانندآوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان هم

پیامبرى  ) 2.}النبى{او پیامبر خدا است ) 1:براى این رسول ، شش صفت عالوه بر مقام رسالت بیان مى کند  .}157اعراف،{
. }مىاال{، کانون اصلى توحید طلوع کرده استام القرى، از سرزمین مکه ده و از میان توده جمعیت برخاستهکه درس نخوان

 .مشاهده مى کنند }تورات و انجیل{قانیت او را در کتب آسمانى پیشینمات و نشانه ها و دالئل حپیامبرى که صفات و عال ) 3
ها و آنچه خرد آن را مى شناسد و نزدش معروف ی، به نیکو با فرمان عقل کامال سازگار استپیامبرى که محتواى دعوت ا ) 4

عوت او با فطرت محتواى د ) 5  .مى شمرد، نهى مى نمایدناشناس  ،است ، دعوت مى کند، و از بدیها و زشتیها و آنچه خرد
طیبات و آنچه را طبع سلیم مى پسندد، براى آنها حالل مى شمرد، و آنچه خبیث و تنفرآمیز مى باشد بر {سلیم هم آهنگ است
مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به زنجیر کشیدن توده هاى مردم و استعمار و  ماننداو)  6. }آنها تحریم مى کند

 بارها را از دوش آنان بر مى دارد، و غل و زنجیرهائى را که{بلکه استثمار آنها ست ، نیست ، نه تنها بندى بر آنها نمى گذارد، 
اگر او از طرف خدا  .}رهم و االغالل التى کانت علیهم و یضع عنهم اص=بر دست و پا و گردنشان سنگینى مى کرد، مى شکند

ه تنها نباید غل و زنجیرها را از مردم بگشاید بلکه باید آنها را همچنان در جهل و بیخبرى ، ن دنبود، حتما به خاطر منافع خو
زنجیر  :ت و پاى بشریت گشودکه مى بینیم او زنجیرهاى گران را از دسینگهدارد تا بهتر بتواند آنها را استثمار کند، در حال

زنجیر انواع  .زنجیر بت پرستى و خرافات از راه دعوت به توحید .عوت پیگیر و مستمر به علم و دانشجهل و نادانى از طریق د
و زنجیرهاى  .وت به اخوت دینى و برادرى اسالمى، و مساوات در برابر قانونتبعیضات و زندگى طبقاتى از طریق دع
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و حبس کردن به  يزیبستن چبه معنی  "اصر ":راغب می نویسد).سوره اعراف 157ز تفسیر نمونه، ذیل آیه گزیده اي ا(دیگر
ی سمانهائیطنابها و ر ،"اإلصار". زندان یعنیاست  یو محبس کشت}اسکله{ یمحل بستن کشت ، "المأصر " .قهر و زور، است

به هر  ).176، ص1 ترجمه مفردات، ج(دارد یم يرا بر پا }و چادرها مهیخ يمنظور همان طنابها{خانه يکه ستونها است که
گفته می شود ، اگر عهد و پیمان و یا مجازات و کیفر را  "اصر"، به هر کار سنگینی که انسان را از فعالیت باز می دارد حال 

می  "اصر "مصادیق ت هم  ازنادانی و خرافا  .می گویند به خاطر محدودیتهائی است که براي انسان ایجاد می کند "اصر"
تفسیر المیزان،سوره (اندازند مى اشخاص پاى و دست به که است بندى و طوق معناى به و "غل " جمع" اغالل" و. باشند

همان اوهام و خرافاتى است که فکر و عقل آنها را از رشد و نمو   "ریغل و زنج"از مقصود شود یاستنباط م ،هیاز آ ).اعراف
 يو بندها دیاز ق يو آزاد دنیشیدرست اند نهیفراهم کردن زم امبران،یاز اهداف بلند پ یکیفوق،  هیطبق آ .دارد یبازم

 اکرم امبریافتخارات پ نیاز بزرگتر .حق است يبه سو یتکامل حرکتموانع  نیسنگ يها رهیو برداشتن زنج یرعقلیو غ یخراف
اصوال به  .عقل و خرد بشر را از غبار و زنگ خرافات شستشو داد و نمود، مبارزه ال،یکه با خرافات و اوهام و افسانه و خ نستیا

 کیبه قول سقراط همچون  ایو . ندیماخفته مردمان به آنان کمک ن يهالتا در شوراندن عق آمده اند امبرانیپ ،یگفته امام عل
 نیاول مینیب یمورد م نیدر ا .تدانش انسانهاس ءارتقا ،راه عالج مبارزه با خرافات .فکر مردم مؤثر باشند اندنیماما در زا

خرافى و افسانه  ملت. آفتاب گرفت ،)ص(امبریپ فرزند م،یروز مرگ ابراه. شود سخن از آموزش علم است یکه نازل م یاتیآ
  ."گرفته شده است امبریآفتاب براى مرگ فرزند پ :دانسته و گفتند امبریپ بتیرا نشانه عظمت مص دیخورش گرفتگى رب،پسند ع

خدا هستند و سر به فرمان  انیپا آفتاب و ماه،دو نشانه بزرگ از قدرت بى :منبر رفت و فرمود باالى د،یجمله را شن نیا امبریپ
لحظه از منبر  نیدر ا .دیبخوان اتینماز آ هر موقع ماه و آفتاب گرفت، .رندیگ هرگز براى مرگ و زندگى کسى نمى او دارند،

 ).}، جعفر سبحانى 428، ص 2ج  تیفروغ ابد:نقل از{ 155، ص22ج "بحار االنوار"(خواند  اتیو با مردم نماز آ آمد، نیپائ
 جهیو در نت ساخت، مى اسختربه وى ر  مردم را نسبت دهیخاطر مرگ فرزند صاحب رسالت،گر چه عق د،بهیفکر گرفتگى خورش

  .گردد میافسانه در دل مردم تحک قیاز طر تشیولى او هرگز راضى نشد که موقع کرد، او کمک مى نیآئ شرفتیبه پ
 .است دهیگرد نیجمود و تحجر عج یبا نوع عتاًیاست و طب یخرافات نشأت گرفته از جهل و بسته بودن مدار فکر انسان             

به آن عارضه  کردیرو یعامل اصل  ،یمنطق ریغ دیاز رسوم، افکار و عقا يرویبه عنوان بستر مناسب خرافات در پ يجمود فکر
 انیجر کیامر  نیبه ما نشان خواهد داد که ا یعلم ي هیاز زاو ییاخرافه گر دهینگرش به پد .است يزیناپسند خردگر

که  يرشد اتیعمل یشود و ط یکاشت م}نه علم{حمق  يجهل به معنا نهیمعنا که بذر آن ابتدا در زم نیاست؛ بد يندیفرا
در عرصه   دیتول ءأو منش ندیکند، تا به بار بنش یم یرا ط یگردد، مراحل یم تیموجود در ذهن تقو يفکر داتیتوسط مؤ

بشر در برابر  ). پژوهنده  ی، عل"آن در تحجر و التقاط ریو تأث ییخرافه گرا"راسخون،مقاله  تیسا(گفتار و رفتار باشد  عمل،
آنکه  گرید د؛یترس یم نکهیا یکی : کسوف و خسوف سه ضعف بزرگ داشت ایطوفان ، رعد و برق  لرزه ، نیمانندزم یعیوقا

 یخراف االتیسه عامل مهم در افکار و خ ،و جهل رتیپس خوف و ح. کرد؛ سوم آنکه نادان بود یم رتیشد و ح یم رهیزود خ
 در خرافات رواج بستر و عوامل از یکی: آیه اهللا ایازي می نویسد). راسخون،همان مقاله، نقل از رضازاده شفق تیسا(او بود 
 این. است عقاید حوزه در مستقیم غیر و مستقیم تقلید رواج و دینی گفتگوهاي و نقد افول و جهل و انحطاط مذهبی، جوامع
 یکى متأسفانه .آورد می در دین رکود و اجتهاد فرهنگ شدن محدود و دینی کالم و پژوهشی هاي حوزه ناپویایی سراز مشکل

 رشد محیطهاى در عموماً و دارد درازى داستان بیمارى این. است فکرى مخالفان تکفیر رواج مذهبى، جوامع بیماریهاى از
چه بسا ستمکار بردبار به خاطر  :همین معنا را در جمله اى بیان مى فرماید) ع(امام هادى  .گیرد مى شکل استبدادى و نیافته

که با شیوه هاى غلط به دفاع از حق مى {که حقدار نادان با سفاهتشیدرحال  .شودبردباریش بر مردم مورد عفو واقع مى 
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) ع(على : فرماید مى باره این در) ع(باقر امام. }358بحرانى، تحف العقول، ص  {نور حق را خاموش مى کند }پردازد
د، بلکه مى گفت آنها برادران ما هستند هیچیک از افرادى را که با او جنگیدند به شرك و نفاق متهم نکرد و آنان را تکفیر نکر

اتفاقاً آنچه در روایات آمده، دعوت به تضارب  .}10، حدیث 83، ص 15حر عاملى، وسائل الشیعه، ج {که به ما ستم کردند
ال هر کس از آراى گوناگون استقب: امیرمؤمنان طبق روایتى مى فرماید  .آرا و گفتگو و تالقى افکار در برابر روش تکفیر است

، ص 2به نقل از نهج البالغه عبده، ج  287، ص 1حکیمى، الحیاة، ج  {کند، نقاط اشتباه و خطاى هر کارى را خواهد شناخت
را کنار هم نهید که رأى رأیها را برخى بر برخى دیگر عرضه کنید و آنها : در روایت دیگرى از حضرت رسیده است  .}185

رأى و نظر را همچون شیرى که براى آوردن کره آن در میان مشک مى ریزند و  .}287همان، {گونه پدید مى آیددرست این
این ترجمه از متن الحیاة ترجمه آقاى احمد  {به نظر درست برسید  و تضارب اندیشه ها، ءمى زنند بزنید، تا به وسیله تقابل آرا

که تنها به  ،در ابعاد گوناگون آن بوده است مبارزه با خرافات و غلو ءایاز اهداف بعثت انب یکی .}آرام برگرفته شده است
 امبران،یاز اهداف بلند پ یکیبدون شک  :یرعقلیوغ یخراف يوبندها دیاز ق يآزاد: کمی:توان اشاره کرد یاز آن م ينمونه ا

 موانع نیسنگ يها رهیو برداشتن زنج یرعقلیو غ یخراف يو بندها دیاز ق يو آزاد دنیشیدرست اند نهیفراهم کردن زم
 نهینهاد) 1رود یاز چند جهت گام برم فیسخ دیبه مبارزه با عقا  ،يریشگیقرآن با روش پ. حق است يبه سو یحرکت تکامل

 شیب دیشا. شود مساله عقل آغاز  دازیو طرحی در حوزه اعتقادات، با ياصوال هرنظام فکر :دیشدن تدبرو تفکردرعقا
 نیاز ب ایو  یاثبات حق يرا برا یامبراستداللیبه پ ایوجود دارد که مردم را به تفکر، تذّکر وتعقّل دعوت کرده، و  هیصدآیازس

 يزیهر چ ایبه خدا و  دهیبندگان خود را امر نفرموده که نفهم ه،یآ کیدر  یخداوند درقرآن حت. آموخته است ،یبردن باطل
 مشتركعقل، زبان  گرید ياز سو .}254، ص5ج زان،یالم{ندیمایرا کورکورانه بپ  یراه ایآورند و مانیکه ازجانب اوست، ا

اگر . قابل دفاع ساخت دیعقا يبرا ییآورد، و مبنا لیارتباط برقرار کرد، دل گرانیتوان با د یزبان م نیبا ا. همه انسانها است
 دیفوا حیاکنون در جهت توض: شهیاند يآزاد )2. سخن گفتن و مبادله کالم وجود ندارد يبرا یینقطه اتکا چیعقل نباشد، ه

 جادیا گرانید يبرا دیو امکان نقد عقا شهیاند يآزاد: کمی :گردد یاشاره م یبا خرافات، نکات هدر مبارز شهیاند يآزاد
و بدون  فیباطل و سخ دیتوان عقا یاست که م شهیاند يآزاد هیدر سا. و انتخاب درست کردن است دنیشیاند يفرصت برا

مبارزه با سطحى شدن . است ینید شهیاند يارتقا ودیگر آزادى بیان، رشد  دهیفا: دوم .آن شناخت حیرا از صح ینیاستناد د
مخالف است که در اثر ممانعت از تضارب آرا و برخورد افکار مخالف و موافق  هیارائه نطر يآزاد هیفهم و عقل جامعه در سا

 رصفتى که عمدتاً د. نتیجه محدودیت فکرى، رواج ظاهر گرایى و قشرى گرایى است . افتد یجا م یو خراف فیامور سخ
دیگر آزادى  دهیفا: سوم .جامعه هاى استبدادى و انحصارگرا نمایان مى شود و جامعه در بساطت و انحطاط قرار مى گیرد

از رواج خرافات  یبخش رایز. مخالفان ياز سو شهیدبا نقد مداوم ان دهیاصالح عق  :چهارم  .است ریاز حربه تکف يریشگیبیان، پ
) ع(علی :اهتمام به علم و دانش )3. ینیاز انحطاط و افول فرهنگ د يریشگیپ: پنجم  .و بدعتها در اثر نقد نشدن است

 یچه کس نکهیا . "بر شما باد که همیشه دریابید، نه اینکه نقل کنید و روایت کنید= علیکُم بالدرایات، ال بِالروایات: فرماید می
کنزالعمال، {گوید شود، نه اینکه چه کسی می یمچه گفته  نیدیهمیشه بب: شخص است لیمهم منطق و دل ست،یمهم ن دیگو یم

و  یو فرهنگ ياعتقاد یوابستگ ایو  تینه شخص  ، خود سخن است،در سنجش حق اریمع ). 1/189، غررالحکم، 16/269
 علی امام  .از اهل حق است، اما باطل است یو سخن  .از اهل باطل است و درست است یبسا سخن  صاحب سخن، یمذهب

هر چند از اهل باطل، و باطل را انتخاب نکنید، هر چند اهل حق بگویند و همواره ناقدان  د،یحق را برگزین: فرماید می
شنوید  از هر کسی سخنی می  د،یکن یخود سخن را بررس یعنی  .}359محاسن برقی، ص ،{سخن باشید}کنندگان یبررس{

. حق را بگیرید، اگر چه از اهل باطل باشد. حقانیت باشد دبای  رش،یمعیارپذ. چشم بسته نپذیرید و به دنبال دلیل آن باشید
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 یم اریارزشها مع. شود دیگر شخص معیار نمی  اگر معیار حقانیت باشد،. حتی اگر از اهل حق باشد حرف باطل را نپذیرید، 
و  رآنق":گزیده از(است و بس لیما دل اریمع یعنی. میهست لیما فرزندان دل. نحن أبناء الدلیل: گوید شیخ مفید می. شوند

ابوعلی سینا و  ،شبستري با اینکه با فلسفه و استدالل عقلی و طرفداران آن ازجملهشیخ محمود  .)"يازیمبارزه با خرافات، ا
اما معتقد است که سخن حق و حقیقت را باید از هر کسی شنید و پذیرفت هر چند که فلسفی و اهل   ارسطو میانه اي ندارد،

 که ارسطو بود  بدان/ باز حق کی شود بدان باطل*قایلش گر بوعلی سیناست/ طل راستنتوان کرد هیچ با :استدالل باشد
  ).يگلشن راز،شبستر(باطل است باطل ، ار ولی گوید/   ه بوعلی گویدحق حق است ارچ* قایل

شکن تاریخ داریم که از سوره اي به نام این بت  .به داستان ابراهیم و روشنگریهاي او اشاره کردیم در فصلهاي پیشین             
کتابى است که آن را به سوى تو فرود آوردیم .الف الم راء " :قرآن می فرماید .همان ابتدا سخن از روشنگري پیامبران است

تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شکست ناپذیر 
: در همین یک جمله جمع است   ،معنوى و مادى نزول قرآن م هدفهاى تربیتى و انسانى ، در حقیقت تما.}1ابراهیم،{ستوده

از ظلمت ستمگرى و ظلم به نور   ، از ظلمت کفر به نور ایمان ،از ظلمت جهل به نور دانش .!بیرون ساختن از ظلمتها به نور
  .ى ، و از ظلمت پراکندگى و تفرقه و نفاق به نور وحدت از ظلمت گناه به نور پاکى و تقو ، دالت ، از ظلمت فساد به نور صالحع

اشاره به اینکه ، همه   به صورت جمع آمده و نور به صورت مفرد، مانند بعضى دیگر از سوره ها جالب اینکه ظلمت  در اینجا 
ند و همه با یکدیگر نیکیها و پاکیها و ایمان و تقوا و فضیلت در پرتو نور توحید یک حالت وحدت و یگانگى بخود مى گیر

اما ظلمت همه جا مایه  .مربوطند و متحد و در پرتو آن یک جامعه واحد و یک پارچه و پاك از هر نظر ساخته مى شود
در اینجا دو صفت براي خداوند  .مان هدایت به صراط عزیز حمید استه  ،منظور از این نور  .پراکندگى و تفرقه صفوف است

که عزتش دلیل قدرت او است ، چرا که هیچکس توانائى غلبه بر او را است  "عزیز "یکی. رابطه استآورده که با این راه، در 
چرا که حمد و ستایش همیشه در برابر  .نشانه مواهب و نعمتهاى بى پایان او مى باشداست  که  "حمید "دیگري  ندارد، و 

 هر و من که من راه است این بگو: توضیح دادیم که می فرماید آیه اي را در ابتداي این فصل.نعمتها و موهبتها و زیبائیها است
 ءرا که با هم منضم کنیم بیشتر به هدف انبیا آیه این دو .}108یوسف،{ کنیم مى دعوت خدا سوى به بینایى با کرد ام پیروى کس

معرفه می    "ال "با   و هر دو استآمده  به همراه  هم  "النور"و  "الظلمات"آیه داریم که در آن  10 .شناخت پیدا خواهیم کرد
تشبیه ایمان و راه خدا، به ) 1 :متذکر می شویم ،سه نکته در باره اولین آیه سوره ابراهیم در باره این تقابل با اشاره  به  .باشند

سرچشمه همه مواهب و برکات مادى نور است روشن مى شود که تشبیه ایمان و گام نهادن در راه خدا، به  }از آنجا که{: نور
نشانه مرگ  ،نور نشانه زندگى و ظلمت  ، و ظلمت عامل پراکندگى است،تنور مایه جمعی .آن، تا چه اندازه پر معنى است

ایمان و ، } 12،حدید {عمل صالح :از جمله .شبیه شده است و به همین دلیل در قرآن امور بسیار پر ارزش به نور ت .است 
دین الهى به این موجود پر برکت تشبیه ، و نیز }157،اعراف {قرآن تشبیه به نور شده است  ،و نیز.}257،بقره  {توحید 

ى همگى پرتوى از و از همه باالتر از ذات پاك خداوند که برترین و واالترین وجود است بلکه هست. }32 ،توبه {است گردیده
و از آنجا که .}35 ،نور {خداوند نور آسمانها و زمین است : وجود مقدس او است تعبیر به نور شده است آنجا که مى خوانیم

این  .مى باشند  چرا که همه پرتوهائى از اهللا ، و ایمان به او، و گفته او، و راه او، ،همه این امور به یک واقعیت باز مى گردند
، به عکس ظلمات که همه جا عامل تفرقه و پراکندگى است و لذا به صورت جمع این موارد به صورت مفرد آمده است در ،کلمه

و از آنجا که ایمان به خدا و گام نهادن در طریق او، هم باعث حرکت است و هم موجب  .که نشانه تعدد و تکثر است ذکر شده 
 ) 2.رسا و پر محتوا و آموزنده استترقى و پیشرفت ، این تشبیه از هر نظر  بیدارى ، و هم عامل اجتماع و وحدت و هم وسیله

نخست اینکه قرآن گرچه کتاب هدایت و نجات بشر است ولى  :در واقع به دو نکته اشاره مى کند ، در آیه"لتخرج "تعبیر به 
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گمگشتگان راه حقیقت را از ظلمات  نیاز به مجرى و پیاده کننده دارد، باید رهبرى همچون پیامبر باشد که به وسیله آن
دلیل بر حرکت دادن توأ م با دگرگونى و تحول  ،دیگر اینکه تعبیر به خارج ساختن در واقع .بدبختى به نور سعادت هدایت کند

 فضاياست، گوئى مردم بى ایمان در یک جو و محیط بسته و تاریک قرار دارند و پیامبر و رهبر دست آنها را مى گیرد و به 
جالب توجه اینکه آغاز این سوره با مساله هدایت مردم از ظلمات به نور شروع شده و  ) 3.سیعتر و روشن وارد مى سازدو

دم و خود مر ،، و این نشان مى دهد که هدف اصلى در هر حالختم گردیده است "مردم "پایان آن هم با مساله ابالغ و انذار 
ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانى نیز همه براى وصول به همین هدف  ،، و در واقعسرنوشت آنها و هدایت آنهاست

   . )تفسیر نمونه، آیه اول ابراهیم(است
ما  :و مى فرماید به نور اشاره کردهخارج کردن انسانها از ظلمتها  یخیبه یک  نمونه  تار  م،یدر آیه پنجم سوره ابراه             

در .  "فرستادیم و به او فرمان دادیم که قوم خودت را از ظلمات به نور هدایت کن} معجزات گوناگون{موسى را با آیات خود
هاى ارسال پیامبران در مقابل طاغوتهاى عصر خود به منظور خارج کردن آنان از ظلمتها به نور  هبه یکى از نمون ، آیه بعد

که قوم خود را از تاریکیها به سوى ] و به او فرمودیم[قت موسى را با آیات خود فرستادیم و در حقی: اشاره کرده مى فرماید
براى هر شکیباى سپاسگزارى ] یادآورى[روشنایى بیرون آور و روزهاى خدا را به آنان یادآورى کن که قطعا در این 

در  شد،  یدن مردم از ظلمات به سوى نورخالصه مبرنامه پیامبر اسالم در بیرون آور آیه، نیهمانگونه که در اول.  "عبرتهاست
دو آبه برنامه همه پیامبران مبارزه با بدیها، زشتیها،  نیطبق ا. شده است يبرنامه ا  نیچن يموظف به اجرا یپنجم ، موس هیآ

 "هایکیتار=الظلمات" از مصادق یفساد و آلودگیها  که جملگ  ذلتها و زبونیها،  گمراهیها، انحرافها، ظلم و ستمها، استثمارها،
تو موظفى که : : سپس به یکى از ماموریتهاى بزرگ موسى اشاره کرده ، مى فرماید: سدینو ینمونه م ریتفس .باشد یاند م

، اگر که همه مکانها متعلق به خدا است همانگونه مسلما همه روزها، روز خداست ،  ."یاد قوم خود بیاورى  هروزهاى خدا را ب
مسلما اشاره به روزهاى  " ایام اهللا"، همچنین عنوان نامیده شد دلیل بر ویژگى آن است نام بیت اهللانقطه خاصى به 

اى عظمتى در ایام اهللا ، تمام روزهائى است که دار . اردمخصوصى است که امتیاز و روشنائى و درخشش فوق العاده اى د
چنان درخشیده ، که بقیه امور را تحت الشعاع خود قرار  هر روز که یکى از فرمانهاى خدا در آن .تاریخ زندگى بشر است

، و درس عبرتى به آنها داده و ظهور و قیام تازه اى در زندگى انسانها گشوده هر روز که فصل .داده ، از ایام اهللا است 
وز که حق و ، خالصه هر رآن به قعر دره نیستى فرستاده شدهیا طاغوت و فرعون گردنکشى در   پیامبرى در آن بوده ،

در این سخن و در : مى فرماید ،در پایان آیه  .خداست يهمه آنها از روزها عدالتى بر پا شده و ظلم و بدعتى خاموش گشته، 
صبار و شکور هر دو صیغه  . "هائى است براى هر انسان شکیبا و پر استقامت و شکرگزار نهخدا ، آیات و نشا يهمه روزها

اشاره به اینکه افراد با ایمان نه   ،اند و دیگرى فزونى شکرگزارى نعمتبر و استقامت را می رسمبالغه است که یکى فزونى ص
و نه در روزهاى پیروزى و نعمت   مى شوند، دثدر مشکالت و روزهاى سخت دست و پاى خود را گم مى کنند، و تسلیم حوا

 ریبرداشت از تفس(اهللا گویا ناظر به همین مطلب استگرفتار غرور و غفلت می گردند، و ذکر این دو بعد از اشاره به ایام 
به یکى از آن روزهاى درخشان که در تاریخ بنى اسرائیل وجود داشته و ذکر آن  ،در آیه بعد).  میپنجم ابراه هینمونه،آ

خدا را بر  نعمتهنگامى را که موسى به قوم خود گفت ] به خاطر بیاور[و  :اشاره کرده مى گوید  تذکرى براى مسلمانان است ،
داشتند و پسرانتان را سر  که بر شما عذاب سخت روا مى] همانان[خود به یاد آورید آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید 

. }6م،یابراه{براى شما از جانب پروردگارتان آزمایشى بزرگ بود ] امر[و در این  گذاشتند بریدند و زنانتان را زنده مى مى
 یآنانکه پسران شما را همچون حیوانات  ذبح م.سنگدل نجات داد تکارانیمتر که شما را از دست آن جناچه روزى از این مه

، و چیزى رفتن و جستجوى آن نمودن استدر اصل به معنى دنبال  "سوم " یسومونکم از ماده :سدینو ینمونه م ریتفس. کردند
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 مفهومش این است که آنها "یسومونکم سوء العذاب"ین جمله بنابرا. به معنى تحمیل کارى بر دیگرى نمودن نیز آمده است 
آیا این درد کوچکى است که نیروى فعال یک جمعیت را .بدترین شکنجه ها و عذابها را بر شما بنى اسرائیل تحمیل مى کردند

باقى بگذارند؟ ضمنا ، به صورت کنیزانى در چنگال یک مشت افراد ظالم و ستمگر پرستاز میان ببرند و زنان آنها را بدون سر
این نکته نیز قابل توجه است که سر بریدن . اشاره به این است که این کار مدتها ادامه داشت  "یسومون"تعبیر به فعل مضارع

خود از مصداقهاى سوء العذاب  کهیدر حال  عطف مى کند،  "سوء العذاب "بر   "واو"را بوسیله  نپسران و کنیزى زنان و دخترا
و نشان مى دهد که قوم جبار و ستمگر فرعون شکنجه ها و تحمیالت  به خاطر اهمیت این دو عذاب بوده است ،  است ، و این

سپس اضافه مى کند که این را  . تر بوده است و سخت ترشدید این دو،  ،دیگرى نیز بر بنى اسرائیل داشته اند، اما از میان همه
به خاطر بیاورید که پروردگار شما اعالم کرد اگر شکر نعمتهاى مرا بجا آورید من بطور قطع نعمتهاى شما را افزون مى "هم 

خدا ، تنها روزى که  يجالب اینکه در آیات فوق، پس از ذکر روزها. "کنم و اگر کفران کنید عذاب و مجازات من شدید است 
با اینکه در تاریخ بنى اسرائیل ، .  روى آن انگشت گذاشته شده ، روز نجات بنى اسرائیل از چنگال فرعونیان استصریحا 

در  "روز نجات "روزهاى بزرگى که خداوند در پرتو هدایت موسى به آنها نعمتهاى بزرگ بخشید، فراوان بوده ، ولى ذکر 
آرى هیچ ملتى تا از وابستگى نرهد، و .استقالل در سرنوشت ملتها است  فوق العاده آزادى و تآیات مورد بحث دلیل بر اهمی

از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نبوغ و استعداد خود را هرگز ظاهر نخواهد ساخت ، و در راه اهللا که راه مبارزه با هر 
این بود که  الهى ، نخستین کارشاندلیل رهبران بزرگ  ینگونه شرك و ظلم و بیدادگرى است گام نخواهد گذاشت، و به هم

واژه مقدسی است که  آزادي ).نمونه،همان ریتفس(هاى اسیر را از اسارت فکرى و فرهنگى و سیاسى و اقتصادى آزاد سازندملت
 رهیو غ یاسی،سیاجتماع يدیهادر طول تاریخ، همواره آزا. انسانها ي در بند، همیشه آرزو ي رسیدن به آن را داشته اند

 یسخن ب) ع(یامام عل. انواع استعبادها و استثمارها واستحمارها اعمال شده است. هدید وتجاوز قرار گرفته استمورد ت
خود را بنده : وقد جعلَک اللّه حرَّاً رِكیالتَکُنْ عبد غَ: باشد یکرده است،که مرتبط با بحث ما م انیب يدرباره آزاد يرینظ

نظام فرعونی تصور می کند همه  ).31نهج البالغه، نامه (خداوند تو را آزاده قرار داده است کهیقرار مده در حال گرانید
اما امام علی با این جمله، خط بطالن بر هر نوع بندگی . انسانها می بایستی گوش به فرمان یک رهبر و حزب حاکم باشند

قایسه جالبی بین دو جمله از دو خلیفه در صدر م اشاره کرده و یفیبه نکته ظر یحیمس سندهیجرج جرداق نو .کشیده است
  استواري  چنان   ونظریات  ، اصول جامعه  نهایی  و هدف  انسان  حقوق  دربارة  ابیطالب  بن علی: سدینو یم اسالم  به عمل آورده و

  ، پشتیبان نوین  اعیاجتم و علوم  یشناس جامعه.  است  سربرافراشته  هایش و شاخه  فرورفته  زمین  در اعماق  آن  هاي ریشه  دارد که
و  کند مدلول  ، ارزیابی دوره  را در آن  آزادي  کلمه  اگر انسان .است   وآنها را پذیرفته  بوده  و اصول  نظریات  این  بزرگ  قسمت
  در عصر امام،  آن  مشتقات  و همه  آزادي  کلمه.  نخواهدیافت  علی  امام  و روش  جز در راه  را،  آن  و عمومی  وسیع  مفهوم

  اگر ما در مدلول.  است  یا بنده  و آزاد، ضدبرده  است  ضدبردگی  آزادي  پس،.   نداشت  با برده  جز در معارضه و مفهومی  مدلول
  ، آنان مادرانشان  کهگرفتید، در حالی  بردگی  به  کیرا   مردم": گوید می که  نظر کنیم " خطاب  عمربن"گفتار مشهور   صحیح

را   خطاب  عمربن  که  هایی و انگیزه  شده  گفته  در آن که  و موقعیتی  عبارت  این  و وضع  شکل  دید که  خواهیم. "اند راآزاد زاده
  شدند، نبوده می  خرید و فروش که  بردگانی  "آزادگان" کلمه مراد عمر از  دارند که  داللت  رابگوید، همگی  آن  وادار کرده

  است  آزادگانی  جویند،  غیر از آن را در گفتار آزاد و کار آزاد می  ، آن حق  هواداران  که " آزادگانی"  اما کلمه.  است
  گفتار خود، متوجه  ، عمر با این اینکه  آنو   افزاییم می  بر این  دیگري  دلیل.  است  خود آورده  جمله را در این  آن " عمر" که

  اند،  به آنها را آزاد زاده  مادرانشان  را که  دهد کسانی آنها دستور می  کشانند و به می بندگی  را به  مردم  که  شده  کسانی
  را به  آنان  که  برضد آنهایی  هدستور دهد ک  آنان  تا به  نشده  خود بردگان  گفتار خود، متوجه  عمر با این  ولی. نگیرند  بردگی
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و پند   بوده  اربابان  و تصمیم  اراده  به  در گفتارعمر، مربوط  ، مسئله و بنابراین. کنند  کنند، قیام می  و خریدوفروش  گرفته بردگی
قرار   از این  ، مسئله نزد علیاما در !.نکشانند  بردگی  را به  بیچاره  مردم  که  است  و بهتر آن  است  آنان متوجه  فقط! و اندرز

  بن علی"و  "خطاب  عمربن"گفتار   بین  نکند که  گمان  و هرگز خواننده.  تر است تر و عمومی وسیع  آزادي و مفهوم  نیست
،  علی خننگیرند و س  بندگی  را به  فردي  هیچ  خواهد که شود و از آنها می می اربابان  عمر، متوجه!. وجود ندارد  فرقی "ابیطالب

خود   ارادة  در دست  که  است  موهبتی  آزادند و آزادي  شان همه  دهدکه می  آگاهی  آنان  و به  گشته  مردم  توده  همه  متوجه
!.  فروع  گردد نه می  اصول  شامل  که  است  ، وفرقی است  و بزرگ  دو گفتار بسیار وسیع  این  نظر ما فرق  به  بلکه. قرار دارد انسان

از   آشکار او، ناشی  سخن ، در این آزادي  کند، و درواقع می  اشاره  آزادي  مفهوم  به  نسبت  ، علی نظر و دید امام   عمق  و به
خود را  کنند و سرنوشت  خود را انتخاب  و روش  دارند راه  حق  خود آنان  فقط که  است  از مردمی  ، ناشی است  آن  طبیعی  اصول
  این  تواند که ندارد و نمی  امر حقی  در این  واقعاً و قانوناً آزادهستند و کسی  آنان  که  است  آن  هم  و دلیلشاننمایند   تعیین

مراجعه  نهیزم نیدر ا شتریمطالعه ب يبرا!(ببخشد و عطا بفرماید  آنان  به  اصطالح را به  کند و یا آن  سلب  را ازآنان  آزادي
قرآن  همچنین،). آزادي  ، بخش در راه "انسان  و حقوق  علی  امام "جرداق، فصل ه،جرجیالنسانصوت العداله ا یعل:به دیکن

 خدا}  رافت و رحمت{ بر دو صفت دیبا تاک ها،یکیخروج انسانها از تار يبرا ءایبه هدف مهم انب د،یسوره حد  هیآ نیدرنهم
فرستد تا شما را از تاریکیها به سوى نور  روشنى فرو مى او همان کسى است که بر بنده خود آیات: دیفرما یاشاره کرده و م

: دیفرما یچهل و سوم سوره احزاب م هیودر آ ."به شما سخت رئوف و مهربان است] سبتن[خدا  بیرون کشاند و در حقیقت
منان همواره فرستد تا شما را از تاریکیها به سوى روشنایى برآورد و به مؤ که با فرشتگان خود بر شما درود مىیاوست کس

تا ما را از  فرستد یخداوند به همرا فرشتگان بر ما درود م نکهیمضافا بر ا .شده است دیباز بر رحمت خدا تاک  ."مهربان است
نکته ظریفی در این آیه می باشد، خداوند و همه کارگزاران هستی دست در دست هم داده اند و می  .برهاند هایکیتار

وس، پرومته را به ئاما در داستان پرومته دیدیم که ز. شوند که خود را از تاریکیها نجات دهند خواهند انسانها داراي نوري
به معنى توجه و عنایت  در اینجا "صالة "یصلى  از ماده : سدینو ینمونه م ریتفس. مجازات می کند خاطر دزدیدن آتش 

، و در مورد فرشتگان استغفار و تقاضاى رحمت مى باشد، مورد خداوند همان نزول رحمت است، این عنایت در مخصوص است
بشارت بزرگ و  ، این آیه ."براى مؤ منان استغفار مى کنند خداحامالن عرش : در آیه هفتم سوره غافر مى خوانیمچنانکه 

آنها در سیر خود به : در بر دارد، چرا که با صراحت مى گویدرا که همواره به یاد خدا هستند  نوید عظیمى براىمؤ منانى
همواره زیر پوشش رحمت  اشدکه فعل مضارع است و دلیل بر استمرار مى ب "یصلى "سوى اهللا تنها نیستند، بلکه به مقتضاى

و حکمت و ایمان و تقوا پرده هاى ظلمت شکافته مى شود، و نور علم  ،خداوند و فرشتگان او قرار دارند، در سایه این رحمت
مقام مؤ منان و پاداش آنها را به عالیترین وجه و در کوتاهترین عبارت ترسیم  ،بعد هیو در آ .را بر قلب و جان آنها مى پاشد

درودشان روزى که دیدارش کنند سالم خواهد بود و براى آنان پاداشى نیکو آماده کرده : دیفرما یکرده م
  .        "}44احزاب،{است
ستایش خدایى را که آسمانها و زمین را آفرید و : دیفرما یم. آمده است هیدر سه آ "الظلمات "در سوره انعام واژه             

 .}1انعام،{کنند با پروردگار خود برابر مى] غیر او را[اند  که کفر ورزیدهیى را پدید آورد با این همه کسانتاریکیها و روشنای
امر که به   نیمطالعه ا يبرا .انسان ندارد اریبا اخت یامر منافات نیدر دست خداست و ا امورهمه قرآن سررشته  اتیطبق آ

و کسانى که آیات ما را : يبعد هیآ .مراجعه شود ياهللا مطهر هیآ یدر جهان مربوط است  به کتاب  عدل اله ینظام طول
گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست  مى راهشبخواهد گمکر و اللند هر که را خدا ] ى کفر[دروغ پنداشتند در تاریکیها

منکران لجوج است که، نه گوش شنوائى دارند که حقائق را بشنوند، و نه زبان  درباره هیآ نیا .}39، انعام{دهد  قرارش مى
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لجاجت و جهل و چون ظلمت خود خواهى و خود پرستى و . حقگوئى که اگر حقیقتى را درك کردند براى دگران بازگو کنند
} شنیدن و دیدن و گفتن{ه این ترتیب از این سه نعمت بزرگ، نمی توانند چهره حقایق را ببینند و بنها را فرا گرفتهآ گرداگرد

مقلدینى هستند که  ،بعضى از مفسران معتقدند که منظور از افراد کر .که انسان را با دنیاى خارج مربوط می سازد محرومند
کنند و گوش خود را بسته اند که صداى رهبران الهى را نمى شنوند، و منظور  تبعیت می هىرهبران گمرابدون چون و چرا از 

اما براى حفظ موقعیت و منافع مادى خویش   از افراد گنگ همان رهبران گمراه هستند که حقایق را بخوبى درك می کنند،
،  ص 7المیزان ،ج:ه ، به نقل ازنمون ریفست{تى گرفتارندمهر سکوت بر لب زده اند و هر دو دسته در ظلمت جهل و خود پرس

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم  بود و زنده] دل[آیا کسى که مرده: يبعد هیآ). 8
 امران آنچه انجآمدنى نیست این گونه براى کاف راه برود چون کسى است که گویى گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون

ابو جهل که از دشمنان سر سخت اسالم  بود : آیه نوشته اند نیدر شان نزول ا .}122انعام،{ند زینت داده شده استداد مى
حمزه عموى شجاع پیامبر که تا آن روز اسالم را نپذیرفته بود و همچنان در باره آئین  روزى سخت آن حضرت را آزار داد، 

طبق معمول خود براى شکار به بیابان رفته بود هنگامى که از بیابان برگشت از  روزکرد، و در آن او مطالعه و اندیشه مى 
جریان کار ابو جهل و برادرزاده خویش با خبر شد، سخت برآشفت و یکسر به سراغ ابو جهل رفت و چنان بر سر یا بینى او  

، به مالحظه میان مردم مکه داشتحتى در  وو عشیره خود  کوفت که خون جارى شد و با تمام نفوذى که ابو جهل در میان قوم
 .سپس حمزه به سراغ پیامبر آمد و اسالم را پذیرفت  .العمل خود دارى کرد  شجاعت فوق العاده حمزه از نشان دادن عکس 

 کندرا که در گمراهى بوده اند، سپس با پذیرش حق و ایمان تغییر مسیر داده اند تشبیه به مرده اى مى  افرادى ه،یآ نیطبق ا
کرارا در قرآن مرگ و حیات به معنى مرگ و حیات معنوى ، و کفر و ایمان ،  . "که به اراده و فرمان خدا زنده شده است 

بلکه به منزله   عقیده خشک و خالى یا الفاظى تشریفاتى نیست ، آمده است و این تعبیر به خوبى نشان مى دهد که ایمان یک
چشم آنها دید و روشنائى  دمیده مى شود و در تمام وجود آنها اثر مى گذارد،  ایمان یروحى است که در کالبد بیجان افراد ب

افراد  ،بت پیدا مى کند ، ایمانتوان سخن گفتن و دست و پا،  قدرت انجام هر گونه کار مث  ، گوش آنها قدرت شنوائى ، زبان،
 "از جمله .را دگرگون مى سازد و در سراسر زندگى آنها اثر مى گذارد و آثار حیات را در تمام شئون آنها آشکار مى نماید

استفاده مى شود که ایمان ، گرچه باید با کوشش از ناحیه خود انسان صورت گیرد اما تا  "ما او را زنده کردیم = فاحییناه
نورى قرار دادیم که با آن  ،ما براى چنین افراد: سپس مى گوید.!ى از ناحیه خدا نباشد این کوششها به جائى نمى رسدکشش

تنها قرآن و  ،گرچه مفسران درباره منظور از این نور احتماالتى داده اند اما ظاهرا منظور از آن ."در میان مردم راه بروند 
بینى خاصى به او  تازه اى به انسان مى بخشد، روشن بر این ، ایمان به خدا، بینش و دركبلکه عالوه  ، تعلیمات پیامبر نیست

مى دهد، افق دید او را از زندگى محدود مادى و چهار دیوار عالم ماده فراتر برده و در عالمى فوق العاده وسیع فرو مى 
هى و خودبینى و تعصب و لجاج و هوى و هوس را از و از آنجا که او را به خود سازى دعوت مى کند، پرده هاى خود خوا .برد

در پرتو این نور می تواند   .از آن قادر به درك آنها نبود لمقابل چشم جانش کنار مى زند، و حقایقى را مى بیند که هرگز قب
لت تفکر محدود راه زندگى خود را در میان مردم پیدا کند، و از بسیارى اشتباهات که دیگران به خاطر آز و طمع ، و به ع

و نورانى و  فعالسپس چنین فرد زنده و  . مادى ، و یا غلبه خود خواهى و هوى و هوس ، گرفتار آن مصون و محفوظ بماند
آیا چنین کسى همانند شخصى است که در امواج ظلمتها و تاریکیها : موثرى را با افراد بى ایمان لجوج مقایسه کرده مى گوید

همانند کسى که در ظلمتها =کمن فى الظلمات "قابل توجه اینکه نمى گوید . "!خارج نمى گردد؟فرو رفته و هرگز از آن 
بعضى گفته اند هدف از این تعبیر، این بوده که اثبات شود چنان افراد به .  "مثله فى الظلمات کمن ":، بلکه مى گوید "است

ولى  .شده است که همه افراد فهمیده از آن آگاهند قدرى در تاریکى و بدبختى فرو رفته اند که وضع آنها ضرب المثلى
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ه افراد در حقیقت چیزى جز یک هستى و وجود اینگون زا: ممکن است این تعبیر اشاره به معنى لطیفترى باشد و آن اینکه 
در پایان آیه و  !.هیکلى دارند بیروح و مغز و فکرى از کار افتاده   .، یک مثال و یک مجسمه باقى نمانده استشبح، یک قالب

و همانطور که . "اینچنین اعمال کافران در نظرشان جلوه داده شده است: اشاره به علت این سرنوشت شوم کرده ، مى گوید
سابقا اشاره کردیم این خاصیت تکرار یک عمل زشت است که تدریجا از قبح آن در نظر کاسته مى شود و حتى به جائى مى 

نظر او جلوه مى کند و همچون زنجیرى بر دست و پاى او مى افتد و اجازه خروج از این  رسد که به عنوان یک کار خوب در
تفسیر نمونه، : برداشت از (دام به او نمى دهد، یک مطالعه ساده در حال تبهکاران این حقیقت را به خوبى روشن مى سازد

آیا نابینا و بینا یکسانند یا تاریکیها و روشنایى بگو  :قرآن درباره کوري باطنی برخی انسانها می فرماید .)ذیل آیه مربوطه
. با ذکر دو مثال روشن و صریح وضع افراد موحد و مشرك  را مشخص مى کندخداوند  .}سوره رعد 16بخشی از آیه {برابرند

ن دو را با ظلمتى که کانون انحراف و گمراهى و اشتباه و خطر است ، با نورى که راهنما و حیاتبخش است ، چگونه مى توان آ
 .که نور مطلق عالم هستى است ، قرار داد ؟ "خدا" بتها را که ظلمات محضند در کنار هم یکسان دانست و چگونه مى توان

این سؤ ال پیش مى آید که  ،آیه ابتداي با توجه به.  چگونه سؤ ال و جواب را هر دو خودش مى گوید؟:تفسیر نمونه می نویسد
رمان مى دهد از مشرکان سؤ ال کند که پروردگار زمین و آسمان کیست ؟ و بعدا بدون اینکه چگونه خداوند به پیغمبرش ف

مشرکان را به باد  ،منتظر پاسخ آنها باشد، به پیامبرش دستور مى دهد، او جواب این سؤ ال را بگوید؟ و باز بالفاصله بدنبال آن
پاسخ این  ،ولى با توجه به یک نکته.سم سؤ ال و جواب است ؟این چه ر . مى کنید؟  سرزنش مى گیرد که چرا بتها را پرستش 

قدرى روشن است که نیاز به این ندارد که در انتظار پاسخ از ه سؤ ال روشن مى شود و آن اینکه گاهى جواب یک سؤ ال ب
مسلما شب : گوئیم  طرف بنشینیم مثل اینکه از طرف مقابل سؤ ال مى کنیم االن شب است یا روز، و بالفاصله خودمان جواب می

 ظلمات و نور  .قدرى روشن است که نیاز به انتظار کشیدن براى پاسخ ندارده است ، و این کنایه لطیفى است از اینکه مطلب ب
و هم اشعه نور، که  ، گویا اشاره به این حقیقت است که براى مشاهده یک واقعیت عینى دو چیز الزم است هم چشم بینا،در آیه

که از هر دو محرومند هم از یچگونه است حال کسان.گیرد، اکنون باید فکر کرد مشاهده صورت نمی ،از این دو با نفى هر یک
 که مشرکان مصداق واقعى آنند، هم چشم عقلشان کور است و هم محیط زندگیشان را ظلمت کفر و بت ،بینائى هم از نور

بین و برنامه روشن و  که با دیده حق ،به عکس مؤ منان  سرگردانند، پرستى فرا گرفته و به همین دلیل در بیراهه ها و پرتگاهها
همین مقایسه  ).تفسیر نمونه، سوره رعد(مسیر زندگى خود را به روشنى پیدا کرده اند ،استمداد از نور وحى و تعلیمات انبیاء

و نه سایه و گرماى *تیرگیها و روشنایى و نه *و نابینا و بینا یکسان نیستند  :درآیاتی از سوره فاطر به شکلی دیگر آمده است
گرداند و تو کسانى را که در گورهایند  و زندگان و مردگان یکسان نیستند خداست که هر که را بخواهد شنوا مى*آفتاب 

ر چها، ر در آیات گذشته بود، درمورد بحثبه تناسب بحثهائى که پیرامون ایمان و کف  .}22تا  19فاطر {توانى شنوا سازى  نمى
نوشته  " کوري"در کتاب . و کفر به روشنترین وجه در آن مجسم شده است مثال براى مومن و کافر ذکر مى کند که آثار ایمان

ما انسانها عقل داریم و عاقالنه رفتار . کور شدن عقل و فهم انسان است. این کوري واقعی نیست ، تمثیلی است: شده است
به نوعی آغاز بینایی   قانونمندي و رفتار عاقالنه خود. کوري معنوي است ،ر این کتابکوري مورد نظر ساراماگو د .کنیم نمی
چرا ما کور : مخصوصا در پایان در سخن زن دکتر که می گوید ،می توان این نکته را در سخنان شخصیتهاي داستان.است

می کنم ما کور شدیم، ما کور هستیم  شدیم، نمی دانم، شاید روزي بفهمیم، می خواهی عقیده مرا بدانی، بله، بگو، فکر
 .منتشر شد 1995در سال    "کوري" ).کوري، ژوزه ساراماگو("اما بینا، کورهایی که می توانند ببینند اما نمی بینند،کور

  .نوبل ادبیات شدبرنده جایزه   1998است که در سال  رمان این و مولفساراماگو، نویسندة پرتغالی، 
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اگر تا اینجا آیاتی را مثال آوردیم که، خداوند به پیامبران فرمان داده که انسانها را از تاریکیها خارج نمایند، اینک با             
اند آنان را از تاریکیها به سوى  خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده :آیه اي متفاوت روبرو می شویم که می فرماید

اند سرورانشان طاغوتند که آنان را از روشنایى به سوى تاریکیها به در  کسانى که کفر ورزیده] لى[برد و روشنایى به در مى
با {که خداوند نه به اجبار مومنان را از ظلمات بدیهی است .}257بقره، {برند آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند مى

به اجبار از فطرت توحیدى بیرون مى برد بلکه اعمال آنها  به نور خارج مى کند و نه کفار را }آن مصادیقی که قبال بیان شد
بیان شده  مائدة 16و  15دلیل چنین مطلبی  در آیات  .است که ایجاب چنین سرنوشتى را از سوى پروردگار مى کند

به وسیله خدا هر که را از خشنودى او پیروى کند  *قطعا براى شما از جانب خدا روشنایى و کتابى روشنگر آمده است :.است
برد و به راهى  آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى دخو اذنشود و به  به راههاى سالمت رهنمون مى] کتاب[آن 

برمى دارند نوید  که در راه تحصیل رضاى خدا گامیبه کسان ،آیهدر این : تفسیر نمونه می نویسد  ."کند  راست هدایتشان مى
جاده هاى سالمت ، سالمت فرد، سالمت ه نخست هدایت ب .نها داده مى شوده آه نعمت بزرگ بمى دهد که در پرتو قرآن س

و دیگر خارج  .}و اینها همه جنبه عملى دارد{اجتماع ، سالمت روح و جان ، سالمت خانواده ، و سالمت اخالق مى باشد
تمام اینها را در کوتاهترین و نزدیکترین راه که  .سوى نور ایمان که جنبه اعتقادى دارده ساختن از ظلمتهاى کفر و بى دینى ب
ولى همه این نعمتها نصیب کسانى مى شود که از در  .دهد ن اشاره شده انجام میبه آصراط مستقیم است و در جمله سوم 

باشند و اما منافقان و افراد لجوج و آنها که با حق دشمنى دارند،  " من اتبع رضوانه"تسلیم و حقجوئى در آیند و مصداق 
و نیز همه این آثار از اراده حتمى خداوند .هیچگونه بهره اى نخواهند برد همانطور که سایر آیات قرآن گواهى مى دهند

  . )تفسیر نمونه، سوره بقره(بان اشاره شده است "باذنه "سرچشمه مى گیرد که با کلمه 
سولًا یتْلُو علَیکُم آیات اللَّه مبینَات لِّیخْرِج ر:سخن می گوید درباره پیامبر است "نور و ظلمت "آیه آخري که از تقابل             

کند تا کسانى را که  وت مىپیامبرى که آیات روشنگر خدا را بر شما تال= الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ
هدف نهائى از ارسال این رسول  .}11طالق،{ریکیها به سوى روشنایى بیرون برداند از تا ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

بیرون آورده،  }تمام مصادیق آن مثل نادانی{تاریکیهاو انزال این کتاب آسمانى این است که با تالوت آیات الهى آنها را از 
مبر و نزول قرآن در همین ا رهنمون گردد، و در حقیقت تمام اهداف بعثت پی }تمام مصادیق آن مثل روشنایی{ وى نوربه س

که معنی آن  واژه رسول براي پیامبر بکار برده شده است ،در این آیه .ربه نو تاریکیها، خارج کردن از ک جمله خالصه شدهی
در غالب آیات، همان مفهوم . بار در قرآن آمده است 513با مشتقاتش  "رسل"واژه . در ارتباط با هدف بعثت انبیاست

 مفردات، ترجمه(کردن است رها و آزاد و برانگیختن برده، بکار یکی از معانی که راغب درباره رسول .فرستاده می باشد
 آن "رسل". است شده رها معنی لغت،به حاق در رسل،رسالت،رسول،مرسل، لغت :نویسد می هم طالقانی ).75تا 72ص ،2 ج

 سهامی طالقانی،شرکت اهللا قسط،آیه به قیام":گزیده اي از(اند شده آزاد و رها بندها این همه از که هستند کسانی
 اولین .کردن راباز راه نمودن، کردن،آزاد رها یعنی "ارسال": نویسد می "ارسال "باره در و )."11،ص1360 انتشار،تیرماه

 جهت در کنید می رها که سنگی :و ).19ص ،همان(کردیم رها را اینها ="ارسلنا". است شدن آزاد همین ازرسالت مرحله
 ).29همان،ص("ارسله":گویند می کنید، می بازش که چیزي یک ." ارسله " گویند می را این .کند می حرکت طبیعی خودش

پیامبران خود را با ] ما[ه راستى ب: می بریمایان پحسن ختام این فصل را  با آیه معروفی که درباره هدف پیامبران آمده به 
دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم 

آرى خدا کند  خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى
هنگام تفسیر این آیه اشاره می کند، همه گرفتار  ،قسط به طالقانی در کتاب قیام. }25حدید،{نیرومند شکست ناپذیر است
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آن کسانی  "رسل"اما  .همه رها نیستند از این جهت، .تقلید، آثار محیط و تاثیرات متقابل اجتماع هستند بندهاي شهوات،
این انسانها در هر فصلی از تاریخ سر بر آورده اند  .هستند که از همه این بندها آزاد شده اند و از طرف خدا ارسال می شوند

اولین وسیله . "بینات"به وسیله   .به چه وسیله و با چه نیرویی. رهایی مبداّ حرکت رسل است .و انسانهایی را رها کرده اند
که از هم جداست و از هم یزدو چ. برهان را بینه گویند، زیرا مطلبی را روشن می کند. بینه یعنی برهان. استبوده  "بینه "آنها

هرچه نور بیشتر باشد تمیز اشیاء از هم بهتر و . در تاریکی همه چیز یکسان می نماید. ممیز داده شده است، اینها مباین هستند
این سالح اول و سرمایه اول انبیا . ر دم را روشن می کند و شناخت می دهدبینه آن چیزي است که م. بیشتر احساس می شود

اگر  .مالزمه بگیریم، یعنی رسل را همرا ه بینات فرستادیم "باء"را  "بالبینات"در  "باء"اگر .بوده است که مردم را روشن کند
این انبیا چه باید بکنند، . کتاب و میزان هستند سالحهاي دیگر .را سببیه بگیریم، یعنی اینها به سبب بینات رسل شده اند "باء"

نه اینکه مردم . "مردم را به پا دارند=لیقیم الناس "یعنی اینکه مردم خود بجوشند، نه اینکه  "لیقوم الناس"قرآن می فرماید
ن این است که این منطق قرآ .بسیاري از مکتبها هستند که مردم چشم بسته به دنبال رهبرانشان هستند . را از جا بلند کنند

دهم که  بگو من فقط به شما یک اندرز مى :قرآن می فرماید .مردم خفته شده، مردم لگدمال شده، این مردم، خود قیام کنند
دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگى ندارد او شما را از عذاب سختى که 

طالقانی به  .اتکاي به خود باشد ید بهیعنی این قیام براي خدا با .}46سباء، {نیست] بیش[اى  داردهندهاست جز هشدر پیش 
استناد  این آیه می گوید، منظور آیه این است که اگر گروه ندارید، اگر جمعیت ندارید، دو نفر دو نفر؛ و اگر دو نفر هم شکل 

قیامی که هرکس به اندازه .این، معناي قیام است ."سپس اندیشه کنید=وثم تتفکر":می فرماید.نگرفته، یک نفره قیام کنید
اما در چه  )."آیه اهللا طالقانی قسط  به کتاب قیام "از آزادبرداشت (فکر،درك و شعورش می کند، تبدیل به قعود نخواهد شد

یعنى در همه چیز، در زندگى است ، مطلق است و به اصطالح حذف متعلق دلیل بر عموم ،از این نظر .؟باید اندیشید چیز
باید نخست اندیشه کرد، ولى از همه  ،، و خالصه در هر کاردر مسائل کوچک ،معنوى ، در زندگى مادى ، در مسائل مهم

روم ؟ و اکنون  از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بوده ؟ به کجا می: اندیشه براى پیدا کردن پاسخ این چهار سوال است   مهمتر،
رفیق  =ما بصاحبکم من جنۀ "ولى بعضى از مفسران معتقدند که متعلق تفکر در این جا جمله بعد از آن است .تم ؟در کجا هس

یابید که پیامبر از اتهام واهى شما در مورد جنون  یعنى اگر کمى تفکر کنید به خوبى در می "شما هیچ گونه دیوانگى ندارد 
به عبارت دیگر، منظور قرآن این است که تمام این اتهام زنیها و تکفیرها نتیجه  . )تفسیر نمونه، سوره سباء( پاك و منزه است

همانگونه که در فصول قبل هم گفته . انسانی عاقل است ،کافی است که شما کمی بیندیشید می بینید که پیامبر .دگماتیزم است
براى زنده  .براي چه؟. ى گوید قیام و نهضت کنیدمو این آیه نیز، کند،  دعوت به تفکر و اندیشه می زیادي انسان راآیات ،ایم

 .ى خفته ها کردن اندیشه
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چهارمو  ستیفصل ب  
 

تشویق قرآن به تغییر نگاه   
 

باستیاست، کبوتر ز یبینج وانیاسب ح ندیگو یدانم که چرا م یمن نم  

ستیکرکس ن یکس چیچرا در قفس ه و  

قرمز دارد؟ شبدر چه کم از الله گل  

)سهراب سپري(دید دیبا گریشست، جور د دیها را با چشم  

 یهست يها دهیو ژرف به پد نیزبیت یکند نگاه یکرده ودعوت م  رامونشانیجهان  پبه قرآن انسانها را متوجه                  
 یبه ما متذکر م ینقاش دنیاست که شازده کوچولو  با کش يما به مثابه رخداد يهاینگر یسطح. }105وسف،ی{داشته باشند

 نیمداد رنگى اول کیافتد کلى فکر کردم و دست آخر توانستم با  که تو جنگل اتفاق مى ىیزهایراجع به چ :دیگو یاو م .شود
چرا کاله : جوابم دادند .دارد؟ ترستان بر مى دنشیاز د دمیشاهکارم را نشان بزرگتر ها دادم و پرس . رمورا از کار درآ مینقاش

آن وقت براى فهم بزرگترها . کرد را هضم مى لیف کیمار بوآ بود که داشت  کینقاشى من کاله نبود، . آدم را بترساند؟ دیبا
توانند  وقت نمى چیبزرگترها اگر به خودشان باشد ه. داد حاتیبه آنها توض دیبا شهیآخر، هم. دمیبرداشتم توى شکم بوآ را کش

شازده (بدهند  حیرا به آنها توض زىیجور مدام هر چ نیها هم خسته کننده است که هم براى بچه. رندوسر درآ زىیاز چ
دارد،  یکودك تازگ ياما جهان و هرچه در آن است، برا :ایو ). ، برگردان احمد شاملو ي، آنتوان دوسنت اگزوپر کوچولو

 گرانیبا د لسوفانیکه ف نجاستیا. شمارند یم يعاد يزیاکثر، جهان را چ. ستندین نطوریبزرگترها ا .اندازد یم یاورا به شگفت
 جینامعقول، گ یجهان در نظر او همواره کم. ردیگ یجهان خو نم نیکامل به ا وربه ط چگاهیه لسوفیف. فرق دارند اریبس

  لسوف،یشود گفت ف یم. دارند یو کودکان وجه مشترك  مهم لسوفانیصورت، ف نیبد. است زیاسرارآم یکننده، و حت
قرآن  ).32و  31گردر، ترجمه حسن کامشاد،ص  نیوستی ،یسوف يایدن(ماند یم یسراسر عمر حساس باق  همچون کودك،

در اینجا دو مثال از قرآن شاهد می . به پدیده ها نگاه کنیم گریجور د ، از ما می خواهدخفته يها شهیکردن اند داریببراي 
را به صورت علقه  آنگاه نطفه" :مثال اول. در فصل بعد به تفصیل در مورد نگاه کردن به پدیده ها صحبت خواهیم کرد. آوریم

مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى ] به صورت[درآوردیم پس آن علقه را 
این .}14مومنون،{"آفرینشى دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است] جنین را در[پوشانیدیم آنگاه

 آن در دیگرى از عدب ىیک هک خلقت گوناگون هاى چهره و مادر رحم در نطفه سیر آور بهت و آور شگفت راحلم آیه، به
در پایان، خداوند به این خلقت، به خود آفرین می .است کرده اشاره شود مى ظاهر بشر دست از دور و امن قرارگاه

 یبرخ) 1:وجود دارد دگاهیباب سه د نیر اد: ده انگفتدر رابطه با این آیه،. به خاطر ویژگی مرحله آخر خلقت. چرا؟.گوید
. اند ارواح موجود بوده بدنها،که قبل از خلقت  اندو معتقد اند بودن روح و نفس میقائل به قد ، افالطون رینظ ونانی يحکما

از آن قفس پرواز  ،چون مرغ ،و بعد از مرگ ردیگ یروح چون مرغ در قفس آن بدن قرار م ،یبعد از خلقت هر بدن
همزمان   ،استبدن خلق نشده  از قبل ،معتقدند که نفس اناز مسلمان یو بوعل انیونانیارسطو از  رینظ یبرخ ، اما) 2.کند یم

آن است که هر  دگاهیدو د نیوجه مشترك ا .ردیگ یدر بدن قرار م دهیموجود مجرد آفر کیبه عنوان  یبا خلقت بدن روح
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در باره  دیجد هینظر شده ، ادی دگاهیبا نقد هر دو د نیرالمتألهصد میحک ،اما) 3.دندان یدو نفس را حدوثاً و بقاءاً مجرد م
. و بقاءاً مجرد است ياست و نه حادث مجرد، بلکه نفس حدوثاً ماد میمطرح نموده و معتقد است که نفس نه قد ینفس آدم

 ،نفس یتکامل ریس  .رسد یبه تجرد م يبر اثر حرکت جوهر جیاست و به تدر يماد شیدایدر آغاز پ یکه نفس آدم انیب نیبد
در آغاز  یوقت . کند یشعله چراغ حرکت م قیبه طر لهیفت قی، از طر شود یم ختهیر یدر چراغ یوقت .نفت و روغن است  رینظ

بعد  .شود یبه گاز م لیتبد ،رسد یشعله م کینزد یوقت. است یو نفت یماده روغن کیکامالً  شود، یمتصل م لهیحرکت به فت
 کند یم یرا ط یتکامل ریس نیچن زین یآدم روح .سازد یو اطراف خود را روشن م گردد یبه نور م لیبعد تبد ، به شعله لیتبد

از  يا ، عصارهمثل بدن بوده يدر آغاز موجود ماد یول ،حادث است و قبل از بدن نبوده گرچه نیبنابر ا. رسد یتا به تجرد م
و  افالطون هیصدرا و نقد نظر دگاهید. است دهیو به عنوان نفس مدبر بدن گرد دهیرس دیبه تجر يجوهر ریهمان بدن بر اثر س

بحث در آن  اتیشده است، جزئ انیب لیبه تفص يسبزوار میحک فی، و کتاب اسرار الحکم تأل8ارسطو در کتاب اسفار اربعه، ج 
 "البقاء ۀیالحدوث و روحان تیجسمان" هیانسان نظر نشیآفر ندیخلقت و فرا ریاست سمعتقد  نیصدر المتأله. جستجو شود

و مجرد  افتهیتکامل  جیبه تدر یول دارد ، يخاستگاه ماد یجسمان شیدایروح در آغاز پ یعنی  کند، یم دیبودن روح را تأک
مرتبه  لیو تکم نیشیپس از مراحل پ ینشانه آن است که آدم ، هیدر آ "ثم أنشأناه خلقاً آخر"صدرا معتقد است مال .شود یم

 انینیشیو متفاوت از آنچه پ دیجد ۀیبه نظر مرا ،هیآ نیا دیگو یاو م. شد دهیو روح او آفر افتی يا تازه یباالخره خلقت یبدن
: و مثال دوم از قرآن ).یعرفان دگاهیقرآن از د اتیآ ریتفس ،ینید يگفتگو تیسا( نمود ییاند، راهنما در باب روح گفته

حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند  پندارى که آنها بى مى] و[بینى  و کوهها را مى"...=وتَرَى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً 
است  دهید آگاه صنع خدایى است که هر چیزى را در کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او به آنچه انجام مى] این[
، دیدگاههاي متفاوتی بین اهل تفسیر، وجود دارد که هریک  در تفسیر این آیه و مفاد آن: سدینو ینمونه م ریتفس. }88نمل، {

نخستین تفسیر این است که چون ) الف: کنیم ،  دالیلی دارند که به طور خالصه به برخی از آنها، اشاره می براي نظریه خویش
در . ، اشاره ندارد گوید و به جهان مادي ، از جهان آخرت سخن می به مسائل قیامت مطرح شده رناظ، در فضاي آیات  این آیه 

،  کند، چنانکه در آیات دیگر قرآن به این واقعیت ، این است که کوهها حرکت می این آیه آمده است که یکی از اوصاف قیامت
کنی که  شده که گویا آن واقعه و آن روز را مشاهده می طابخ  بر این اساس به پیامبر. "20نبأ،  ":اشاره شده است، مانند

، تخریب و انهدام  بر هم خوردن نظم و نظام عالم رساند که تصور نشود،  کوهها در حرکتند، و ذیل آیه هم این نکته را می
برخوردار  ، تقاناز ا، بلکه این امر، خود نیز در پروژه تکمیل نظام آفرینش قرار دارد و صنع و فعل الهی  هستی است

نظر دیگر این است که این آیه با توجه به قراین موجود، ناظر به همین جهان و ) ب . }401، ص 15، ج  تفسیرالمیزان{ است
اما، با این نظر، حرکت کوهها، چگونه تفسیر و تبیین  ; ، مطرح شده است عالم مادي است و حرکت کوهها در همین نظام کنونی

، آیه را بر حرکت  بر این اساس. ، به حرکت جوهري اشاره دارد آیه) 1: در این جا دو گونه تحلیل ارایه شده است .؟شود می
و مقصد این }حرکت جوهري دارند{کنند ها، به جوهرشان حرکت میو از جمله کوه ءاند که همۀ اشیا ، حمل نموده جوهري

باشد، و این معنا با این  ، می به سوي خداي متعال است انبازگشتش، که حشر و رجوع و  حرکت هم رسیدن به غایت وجودشان
شود که اشاره و تلویحی است که کوهها، در همین جهان داراي حرکتند،  تأیید می " تحسبها جامدة": جمله از آیه که فرمود

حرکت  یانیه درصدد بتحلیل دیگر این است که این آ)  2. }402، ص  المیزان{ "شوند حرکت دیده می گرچه در ظاهر بی
یعنی کوهها در همین جهان مادي حرکت دارند، و البته حرکت آنها مستقل نیست و به همراه حرکت : انتقالی زمین است

، اشاره به حرکت در  کند این آیه قراین فراوانی در آیه وجود دارد که تأیید می. }403، ص  همان{"، حرکت دارند زمین
، این کوهها که ما آن را ساکن  بنابراین. کند براي ما محسوس نیست اشاره می هکره زمین کهمین دنیا است و به حرکت 
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، معنی ندارد، اما چرا قرآن کوهها را  اند و مسلماً حرکت کوهها بدون حرکت زمین ، با سرعت زیادي در حرکت پنداریم می
اند و براي تشریح  گینی وزن و پابرجایی ضرب المثلشاید بدین جهت باشد که کوهها از نظر سن. ؟ مرکز بحث قرار داده است

( اند، قدرت او بر هر چیز ثابت است ، در حرکت جایی که کوههاي با این عظمت. شوند ، نمونه بهتري محسوب می قدرت الهی
گاه خود توانست مالصدرا با نگاه ویژه اي که با دقت و تیزبینی  همراه است ، با تغییر نوع ن ).569، ص 15،  ج  تفسیر نمونه

یکی از دالیل اینکه . ا ارایه دهد که در فلسفه به مثابه نظریه نسبیت انیشتن در فیزیک می باشدر "جوهري حرکت"نظریه 
سوره  105مالصدراها و نیوتن ها نگاه ویژه اي دارند این است که در برابر هر امري یک عالمت پرسش می گذارند و طبق آیه 

در فرد  تیو ترب میتعل ندیاست که در فرا يفکر یعادت يرسشگرپ: می گویند. ا سطحی نمی گذرندیوسف، از کنار پدیده ه
 نیشود، به هم یم دیها تأک شهیاز آموختن اند شیب دنیشیدر آموزش چگونه اند نکهیا. ردیگ یشکل نم ای ،ردیگ یشکل م

از  یوقت یکدر کود": گفت افت؟ی دست تینسب هیپرسش که چه شد که به نظر نیدر برابر ا نیشتیآلبرت ان. ساده است لیدل
من هم  .؟يدیدر کالست پرس یامروز چه سوال قشنگ ،دانمبگو ب زمیآلبرت عز دیپرس یگشتم مادرم هر روز م یمدرسه باز م

و  يبود که حس کنجکاو نیا. از معلمم بپرسم يبه مادرم داده باشم دائماً کنجکاو بودم تا سوال تازه ا یآنکه پاسخ جالب يبرا
 سایت فرهنگ شناسی،(در آورد تینسب هیو نظر یشناسهانیو ک اراتیام سر از س يکنجکاو بعدها. در من رشد کرد يپرسشگر

 ).نعمت اهللا فاضلی،  درباره نوشتن

اروپا بر اثر  جهانبینی درنگاه یا تغییر  همین انتقال دوره قرون وسطی به دوره قرون جدید ،علل  نییکی از مهمتر              
بزرگترین عامل تغییر . نگاه در اروپا اشاره می کنیم   رییتغاین  پگونگی شکل گیريبه  ،فصل نیدر ا .بود نیتماس با مسلم

مردم  يهجرت، برا نیو ا. که در برخی از نوشته هایش بدان اشاره کرده است هجرت است از نظر دکتر شریعتی بینین جها
آنها  ازیک محیط . به شرق و آشنایی توده مردم عامی با توده مردم مسلمان شرقی آغار شد لیبیهاي صجنگن وسطی در قرو

بسته اروپایی  قدم به یک محیط باز اسالمی گذاشتند، و با یک جهانبینی بسیار وسیع ومتغیر اسالمی در قرون یازدهم و 
بینی بسیار وسیع با یک محیط باز اسالمی، یک جهان اروپایی آشنایی یک محیط بستهد،یگو یم یعتیشر .دوازدهم  آشنا شدند

ومتغیر اسالمی در قرون یازدهم و دوازدهم و همچنین تماس یک مذهب منحط و راکد و محدود کاتولیک با یک مذهب 
براي اولین ها گوناگونی که اروپایی هايییو آشنا یمتحول، مترقی، جهانی، سیاسی و زنده اسالمی در قرون ششم و هفتم اسالم

و آخرتگرایی آنها تبدیل  رندیرا از شرق بگ "هاي اسالمی توجه به جهانگرایی و زندگی مادي در جامعه"باعث شد که آنها  ،بار
وارد  سایبعد که اینها وارد جامعه اسالمی شدند اشکاالت و ایراداتی  را به کل .شود به یک نوع زندگی اجتماعی و سیاسی می

کار بودند، قلباً شک کرده بودند  کردند وکسانی که گستاخی بیشتر داشتند، رسماً اعالم کردند وکسانی که نداشتند و محافظه
کم به جایی رسید که جنگ مردم مسیحی با کلیسا شروع شد و کسانی از مسیحیان  و حتی نفرت و دشمنی ایجاد شد و بعد کم

اصالً لوتر و کالون نتیجه  " د،یگو یم یعتیشر. ا و از مصلحان علیه کلیسا اعالن جنگ دادنده از مترقی ،مومن، از روشنفکرها
و بعد مذهبی بوجود آمد، بر اساس این بیداري، این خودآگاهی واین تزلزل نسبت به عقیده . "ها هستند سازي چنین زمینه

پروتستانها  ،بنابراین. یکی از نتایج جنگهاي صلیبی است پروتستانتیسمبنابراین مذهب .  پرستی بوجود آمد به نام معترضان پاپ
 ،کنند و همین ها که اعتراض می. شان عوض شد بینی جها ،کسانی از افراد کاتولیک بودند که براي اولین بار از همه زودتر

در فرانسه، وقتی که  .تانهاستد، و این است که تمدن جدید در اروپا بیشتر مرهون پروتسنلیاقت ساختن تمدن جدید را هم دار
جنگ بین پروتستانها و کاتولیکها ایجاد شد و قرنها طول کشید و به پیروزي کاتولیکها خاتمه یافت، کاتولیکها پروتستانها را 

 دنپروتستانها بیش از همه توانستند شرایط تم ،بنابراین .اي هم مجبور شدند به امریکا و کانادا فرار کنند عام کردند وعده قتل
، اخذ  یعتیشر .می را درك کنند و بر اساس بینش و خودآگاهی که از اسالم پیدا کردند به اصالح مذهب خود پرداختنداسال
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انتقال دوره قرون وسطی به دوره قرون  يها شهیاز ر گرید یکی  ز،یمتد تحقیق از مسلمانان وگرایش به علوم طبیعی را ن
 ن،یو همچن. متد تحقیق را جانشین آن نمودند   ایش ذهنی و فلسفی بودند،گر ياروپاییانی که قبالً دارا. داند یجدید م

که باعث  یاز نکات مهم. سقوط کرد  آنها شده بود، يشخصیت ارسطو که بر همه ذهنها و فکرها تسلط مطلق داشت و بت فکر
نوردي و  جاي دریاچه به جهانگرديالمللی و جهانی و  نوردي و سفرهاي بین شدن اقیانوس آنها شد، جانشین  ینیجهانب رییتغ

 )."یعتید،شریو جد یوسط م،یقرون قد يهایژگیبه و ی،نگاه31مجموعه آثار ج ":شده از نشیگز(نوردي است ساحل

 با توانستند می فقط وسطی قرون در اروپاییان: شریعتی می نویسد.  نیز، از طریق مسلمانان میسر شد نوردي  اقیانوس            
 نام به مردي. آموختند اروپاییان به را نما قطب مسلمانان. بروند بندر آن به بندر این از و بگذرند ساحل کناره از خود بلمهاي

 بعدها. بشناسند را دریایی راههاي توانند می آن وسیله به که دهد می اروپایی جهانگرد یک به را نما قطب بار اولین براي احمد
 ،نوردي دریاچه جاي به وسیله، دو این با و دهند می اروپابیان به مسلمانان بار اولین براي را جهان اقلیمی نقشه

 نیز را بزرگ و مدرن هايکشتی ساختن ،اینکه دیگر. گذارد می دنیا وضع در بزرگی اثر که شود می شروع نوردي اقیانوس
 سست اروپایی ازلی و الینفک هاي پیوند و روابط صورت بدین. کردند تر تکمیل بعدها و گرفتند مسلمانان از اروپاییان

 پیدا اي تازه خلق و شود می عوض بینشش و بینیجهان اي جامعه چنین. شود می آزاد قبلی قیدهاي همه از و شود، می
 از یکی : داند و می نویسد مهاجرت می پدیده یک ردیف در صلیبی را هايشریعتی جنگ .)، همان31مجموعه آثار ج(کند می

 که است این آورد، می پدید را مهاجرت آنچه.بود اروپا در مهاجرت رواج ، گذاشت اروپا روي بر صلیبی جنگهاي که آثاري
 شود؛ می متحرك جامعه یک به تبدیل است، مکان یک به بسته و محدود هم و است بسته زمین به هم که اي، بسته جامعه و قوم
 و ریزد، می فرو کند می بسته را او پیرامون که سنتی هاي دیواره و محیط] اوالً[که زند، می مهاجرت به دست اي جامعه زیرا
 بین در مثالً. شود می سست کند، می منعقد زمین به نسبت را جامعه آن که عمومی هاي سن و زمین به جامعه بستگی اینکه دوم

 مهاجرت به و کند می کوچ خودش سرزمین از و زند می مهاجرت به دست که آریاست قوم این که بینیم می بدوي مختلف اقوام
 به اینکه براي ولی شود؛ می او ومتحرك گسترده باز، جهانبینی باعث مهاجرت این. پردازد می اروپا و هند و ایران طرف به

 در اقوام از بسیاري .کند نمی حرکت واال بشود دیگر قبائل به نسبت متحرك و باز بینی جها داراي باید باز بپردازد، مهاجرت
 صلیبی مهاجرت آثار از یکی بنابراین .اند نزده مهاجرت به دست و اند رفته بین از و اند پوسیده و اند مانده خودشان سرزمین

 )1: دارد الزم علت دو مهاجرت . دارد رواج اروپا در را مهاجرت یعنی کرد، مهاجر جامعه یک را اروپایی جامعه که است این
 یک با متحرك بینی جها یک ایجاد کند، می وادار مهاجرت به را فرد یک یا جامعه یک که علتی )1:پس. }ابزار{ عامل - 2 علت
 از را فئودالیسم{ برید زمین به را اروپایی فئودال جامعه بودن بسته هم صلیبی مهاجرت. است سرزمین و سنتها از بریده روح
 براي )2: و .آورد وجودب را مهاجرت علت ،بنابراین کرد؛ جهانی و کرد باز را اروپایی مذهبی محدود جهانبینی هم و}برد بین

 نقشه مثل{داشتن وسیله و داشتن نقشه است، تکنیک وسیله آن و است الزم وسیله است، الزم ابزار جدید، سبک به مهاجرت
 شدن، پیدا جامعه یک در نو نیازهاي همچنین و است }داشتن مختلف هاي سرزمین از وسیع اطالعات مثل داشتن، جغرافیایی

. گذاشت آنها دسترس در هم را نو هايمهاجرت عامل صلیبی هايمهاجرت خود.شوند مهاجرت به وادار نیازها آن رفع براي که
 )ب. است داده اروپاییان به را آن از استفاده طرز و نما قطب بار اولین احمد، )الف:نویسند می اسالم میراث کتاب در چنانکه
. است قدیم رم هاي کشتی سبک به وسطی قرون کشتیهاي. بزرگ اقیانوسهاي پیمودن براي است مدرن هايیکشت ساختن

 در و کند حمل را سنگین بارهاي و بپیماید را اقیانوس توانست می داشتندکه کامل و پیچیده بسیار بادبانی کشتیهاي مسلمانها
 بود قدیم نقشه داشتند، عالم از اروپاییها که اي نقشه )ج.کردند تقلید هاکشتی این از اروپاییها. کند مقاومت شدید بادهاي برابر

 مسلمانها که شد پیدا اي نقشه ایتالیا بزرگ اساتید از یکی کتابخانه در ولی بود؛ قدیم مقیاس به و بود نشده رسم دقیق که
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 اي عده دیگر خلفاي از بعضی و هارون زمان در{ بود شده حل اسالم در که زمین، کرویت به اعتقاد )د.بودند کرده تدوین
مجموعه آثار  (}داشتند اعتقاد زمین کرویت به که شود می معلوم ،حساب این با و بگردند را زمین دور که بودند شده مأمور

 ).، همان31ج

 زکی ابراهیم دکترنوشته  "وسطی قرون در مسلمان جهانگردان" نام به ه کتابی، ب31مجموعه آثار جشریعتی در                
 کلی و فاقد هفتم می گوید خیلی قرن در بطوطه از تحقیقات ابن.قاهره اشاره می کند که کامل نیست بزرگ اساتید حسن، از

 تاریخ و بزرگ دانان جغرافی و جغرافیائی تحقیقات یعنی اسالمی جغرافیاي روي سال دو مدت شریعتی .علمی است تحقیق
 جغرافیایی بزرگ وکاشفین جهانگردان وسطی قرون در چگونه که ، آورده است بدست تازه مطالبی و کرده کار اسالم تمدن

 در مستشرقین و استعمار{ ناآشناست دنیا امروز دانان جغرافی براي امروز آفریقاي در هم هنوز که اند رفته سرزمینهایی به
 اختالف و نقل و حمل وسایل و ها جاده شهرها، آبادیها، بین روابط وضع و محدود وسایل با و ،}اند نکرده تحقیق و کار آنجا

 "نام به است کتابی آوردم بدست کلی بطور که آنچه اما :و می گوید.اند  رفته جاها تمام به آنروز ملتهاي و قبایل بین شدید
 از رساله دو کتاب این در .است سامانی دوره و چهارم قرن به منسوب که فقیه ابن از آبادیها و شهرها معنی به "البلدان
 به سوم قرن در جهانگردان آید برمی ها رساله این از بطوریکه و. نیست روشن نامش که است دیگري جهانگرد و صیرافی

 درخواست اسالمی خلیفه از دوره آن در بلغارستان پادشاه حتی و رفتند شرقی اروپاي و فعلی بلغارستان و فعلی روسیه
 کردند، می تدریس نجوم و جهان نقشه و جغرافی دربار در که هیات این. بفرستد آنجا به دان جغرافی هیات یک که کند می

 اروپاي و روسیه سرزمین اجتماعی روابط و دین و عادات و رسوم و آداب و پردازند می جهانگردي به اي برنامه براساس
 سال هزار شرقی اروپاي و روسیه درباره که است اسنادي ترین قدیمی از سند این. کنند می تشریح و بررسی دقیقاً را شرقی

 را مدرن علوم }اروپائیان{ آنها و است برعکس کامالً دوره آن در چطور علمی رابطه که دهد می نشان و است دست در پیش
 عقیده به که است کسی اولین و اروپاست روشنفکر و مدرن بسیار رهبران از شارلمانی. گرفتند می فرا اسالمی جامعه طریق از

 جدید تمدن و جدید فنون جدید، علوم گرفتن فرا براي کوشش یعنی کرده ریزي پی فرم لحاظ از را اروپائی تمدن اروپائیان
 شارلمانی .است شارلمانی اقدامات از اروپا در شده منعقد و کهنه سنتهاي با مخالفت. است شده شروع شارلمانی بوسیله
 اروپا به فرهنگی انقالب اولین شروع براي اسالمی کشورهاي دبیران از اي عده که خواهد می او از و باشد می هارون معاصر
 تلقی انقالب یک خود این و کردند می تدریس دربار شاهزادگان و شارلمانی فرزندان به را سواد و خط عده این. بروند

 هارون طرف از که کادوهایی از یکی. بدهد درس پادشاه فرزندان به را سواد و کتابت و خط  خارجی، معلم یک که شود می
 که است نوشته اش درباره و کرده رسم را اش نقشه گوستاولوبون که آبی است ساعتی شود، می فرستاده شارلمانی دربار به

 بوده این ساعت این دیگر کار. است ایران آبیاري در که تکنیکی همان یعنی ،کرده می کار آب با که بزرگ بسیار بوده ساعتی
 و کند می ایجاد نیرویی آید می بیرون ظرف آن از آب این که میزانی به اي عقربه یعنی دهد نشان را زمان توانسته می که

 قدرت علیرغم مذهبی مردم و ءعلما .دهد می نشان دایره روي را زمان و شود می منتقل سوزنی حرکت به محورها حرکت
 یک سنتی و بسته جامعه یک در نو چیز پذیرش عدم. بردند بین از و شکسته را آن و کرده شورش آن برضد شارلمانی عظیم
 مسلمانان که دیگري چیزهاي از. است شده دیده غرب در دیروز شود می دیده شرق در امروز که آنچه و است قدیمی قانون
 ریاضیات و جبر به مربوط اصطالح حتی که طوري به است جبر و فیزیک مسائل یکی و عالم جغرافیاي نقشه یکی کردند تکمیل

 نجوم رشته در است مسلمانان پیشرفت این. است رایج اروپا در اش عربی و فارسی زبان و اصطالح با اکنون نجوم و فیزیک و
 که آنچه با که است دقیق اي اندازه به شده می محاسبه اصطرالب و سابق تقویم اساس بر که ستارگان فواصل تمام که طوري به

 نظر از اینکه با ،است مشابه محاسبات این تمام و ندارد اختالف اندکی گرفته اندازه را ستارگان فاصله ،مدرن نجوم امروز



 

257 
 

 شده گرفته عجیبی و تازه نتایج. نیست متناسب امروز نیوتنی و الپالسی شکل با که بودند قایل آن براي شکلی ،آسمان طبقات
 چنین بطوطه ابن جهانگردي سیستم .وهیات ریاضیات و فیزیک و نجومی علوم بر بوده مبتنی اسالمی معماري سیستم چگونه که

 به باز و رود می پیش جنوبی و شمالی آفریقاي و چین حوالی تا و رود می مکه به کرده حرکت آفریقا شمال از: است بوده
 بررسی در بطوطه ابن که است علمی متد دارد اهمیت ما براي جهانگردي روش این در که آنچه .گردد برمی آفریقا شمال

 شبیه عیناً ،تازه محیط یک درباره بطوطه ابن هاي نوشته .است کرده می تحقیق شده می روبرو آن با که جغرافیائی تازه محیط
 و منطقی و باز اي اندیشه داراي و نیست تحقیقاش در نژادي و مذهبی تعصب هیچگونه و است اروپایی محقق یک هاي نوشته

 انسان مشتاق انگیزه" معنی به است "االفاق خرق فی المشتاق نزهه" کتاب برخوردم آن به که دیگري کتب از. است متدیک
 عمل با متناسب جغرافیایی کتب اسامی شود، می دیده چنانکه. "آفاق}کردن پاره و شکافتن{ خرق در شیدا و عاشق

 انسان اینکه یعنی. هستند امروز توریستهاي و جهانگردان واقع در موقع آن دانان جغرافی. است دانان جغرافی
 اند سروده زیبا بسیار هایی حماسه و اشعار اسالمی جهانگردان. برود و بشکافد را افقی هر که دارد عشق }دان جغرافی{آنروز
 فرهنگ یک جغرافیائی، فرهنگ یک که دهد می نشان حماسی سرودهاي این. "نهیم می پا برف در تابستان در که مائیم :مانند

 که است آمده بوجود اسالمی جهانگردان بوسیله اسالمی حماسه در است، داشته بسیار رشد که فرهنگی و بزرگ جهانبینی
 متحرك از بینی،جهان تغییر یعنی جغرافیایی بینش و بینیجهان روي تاثیري چنین .است داشته فراوان تاثیر هم ما ادبیات روي

 شود، می ناشی  اصطرالب، در پیشرفت همه این و تکنیکی اطالعات همه این علمی، پیشرفت این گذاشتن دسترس در و کردن
 همچنین و. اند کرده کار آن روي چگونه که نیست درك قابل ما براي و است پرمحاسبه و ریز و دقیق و پیچیده بسیار که

 و دریایی راههاي و دریاها و خشکیها همین به نسبت همچنین و دریاها همه از  عالم، مناطق تمام از که متنوع و دقیق هاي  نقشه
 سیستم انتقال کیفیت حتی و انتقال کیفیت و اروپا به آنها انتقال و شده، تنظیم اسالمی کشورهاي در خشکی راههاي

 شده کشف واقعیت یک بلکه  نیست، منطقی ظن و حدس قدیم، فنیقیهاي یا و رومیها سازي کشتی براساس مدرن سازي کشتی
 وسیله لحاظ از هم و انسانی و فکري لحاظ از هم اروپا  است، وسطی قرون دنباله درست که 14 و 13 قرون در.است تاریخی

 جهانگردي و جغرافیاي نهضت آورنده بوجود صلیبی جنگهاي که کند می حکایت تاریخ بنابراین،. شد آماده جهانگردي براي
 ژنوا به طرف یک از که وسطایی قرون بینیجهان آن با دربسته و راکد اروپاي در جهانگردي و جغرافیایی نهضت. اروپاست در

 .شود می شکافته طرف دو هر از ،بار اولین براي فئودالیسم، تفکر طرز براساس و است محصور کوهی به دیگر طرف از و ونیز و
 است بوده جا این در تمدن که آفریقا شمال و تونس موریتانی، الجزایر، مراکش، پرتغال، اندلس، یعنی مغرب ،اسالم تاریخ در

 ).، همان31مجموعه آثار ج(سوریه و وهند ایران یعنی مشرق و

اي  و در نسخه"فتیه المغررین  "داستانی است به نام: سدینو یداند و م یرا به دست مسلمانها م کایکشف آمر یعتیشر                
یعنی به طرف غرب رفتن  "اغراب"مغرب از . به معناي جوان و جوانمرد است "یفت"از  "فتیه"که  "المغربین فتیه"دیگر به نام 

این . فتیه المغررین یعنی جوانان مغرور. مغرر از غرور است .جوانانی که به سوي غرب رفتند یاست و فتیه المغربین یعن
کس شهامت رفتنش را نداشته است و اصوالً رفتن به آنجا را کاري منحط اند، یعنی جایی که هیچ  جوانان به طرف مغرب رفته

بربر یا عرب مسلمان که برخالف همه مکتشفین قرون  نانتن بودند، از جوا 12این جوانان . دانستند و بیهوده و یک ریسک می
با میل و رغبت خودشان   رفتند، ی میکه با تشویق پادشاه یا کنت و یا بزرگ دیگري و با دادن پول و آذوقه به مسافرت 14و  13

ظلمات  ،آن طرف همغرب در جامعه اسالمی از لیسبون ب. و بدون اینکه تحت حمایت و تایید کسی باشند به طرف مغرب رفتند
کند  چون کریستف کلمب گمان می. شناختند نام داشته و کسی به آن طرف نرفته و اصوالً اینها بهتر از اروپائیان مغرب را می

رسند و این هر دو آگاهی غلط است ولی با این  دانستند که به جایی نمی رسد ولی مسلمانان می ه از این طرف به هند میک
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. رسیم گوید که آنجا ظلمات است یعنی به آنجا نرویم که به هیچ جا نمی است و آن این است که می شنترحال، یکی از آنها رو
 1200یا  1150میالدي یا  12شود قرن  رفته باشند، می 6شده، بنابراین اگر در قرن درقرن ششم نوشته  "نزهه المشتاق "کتاب

دهد که  از قرائنی که نشان می .که اینها به مغرب رفته و اتفاقاً پیروزمندانه برگشتند و حکایاتی از دیدنیهاي خود نقل کردند
اشاره  "کاناري"و  "رزباري"به جزایر  "ه المشتاقنزه"آمریکا قبل از کریستف کلمب کشف شده، این است که در داستانهاي 

آفریقا و سواحل هندي  النویسند که وقتی که به این جزایر که بین شم اند و می به این جزایر رفته "فتیه المغررین"شده که 
، بعدها در عین همین داستان. است وارد شدیم گرسنه بودیم و یکی از بزهاي وحشی را کشتیم ولی از شدت تلخی خورده نشد

شد و تلخ و  سرگذشت کریستف کلمب خوانده شد که جزایر کاناري گوسفندانی با این مشخصات که گوشتشان خورده نمی
بنابر آثاري که در   رود به سواحل هند شرقی بین سواحل آمریکاي شرقی، کلمب می یستفکر.مسموم کننده است، دارد

کنند لغاتی وجود دارد که بربري  که در این سواحل هندي زندگی می سفرنامه کریستف کلمب است، در قبایل سرخپوستی
دهد که از  که کامالً نشان می استدرست استیل شمال آفریقایی  ،آمیزي و سبک بافت رنگ... در بافت قالی، لباس و . است

اي شمالی است، بخصوص آن تقلید شده است و بعضی از رسوم و عادات و حتی ابزار زندگی شبیه است به آنچه که در آفریق
بنابراین هیچ شکی نیست که آمریکا قبل از کریستف کلمب . بربرها و همه مردم شمال آفریقا، یعنی پرتقال و تونس و مراکش

اي است در یک  اي که در اختیار کلمب بوده، نقشه نقشه. از طریق شمال آفریقا و لیسبون شناخته شده باشد سلمانانبوسیله م
اي از اسقفی که آن کتابخانه تحت نظر او بوده و تحت نظر کلیسا بوده،  پانیا یا ایتالیا که بوسیله امیرزادهکتابخانه در اس

. کند و امکان ندارد که او بدون نقشه حرکت کرده باشد به طرف مغرب حرکت می آنآید و براساس  گیرد و به اسپانیا می می
شناس معروف است، بوسیله برانشویک و همه کسانی که روي این مساله  و آن نقشه بوسیله پرفسور گاهن که یک یهودي شرق

و در دوره جنگهاي صلیبی ترسیم شده  یاین نقشه در آسیاي صغیر یعنی در مرکز تمدن اسالم]. تایید شده است[اند،  کار کرده
 ).، همان31مجموعه آثار ج(است

مسلمانها ي اولیه که   خود خود وامدار مسلمانهاست، باید ببینیم  حال که مشخص شد که اروپا  در تغییر جهانبینی             
ابتدا در شبه جزیره عربستان به شکل قبیله اي زندگی می کردند و دایما با هم می جنگیدند چه شد که یک تمدن عظیم  ایجاد 

 مراحل زدن"بر میان" در ماسال دکتر شریعتی بحث جالبی در باره نقش. و عامل تغییر جهانبینی آنها چه بود؟. کردند ؟
 یعنی شهر {"اسالم مدینه=Cite Musulman  "نام به جالبش بسیار تحقیق یک در گارده لوئی: تاریخی دارد و می گوید

 در توانست، شناسی جامعه نیرومند نهایتبی عامل یک عنوان به که است دینی اسالم که دهد می نشان ،}اسالمی جامعه تمدن،
 20 از کمتر جهش یک با چادرنشینی و دامداري حتی و کشاورزي نظام و فئودالیسم مرحله از را شرقی انسان بشر، تاریخ سیر

 و فئودالیسم تاریخی مرحله مافوق مرحله یعنی شهري زندگی یک و پیشرفته بسیار بورژوازي مرحله یک وارد سال 30تا 
 سیر در که اي جامعه قبائلی، جامعه در چگونه که می بینیم،: در نتیجه. بکند دامداري و کشاورزي زندگی و قبائلی جامعه
 جامعه یک تاریخ، دیالکتیکی سیر و تاریخی دترمینیسم براساس تا گذشت می متمادي قرنهاي باید تاریخ طبیعی و جبري
 مبتنی شهري زندگی و بورژوازي مرحله به فئودالیسم از بعد و فئودالی و بردگی و سرواژي جامعه یک به بشود تبدیل قبائلی

 و کرد طی سال 30تا 20 ظرف در را قرنه چند فاصله این اسالم حقوقی، پیچیده بسیار سیستم یک داراي و تحرك و تجارت بر
 از اشتباه است که، مطلب ، این، می گوید بعد شریعتی. "گذشت"بر میان" تاریخی، مرحله چند از اجتماعی جهش شکل به

 در اروپا تجربه"و در اینجا مثالی از  دو .کنیم استخراج موارد همه براي عمومی قانونی و قضاوتی مورد، یک درست بررسی
 تمدن که پیشرفته، و مقتدر اروپاي که وقتی وسطی، قرون آغاز در که بود این اول تجربه. می زند "مذهب با مواجهه

 بود جهانی وقدرت تمدن چنین داراي که غربی داشت، را باستان یونان فلسفی عمیق و درخشان تمدن داشت، را رم درخشان
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 6 و 5 قرنهاي در بود، گرفته را عالم ،رم هنري و اجتماعی و سیاسی قدرت و بود گرفته را عالم یونان، فلسفه و هنر و فکر و
 نام به که کاري اولین "نین ژوستی" شد، مسیحی و شد دینی ،غرب و شد مسیحیت وارد تمدنی چنین که مسیح میالد از بعد

 و نیستند مسیحی اینکه اتهام به و کفر به جرم را مآب یونانی فالسفه و دانشمندان بست و را مدارس که بود این کرد، مسیح
 و اطباء از بسیاري حتی طوریکه به داد، قرار فشار و تعقیب تحت است، مسیحیت از قبل دوران عقاید بر مبتنی عقایدشان

 و گرویده مسیحیت به تازه که رمی{رم مسیحیت علمی ضد دینی استبداد از و شدند ایران راهی انوشیروان عصر در فالسفه
 و مسیح، مذهب گذرد؛ می منوال این بر سال هزار ،بعد  .است وسطی قرون آغاز این،. گریختند ایران به }است شده مذهبی

 خودش دست در را اروپا رهبري و جامعه زمام و شود می نیرومندتر و مقتدرتر روز هر است، مسیح مذهب مظهر که کلیسا
 عنوان مسیحیت نام به کلیسا که کند می عقایدي اصول مقید و عبید مستخدم، همه را علم و هنر و تفکر و وتعقل گیرد می
 آزادي زندگی، در تازه طرح و علم در تازه نظر آزادي تحقیق، آزادي فکر، آزادي قیدي، چنین بخود خود. کند می

 هر{قید شک، بی و برد بین از انسان و زندگی و جهان تشریح در را تحقیق و تعقل آزادي و تر تازه فلسفی مکتبهاي بنیانگذاري
 مقدس زنجیر قید، این ولو شود، می عقل و علم مرگ و رکود باعث  انسانی، علم و بشري تعقل سر بر }باشد علمی غیر که قیدي

 سیاسی و اجتماعی هنري، فلسفی، علمی، تمدن داراي که غرب، و یونان و رم که تجربه، یک این .شد و باشد، مسیحیت
 با شد، بیدار اروپا شانزدهم و پانزدهم قرون در .گذشت رکود در سال هزار و شد، راکد شد، که مسیحی بود، جهانی بزرگ

 و سیاسی و فکري سیطره و قدرتش دامنه و واتیکان، به کرد منحصر را پاپ نفوذ کوبید، را کلیسا کرد، مبارزه مسیحیت
 ساختند؛  مذهبی غیر دانشگاههاي و مذهبی غیر مدارس ساخت؛ الئیک مدارس کرد؛ جمع اروپا سراسر از را اش اجتماعی

 مانند اروپا باز شد، چنین تا و شد مذهبی غیر غربی جامعه فرعی و اصلی نهادهاي تمام آمد، بوجود مذهبی غیر حکومتهاي
 پدید را تمدنی و هستیم، شاهدش اکنون که رسید به قدرتی و کرد پیدا بسیار عظمت و فراوان درخشش قدیم یونان و قدیم رم

 همه در علم پیشرفت این و تمدن این. دارد عهده بر را امروز بشر زندگی و ها اندیشه و جهان تمدن سرنوشت امروز که آورد
 بوجود }رنسانس{ مسیحیت از قبل مذهبی غیر رم و یونان به بازگشت نهضت که شد تجدید غرب در وقتی زندگی، هاي رشته
 را تمدن وقتی": که است تجربه دو این پس. شدند رها مذهبی وسطاي قرون انحطاط واز برگشتند مذهبی غیر عصر به آمد،
 و شد آزاد تمدن کردیم، رها دین بند از را تمدن رنسانس در وقتی. کرد پیدا رکود تمدن و شدیم، منحط کردیم، دین تابع
 با مذهب این و کلیسا این که رسد می نتیجه این به منطق بخود خود بینیم، می چنانکه. "کرد پیدا پیشرفت علم و کرد پیدا رشد

 باعث کوچک، ذهنی غفلت یک اینجا ":شریعتی در اینجا نتیجه می گیرد که .است مغایر و مخالف علم و تمدن تکنیک، پیشرفت
 آن کاتولیک فرقه فقط هم آن و مسیح مذهب درباره رنسانس از پس که اي تجربه: است شده عالم سراسر در بزرگ اشتباه یک

 من که حال عین در صورتیکه در گردید؛ جهان مذاهب همه به نسبت دنیا کشورهاي همه در روشنفکران عموم قضاوت شد،
 درستی منطقی نتیجه اند، گرفته اروپائی روشنفکران و ها اروپائی که اي نتیجه و بود درستی تجربه اروپائی تجربه که معتقدم

 جزئی یک و مورد یک تنها پدیده، یک تنها علمی گیري نتیجه متد نظر از و منطقی نظر از که است این غفلت آن اما بود،
 جهت این از که دیگري هاي جزئی همه به کرده پیدا آمده، تعمیم بدست جزئی یک بررسی از که اي نتیجه بعد و شده، بررسی

 مذهب جزئی یک: مختلف هاي جزئی شامل است، کلی یک مذهب که است این مقصودم. است نکرده بررسی را آنها هیچکس
 گوناگونی مذاهب اینها. اسالم است مذهب...و بوداست؛ مذهب دیگر جزئی یک است؛ یهود مذهب دیگر جزئی است؛ مسیحیت

 ساختند، دوره ساختند، انسان ساختند، تاریخ: اند گذاشته فراوان اثر بشر جامعه و تاریخ در و اند آمده تاریخ در که هستند
 با و شده بررسی مذهبها این از یکی اروپا، در اما .داشتند کننده تعیین تاثیر بشري جامعه روي و اندیشه روي و ساختند تمدن
 و شود می راکد تمدن پذیرندش، می وقت هر: است مغایر تمدن با مذهب این که اند دیده بدرستی و شده مقایسه علم و تمدن
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 درست و است، مغایر تمدن با این، پس که رسیدند منطقی نتیجه این به بعد. کند می پیدا تکامل تمدن کنند، می رهایش وقتیکه
 مذهب و کلیسا مذهب مسیح، مذهب آن و بود، مورد یک در و ها جزئی این از یکی درباره فقط نتیجه این اما. هست هم

 و قضاوتی مورد یک درست بررسی از که است، علمی تحقیق و تحلیل نوع ترین غلط کلی، بررسی اما، این. است کاتولیک
 مخالف پیشرفت با کاتولیک مذهب شد می گفته باید اروپا، در مذهب مورد در.  کنیم استخراج موارد همه براي عمومی قانونی

 بعداً وبر ماکس چنانکه. مسیح مخالف است مذهب بگویند نداشتند حق مذهب پروتستان؛  بگویند نداشتند حق حتی است؛
 مادي زندگی گسترش با و ماشینیسم گسترش با علم، پیشرفت با تمدن، با صنعت، با که است کاتولیک مذهب این که کرد ثابت

 و تمدن پیشرفت عامل بزرگترین بلکه نیست، مغایر تمدن با تنها نه که است مذهبی ،پروتستانتیسم فرقه برعکس،. است مغایر
 مغایر علم پیشرفت با و مادي پیشرفت با تمدن، با مسیح مذهب بگوییم که نیست صحیح این تنها نه ،بنابراین .اروپاست صنعت
 کاتولیک فرقه به منحصر فقط ایم، آورده بدست وسطی قرون در و رنسانس در اروپا، در که را نتیجه این باید بلکه است،
 است، چنین وقتیکه. است مخالف علم و تمدن پیشرفت با مسیح، دین نه و کاتولیک، مذهب ،"کاتولیک فرقه" بگوئیم و بکنیم

 امر یک دنیا در غرب و شرق هاي تحصیلکرده همه و روشنفکرها همه میان در که عمومی قضاوت آن که شود می معلوم آنوقت
 )."، شریعتیمتدلوژي علم، 31مجموعه آثار ج":برداشت آزاد از("است نادرست حد چه تا شد، عنوان بدیهی و مسلم

که متد غلط اندیشیدن  ردیگ یم جهیزند، نت یمثال مرا   "تجربه اروپا در مواجهه با مذهب"دو یعتیشر نکهیپس از  ا              
یکی از قضاوتهاي غلط عمومی که دیگر هیچکس در آن  د،یگو یو م .عامل انحطاط علم و دین در قرون وسطی است  علمی،

وسطی به وسیله مذهب قربانی شد، به رکود دچار شد و از پیشرفت و تحرك  نعلم و عقل در قرو"شک ندارد، این است که
رفت پیش ،ماند، و بعد در اواخر قرون وسطی، در رنسانس، چون عقل و علم از بند کلیسا و دین خالص و رها شد، این همه

باید ببینیم که این قضاوت ،آیا   .این یک قضاوت عمومی است که در اروپا تکرار می شود و اینجا هم تکرار می شود. "کرد
. ، رسوخ پیدا کرده است!این یکی از اشتباهات بزرگی است که در قضاوت عمومی،این قدر بدیهی و مسلم. واقعاً درست است؟

قرون وسطی قربانی شده اند، اما نه قربانی دین و مذهب مسیح، بلکه قربانی چیزي که  هم علم و هم عقل در!. در حالیکه نه
وقتشان و نبوغشان را صرف  ءبینیم که علما یعنی وقتیکه در قرون وسطی می. قربانی همان چیز شده است هم،مذهب مسیح 
کردند، و این عالمت این بود که علم منحط شده و تعقل جهتش را عوض کرده و به موهومات و خرافات  ارزش می موهومات بی

دین را منحرف کرده؟ چه چیز در قرون  ،چه چیز کنیم؟بینی ن چرا همین سرنوشت را براي دین پیش. سرگرم شده است
معنایی کشاند، که مسیح نه تنها روحش از این حرفها خبر نداشت، بلکه اگر خبر  باره موهومات بیدین را به بحث در ،وسطی

را قربانی  لنه تنها دین، علم و عق .هاي موهوم و زشت کشاند؟ دین را چه چیز به این مسائل و زمینه. داشت، بیزار بود؟ می
گر شدند، و آن عامل، دین را منحط کرد، و وقتی دین منحط ، هر دو، قربانی یک عامل دی"علم و عقل"نکرد، بلکه دین، و 

عقل و علم هم که منحط شد، . کرد، منحط شد، و ناچار دین هم منحط شد شد، عقل و علم که تابع دین بود و از دین دفاع می
ه گردن یک طرفه نیست که در قرون وسطی فقط همه را ب يامر نیپس، ا  .وسطی شد ونخودش باعث انحطاط دین در قر

تا وقتیکه این دو پدیده در برابر هم هستند، بطور مداوم و  ، و این رابطه علت و معلولی .دین مسیح یا فرقه کاتولیک بیندازیم
نوع متد، نه تنها عامل  نیا. داند یم  "متد غلط اندیشیدن علمی" را، ن انحطاطیا یعلت اصل ،یعتیشر .همیشگی وجود دارد

اگر مجموعه پیشرفتهاي علمی در طبیعت و در علوم انسانی را  .هزار سال تمدن و علم است ند، چانحطاط قرون وسطی، بلکه
و آن را به دو دوره تقسیم  م،یگذرد، در نظر بگیر در این پنج هزار سال که از تاریخ اندیشیدن علمی بشر درباره طبیعت می

سال تاریخ علم،  4800هیچکس شک ندارد که آن . بیستم قرنتا  18از قرن ) 2، و 18ن از پنج هزار سال پیش تا قر) 1{کنیم
. یک هزارم و یک ده هزارم پیشرفتی را که این دو قرن اخیر درباره شناخت طبیعت وشناخت علوم انسانی داشته، نداشته است
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سال  4800علوم آن اگر بتوانیم مجموعه . دو دوره، قابل مقایسه نیست نیمجموعه اکتشافات علمی، تکنیک و علوم طبیعی در ا
 یمیو در ش يولوژیزیدر ف ک،یزیدر ف عت،یقانون مشخص در طب کیالبته آن مقدارش که واقعا به {کنیم نرا در یک جلد تدوی

، در این دویست سال اخیر بیش از صد جلد نوشته }میا ختهیو پوچ شده و دورشان ر چیکه بعد ه یاتیو نظر اتینه فرض ده،یرس
سال حرکت تا این حد بطیء  4800آید که چرا این  یک محقق نمی نآیا این سئوال به ذه. مقایسه نیستندشده، که اصالً قابل 

در تفکر چه بود و  "موتاسیون"این جهش چیست؟ این !. العاده سرسام آو بوده است؟ سال چنین جهش خارق 200و کند، و این 
یک مرتبه گل  نوابغسال اخیر  200شود گفت در  ه؟ آیا میاي روي زمین آمد آیا نوع انسان تازه. به چه علت پدید آمد؟

در صورتیکه برخالف، بسیاري از انسانشناسان معتقدند که نوابغی که در یونان . سال نابغه نداشتیم؟ 4800کردند و در آن 
بوغهایی بودند که قدیم بوجود آمدند، و حتی نوابغی مثل سن اوژن، سن توماس داکن، ابوعلی سیناي خودمان و امثال اینها ن

، این همه نبوغهاي بزرگ، اینهمه استعدادهاي عظیم "شوراتز"به قول . اخیر مثلشان نیامده است سالحتی در این دویست 
فکري بشري که روي زمین آمدند، در یونان، با آن عظمت، قرنها از ساختن یک چرخ و یک اهرم براي حمل بارهاي سنگین ، 

شریعتی پس از اشاره به این دو دوره پرسش می کند که، علت  .تري داشتیم گذشته نوابغ درخشان در کهیعاجز ماندند؛ در حال
 که اینست اش واقعی و حقیقی قریب اما، علت باشد، چه هر اصلی العلل علت پاسخ می دهد که، .اساسی چه می تواند باشد؟

 پیدا را طریقه آن اخیر سال پنجاه و دویست دویست، این در و رفته نمی را علمی تحقیق درست طریقه بشر سال، 4800 آن در
 قدرت لحاظ از و شعور لحاظ از که ساده تکنیسین یک که شده چطور .آورده است بدست را علم درست متدلوژي یعنی کرده،

 100 به است، معمولی کامالً و است، پائینتر بسیار هم وسطی قرون متوسط دانشمندان از بلکه  ارسطو، از تنها نه نبوغ، سطح و
 و بشر براي اهرم یک حتی نتوانستند هیچگاه غرب، و شرق در بشر، تاریخ بزرگ فالسفه همه آن اما رسد، می تازه اختراع

 باشد، بد وقتی راه. بود درخشان نهایت بی اندیشه گرچه اندیشیدند، می بد آنها بخاطراینکه .بسازند؟ رنجبر مردم این براي
 شریعتی، .رسد می نتیجه به نباشد، نیرومند و چابک بسیار هم اگر برود، درست را راهش اگر اندیشه اما رسد؛ نمی نتیجه به

 نه مذهب، نه بود، انحطاط باعث وسطی قرون نه .کردند می فکر چگونه یونانیها ، گذشته در که دهد  نشان ً زند که می مثالی
  .است بشر اندیشه زدگی یونانی عامل، آن که شدند، خراب عاملی بوسیله تمدن و علم مانند هم اینها همه .پاپیسم نه کاتولیک،

 "زدگی یونانی" عنوان به من که تفکري این .برند می نام آن از تمدن پیشرفت عامل   عنوان به جا همه که عاملی همان
 ساخته آنکه نه کرده، تدوین را آن ارسطو ،"ارسطو منطق"گوئیم  می اینکه وقتی براي بوده؛ هم یونان از قبل گویم، می

 آب و آب به برف تبدیل به راجع و بودم نشسته اطاق در آنجا در بودم؛ جزیره فالن در من که، گوید می سینا ابوعلی. !باشد
 سابقه اش زندگی در اصالً اینکه مثل که جالب تازه خیلی مساله یک عنوان به بار اولین براي بعد .کردم می تحقیق بخار به

 به بخار و کرد تبخیر را آب خورشید، چگونه که را، دریا و دیدم را جزیره کردم، می نگاه پنجره از: که کند می طرح ، نداشته
 درخت، روي زمین، روي تحقیق براي قدیم در اینکه براي چرا؟ کند؛ می تلقی عادي غیر مساله یک عنوان به را این! رفت هوا

 مشاهده و کردن تجربه دادن، قرار دید معرض در مستقیماً کردن، نگاه به احتیاج آسمان و زمین روي انسان، روي
 در و کشیدند می را ها پرده کردند، می جمع خودشان دور را کتابها رفتند، می خانه گوشه بلکه نبوده؛ }ابسرواسیون{کردن
 عالم حقایق به ذهنی منطقی ي"چهارتا تا دو دو" قدرت به و نبوغ به زور و پرداختند می خالی اندیشیدن به تنهائی

متدولوژي علم، (باشند دیده را جانور اینکه بدون جانوران، درباره طبیعیات کتاب شد می این و نوشتند، می بعد و رسیدند، می
  ).همان

 ،شد هاکتاب پراکندگی و گستردگی و فراگیري باعث که چاپ فن اختراع مثل علمی جدید اختراعات و اکتشافات                 
 که شد باعثبود،   مسلمانان دانش اروپا با آشنایی که همه اینها معلول  هندوستان و آسیا به یافتن راه و آمریکا قاره کشف
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 آمد وجودب جدیدي گاه نظر یک ،دوره این در .شود عوض مدرسی، فلسفه کلی طور به و "کالسیک" حکمت و دانش به نگاه
 کنان مطرح و متولیان. شوند کشف علوم، تأسیس واسطه به بایست می که داشت تأکید اي نشده کشف مجهوالت وجود بر که

 اي ثمره و فایده هیچ که پرداخته موضوعاتی و مسائل به علم و دانش ،حال تا که داشتند اشاره نکته این بر جدید علم بحث
 باطل هاي دیدگاه و جهل خرافات، طبیعت، زندانی و بند در و اسیر انسان هاقرن گذشت از بعد هنوز و نداشته اجتماع براي

 کل کشف و آمریکا قاره کشف با .دهد نجات بندها این از را او و سازد توانا را او که است الزم علمی در نتیجه، .است مانده
گذاران در یکی از مهمترین تاثیر . گرفت قرار تأکید مورد آن مجهوالت شناخت و معنوي کره کشف ،بحث مادي کره و جهان

 و بود گیري شکل حال در جدید علم بسترهاي تقریباً که کرد ظهور زمانی در او. است بیکن تغییر نگاه اروپا به جهان، فرانسیس
 " دوالرامه پیر" ایتالیایی، "وانینی" سرنوشت مثل وسطی قرون اواخر اندیشمندان و متفکران از بعضی که شومی سرنوشت

 و علمی احیاي نهضت پیدایش از بعد ،آمد پیش برایشان ایتالیایی "جوردانوبرونو" و فرانسوي "دوله تینا" فرانسوي،
 هايویژگی از .پرداختند علمی جدید روشهم به   و،  جدید علم به هم ،بیکن امثال .نیامد پیش بیکن امثال براي اروپا فرهنگی
 سنت جزء بیکن. نگریست می ناباوري با گذشتگان فهم و عقل به هم و بود خوبی نقاد هم وي که بود این بیکن روش شخصی

 سنت سنت، این. گردد برمی وسطی قرون دوره در "بیکن راجرز" به آن هاي ریشه که باشد می مسلکان تجربی انگلیسی،
 ،"الك" ،"هابز"" توسط بعدها و بنا آن اساسی و مهم هاي پایه بیکن زمان در و شروع وسطی قرون از که است داري ادامه

 و کاشفان مقام او. داند می فلسفه و علم در را "انسان طبیعت واالي خیر" بیکن .شد حاکم و غالب کامل، دیگران و ،"نیوتن"
 لمس و شنید و دید توان می چه آن بر کلی طور به جدید علم .شناسد می مردان دولت و سیاستمداران از باالتر را مخترعان

 عینی ،معنا این در علم. ندارد جایی هیچ نظري تخیالت و شخصی هاي سلیقه و عقاید مانند مسایلی ،علم این در. شد بنا کرد
 غرق ،هفدهم قرن يعلما .کرد عوض را علمی رویکرد و داد روي علمی انقالب یک نتیجه در و جریان در دیدگاه این. است
 و دانستند اشتباه معرفت، منابع منزله به انجیل در و "ارسطو"ویژه به قدما آثار در را وسطی قرون شناس طبیعت فالسفه شدن
 روش و منبع منزلۀ به طبیعت موضوع با را آزمایش و تجربه که شدند آن بر اي عده گران، آزمایش هايموفقیت تأثیر تحت

 و مشاهده روش با طبیعت شناخت بر باید جدید علم که شد معتقد علمی انقالب همین جریان در بیکن. آورند حسابب معرفت
 بیکن، .}13 ص کالم، زیبا سعید ترجمه علم، چیستی چالمرز، آلن {طبیعت خود به رجوع با شناخت یعنی. باشد مبتنی تجربه
 مورد موضوع بیکن. است توانایی و قدرت تحصیل ،علم از او نظر در نخستین هدف. داند می عملی استفاده را علم از هدف

 و انتزاعی موضوعات و مسایل مورد در پیشینیان و گذشتگان فلسفه او.  کند می عوض دارد که هدفی به توجه با را مطالعه
 و راحتی به نیل راه تنها او .دهد می طبیعی علوم به را اولویت و برد می سؤال زیر را حقیقت معرفت به حصول براي دینی

 نظر مورد روش .آمد می دستب آن واسطه به و جدید علم در که تکنولوژي دید، می "تکنولوژي" پیشرفت در رابشر آسایش
 تخیالت ،بنیاد بی و مآخذ بی تعقل و استدالل است معتقد او .است آنها کلی صور و قوانین استخراج و طبیعت در مطالعه ،بیکن

 استخراج را ذیل نکاتمی توان  حقیقت کسب در بیکن جدید روش و علم ، دربارهگیري نتیجهدر یک  و. است موهومات و
 که هم شهري آرمان. اند د می دیگران بر برتري شایسته را علم صاحب و کند می زیادي تأکید حکمت و علم بر بیکن )1:نمود

 فرق قدما و پیشینیان با بیکن روش هم و مطالعه موضوع هم )2.است باال و رفیع آن در ءعلما و علم جایگاه کند می ترسیم
 بیکن )3.کند می تأکید طبیعت اسارت از رهایی و آسایش و رفاه به رسیدن و آن بر تسلط براي طبیعت مطالعه براو،  .کند می

 دست ولی. است نرسیده کمال به زمینه این در متفکران از برخی نظر اساس بر که چند هر ،دانست تجربیعلم   پیشرو باید را
 بر ،داشت تأکید قیاسی روش و انتزاعی مسائل و عقل بر که مدرسی فلسفه نهادن کنار با بیکن )4.است گشوده را هاییراه کم

 آوري، فن هايپیشرفت باعث بیکن نظر مورد روش و مطالعه موضوع )5.کند می تأکید تجربه و مشاهده روش با طبیعت علم
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 مورد روش و مطالعه موضوع )6.است کرده پیشرفته و پیشرو ،زمینه این در را غرب و است شده غرب در زیادي فنون و صنایع
سایت باشگاه ":برداشتهایی از (است  ساخته رها هم طبیعت زندان از را او و شده طبیعت بر انسان تسلط باعث بیکن نظر

در فصل بعد، با توضیحی که از آیات داده خواهد شد،روشن  می شود  )."بیکن فرانسیس نظر در جدید علم اندیشه، ماهیت
،هنوز  به دنبال آن  "میگرد یدر خانه و ما گرد جهان م اری م،یگرد یتشنه لبان مآب در کوزه و ما "که متاسفانه ما ،به مصداق 

  :حافظ چه خوش گفت که. هستیم که دیگران چه می گویند
  .کرد یتمنا م گانهیچه خود داشت ز ب وان                    کرد یها دل طلب جام جم از ما مل سا           

 گریشست، جور د دیچشم ها را بادارد، که در فصل بعدي توضیح خواهیم داد،  نگاه رییقرآن به تغ کهی قیتشوبا توجه به            
  . دید دیبا
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 فصل بیست و پنجم
 

 بیدار کردن اندیشه هاي خفته
 و
 

 سوره واقعه
 
 

يا شهیبرادر تو همه اند يا  

يا شهیخود استخوان و ر یمابق  

یات گل، گلشن شهیور بود اند  

یگلخن ۀمیتو ه ،يور بود خار  
)،دفتر دوم يمثنو(  

               
پس هر کس هرچه  ست؛یو ادراك و هوش ن شهیجز اند یذات آدم قتیاست که چون حق یمعن نیا انیدر ب اتیاب نای             

در این کتاب  .در ایران جند سال قبل  ترجمه شده است" یشیاند یکه م یتو همان"کتابی با عنوان .همان است شدیاند یم
را  ینه تنها همه هست، }مانیسل امثال ق،یعهد عت{کند یهر کس آنچنان است که در دل خود فکر م"سخن که  نیا :آمده است

 یکه آدم یبه راست. نهد یدست م شیزندگ طیرود و بر همه اوضاع و شرا یم رونیبلکه چنان جامع است که ب رد،یگ یدربرم
تواند  یزند، نم یکه جوانه م یاهیهمانگونه که گ.اوست يها شهیاند یو منش او حاصل جمع تمام شد،یاند یهمان است که م

 دارید پدنتوان یبذرها نم ،و بدون آن ردیگ ینشأت م شهیاند يزند از بذرها یسر م یکه از آدم یبذر باشد، هر عمل یب
 ياگر بذر. رشد کند انهیوحش ایتواند هوشمندانه کاشته شود  یکرد که م هیتشب یتوان به باغ یرا م یذهن آدم .دنشو

همانگونه که  .خواهد کرد دیو امثال خود را تول دیرو یهرز در آن م ياز علفها یسودمند در آن کاشته نشده باشد، انبوه
 دیبا زین یکارد، آدم یمورد نظر را م يها وهیکند و در آن گلها و م یهرز پاك م يدرود و از علفها یباغبان باغش را م

پاك و درست و  يها شهیاند ها و وهیو گلها و م د،یناپاك و نادرست بپاال يها شهیمراقب باغ ذهنش باشد و آن را از اند
 یکه در سر م ییها شهیاند د؛یآ ینم نیدارالمساک ایبه محبس  ،استبداد سرنوشت ياز رو یآدم.اندسودمند را در آن بپرور

سازد، او را بر خودش آشکار  یرا نم یآدم،طیاوضاع و شرا. آورد یاماکن م نیاش او را به ا رانهیحق يپروراند، و آرزوها
در هر  شانیها و آرزوهاالیهوسها و خ. کنند ینه آنچه را که آرزومندند، بلکه آنچه را که سزاوارند جذب م انیآدم.کند یم

 از خوراك خودشان پرورانده می} خواه پاك و خواه ناپاك{شانیها و آرزوها شهیاند نیتریشود، اما درون یم یگام خنث
اگر خوار باشند به زندان . سرنوشت است انیو کردار، زندان شهیاند. شود یم دهیکش ریتنها توسط خودش به زنج یآدم. شود
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 یخالصه کتاب تو همانسایت اشعار عرفانی شعراي بزرگ،(رهانند یم يباشند همچون فرشتگان آزاد بیاگر نج. افکنند یم
  .)خوشدل یتیگ ترجمه،آلن مزیجی،شیاند یکه م

از میان بسیاري از آیات که به اندیشیدن  دعوت کرده و حالتی  .کند  یم نبه اندیشید دعوت  قرآن  همه انسانها را               
این فصل، نتیجه همه فصلهاي گذشته است  .ایمرا براي نمونه انتخاب کرده  از سوره واقعه را 73تا  57پرسشی دارند، آیات 

کثرت پرسشها در )1 ":از ندانتخاب عبارتل عمده این یدال .سخن گفته ایم "قرآن و فرایند تاریخ پرسش"که در باره موضوع 
همانگونه که قبال  ."اهمیت کاربرد واژه رویت در تعدادي از این آیات) 3. توجه دادن انسانها به مظاهر طبیعی)2. این آیات

 ذهنبراي اینکه  .چرا؟.نمی شود این کتاب را باز  کرد و با پرسشی مواجهه نشویم .متذکر شدیم ، قرآن کتاب پرسشهاست
 "کنجکاوي حس" همین رامدیون خود  معلومات عمده قسمت و شده، آفریده "کنجکاو" ذاتاً انسان .ده  تحریک شوخوانند

 یک و تازه، خبر یک از تر بخش لذت او براي چیز هیچ کند، کشف دارد امکان که آنجا تا را جهان اسرار همه دارد میل او .است
 و اندازد، می کارب دینی و مذهبی مسائل در حتی چیز، همه در را حس این او .نیست پهناور جهان این به مربوط کشف

این حس، زمانی تحریک می  .همه چیز آگاه شود فلسفه و اسرار دهد از می اجازه اندیشه اش و فکر که آنجا تا خواهد می
توجه دادن به پدیده هاي اطرافمان است که   آمده، قرآن در که پرسشها از تعداد بسیاري .شود که مورد پرسش قرار بگیرد

  .،  یعنی همان بحث متدولوژي علمی است که در فصل پیشین مطرح کردیمکامال عینی و ملموسند و نه ذهنی و دست نایافتنی
ر فصول اسالم مطالبی دارد که مرتبط با بحث ما می باشد، اگر چه د پیامبر خاتمیت چرایی درباره الهوري اقبال              

 آدمیان میان در تجربی و علمی استقرایی، خرد،پیامبر روزگار از از نظر او، پس .پیشین نظراتش را کم وبیش نوشته ایم
 از. برآمدند تاریخ و طبیعت شناخت براي خود، خرد از پیش از بیش استفاده دنبال به تدریج به انسانها و داشت بسیار رویش

 تولد و شدند اکرم تولید پیامبر از پس مسلمانان دخالت به که بودند معرفت تازه منبع دو "تاریخ" و "طبیعت و علم" او دیدگاه
 بود معتقد اقبال .تاریخی می دانست قهرمان معرفت خلدون را ابن و اسالم جهان علمی قهرمان بیرونی را ابوریحان. یافتند

 خرد از اي درجه به آدمیان خرد که دهد می نشان اسالم جهان در قهرمان دو این و تولدیافته تازه منبع دو این وجود که
 و دریابد فراست به را آنها قوانین و کند مطالعه را تاریخ و طبیعت جامعه، مستقال، تواند می که خردي. است رسیده استقرایی

 داشت اعتقاد اقبال). ). پیامبر خاتمیت درباره اقبال سایت سمنان فردا ،دیدگاه":استفاده از( کند باز جلو به رو را خود راه
 غریزه و شهوت فرمان تحت کودکى دوره در آدمى.است کرده تجربه را خود بزرگسالى دوران و کودکى دوران بشر ) 1:که

  "استقرایى خرد" نام به چیزى }بشر بزرگسالى{جدید دوره در .عقل حاکمیت تحت بلوغ، از پس و بزرگسالى دوره در و است
 اقبال محمد(است نشسته غرایز جاى به و ساخته چیره اطرافش محیط و طبیعت بر را انسان که است گذاشته عرصه به پا

 منبع به که آنجا است تا ایستاده جدید جهان و قدیم جهان میان اسالم پیامبر). 145 ص اسالم، در دینى فکر احیاى الهورى،
 جدید جهان به متعلق آید، مى کار در وى الهام روح پاى که آنجا از و دارد، تعلق قدیم جهان به شود، مى مربوط وى الهام
   )..146همان، ص ( است

قرآن درامر یادگیري اهمیت زیادي  براي حواس قایل  .را به مسلمین داده است} استقرایی{قطعا قرآن، این بینش                
س پنجگانه، نخستین ابزار و وسایلی هستند که خداوند حوا .حواس است  انسان يشناخت برا يازوسائل و ابزارها یکی. است

دانستید بیرون آورد و براى شما  که چیزى نمىیو خدا شما را از شکم مادرانتان در حال :در اختیار انسانها قرار داده است
ت،زیرا در این انسان تازه متولد شده فاقد شناخت اس .}78نحل،{گوش و چشمها و دلها قرار داد باشد که سپاسگزارى کنید

رحمهاي  از را معناي این است که، شما به ، جمله این. "دانستید چیزى نمى :الَ تَعلَمونَ شَیئًا :آیه، خداوند به صراحت فرموده
جمله  .بودید خالى کردید درك عقل و خیال و حس طریق از بعدا که معلوماتى این از شما حالیکه در کرد، متولد مادرانتان
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. "نوع شناخت است کینوع حس باشد، فاقد  کیهرکس که فاقد =من فَقَد حساً فَقَد علماً " است که طوارسمعروفی منسوب به 
عالمه طباطبایی . اگر انسان کور مادرزاد به دنیا بیاید، امکان ندارد که از یکی از رنگها، شکلها یا فاصله ها تصوري داشته باشد

 مى که کند مى تایید را نفس علماء نظریه این آیه،. است شده نفى تولد دربدو انسان حصولى علم آیه، دراین: می نویسد
 در این البته .بندد مى نقش آن در چیزهایى تدریج به بعدا و است خالى نقشى هر از تکونش ابتداى در بشر نفس لوح: گویند

 و السمع لکم جعل و":فرمود اینکه و. گویند نمى }شیئا یعلم{را خویشتن به علم عرفا چون خودش، غیر به است انسان علم باره
 تمامى مبدأ چون کرده انعام انسان به تعالى خداى که علم، این مبادى به است اشاره ،"تشکرون لعلکم االفئدة و االبصار

 شامه و ذائقه و المسه یعنى دیگر، حواس آن و. است سامعه حس و باصره حس آنها عمده که ، است ظاهرى حواس ، تصورات
قرآن در همین سوره نحل، قبل از طرح خاصیت ). 12المیزان ج(است قلب فکر، و تصدیق مبدأ و رسند، نمى دو آن اهمیت به

از . به پدیده هاي طبیعی مانند آب، حیوانات، درختان ،میوه ها و موارد دیگر، اشاره می کند حواس در یادگیري انسانها،
آیا به سوى پرندگانى که در فضاى آسمان  :می فرماید 79و درآیه  .یاد می کند سوره به نامش می باشد،ل، که این زنبور عس
آورند  براى مردمى که ایمان مى] نمایى قدرت[دارد راستى در این  اند جز خدا کسى آنها را نگاه نمى اند ننگریسته رام شده

یه مربوط به حواس است، که نقش اول را در یادگیري در میان حواس  بالفاصله بعد از آ ،این آیه. }79نحل،{هایى است نشانه
به آن  کرد، افتیو با حواس پنجگانه در یحس  را به تجربه يزیچ یاست که وقت نیانسان ا تیخاص..داده است "دیدن"به حس 

 ینو آرامش خاطر زما نانیاما اطم میریممکن است آن را بپذ میکن یم افتیرا باعقل در يزیچ یوقت. کند یم دایپ نانیاطم
: دیگو یبه خدا م میابراه ،بقره   260 هیخاطر است که در آ نیبه هم. میو لمس کن مینیبب یحس  که آن را به تجربه میکن یم دایپ

 خواهم یم ؛اما،چرا : دگوی یم ؟يندار مانیا ایآ: ی فرمایدخداوند م. یکن یبه من نشان بده چگونه مردگان را زنده مخدایا 
واژه ."نشانم بده: یأرِن=مو تجربه کن نمیحتماً بب ستیبا یم یو آرامش قلب نانیاطم يبرا یعنی. "کنم دایپ یقلب نانیاطم

در قرآن جایگاه ویژه اي دارد، که ابراهیم در مورد احیاي مردگان درخواست می کند که به طور عینی ، ملموس و   "رویت"
  .به ویژه به طور دیدنی، این حس را، تجربه کند

نوشته بنا بر . بیان کرده است 78وقتی به داده هاي علمی نگاه می کنیم می بینیم دقیقا همان چیزي است که آیه              
 اي ملغمه صورت به را جهان نوزاد، که کرد مطرح را نکته این جیمز ویلیام نوزدهم، قرن اواخر ، در"پرشین بالگ سایکلوژي"

 دوم، قابلیتهاي بخش عمومی، روانشناسی(بود رایج همچنان  ،1960 تا تفکر این. کنند می درك سامان به رو و آشفته
 و آموختن براي او و کند می کار اش حسی هاي دستگاه تمام گذارد می جهان به پا وقتی نوزاد که دانیم می امروزه). نوزادان
 بینایی حدت است، نگرفته شکل کامالً تولد بدو در بینایی دستگاه که آنجا از .است آماده کامالً خود تازه محیط از یادگیري
 صرف را زیادي وقت دیدشان، بودن نارس علیرغم. است محدود دیدشان کانون تغییر در توانایی آنها و اندك، نوزادان
 یا شیء به شاننگاه گاه هر و است مند سامان برشان و دور به هاآن انداختن نگاه. کنند می خود پیرامون به فعاالنه نگریستن

 شود می برخوردار خوبی بسیار حافظه از ماهگی سه در نوزاد. کنند می مکث آن بر بیفتد دیدشان میدان در تغییري
جنین انسان نه تنها صداي   سوتاي آمریکا، هاي جدید پژوهشگران دانشگاه مینه براساس یافته  ).عمومی ،همان روانشناسی(

نتایج این مطالعه جدید که آن را یک پژوهشگر . دهد شنود بلکه نسبت به آن واکنش هم نشان می امواج سونوگرافی را می
دهد که پس از ارسال امواج صوتی به سمت  ر آمریکا به انجام رسانده است، نشان میایرانی به نام دکتر مصطفی فاطمی د

 پیشرفت). شنود یرا م یسونوگراف يصدا نیجن سایت ویستا،(خورد وي آنها را درك کرده و در پاسخ به آنها تکان می  جنین،
اما این علت . باشد می جنین در حواس تکامل ترتیب ، آن و برداشته قرآن آیات از دیگر یکی چهرة از پرده شناسی جنین علم

سایت . که در آیات آمده، مربوط به فیزیولوژي جنین است نه یادگیري ،که امري جداگانه می باشد  "بصر "بر "سمع"تقدم 
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 .نیستند دارا یادگیرى در را واحدى نقش مختلف حواس که اند داده نشان تحقیقات نتایج :ویستا به آمار جالبی  اشاره می کند
 74%حدوداً متعارف، انسان یک در که کنند مى مشخص ها یافته این. دهند مى نشان خوبى به را تفاوت این زیر هاى یافته

 ازطریق 3% ، المسه حس کاربرد ازطریق 5% ، شنوایی حس کاربرد ازطریق 13% بینایی، حس کاربرد ازطریق یادگیرى
فرشاد  ).یادگیري در حواس ویستا، نقش(گیرد مى صورت چشایی حس کاربرد ازطریق یادگیرى 3% و بویایی حس کاربرد

: گوید می چینی المثل ضرب یک: و می نویسد کرده است و برداشت صیترجمه، تلخمقاله اي از ناشنال جیوگرافی  ي،سجاد
 دانشگاه "پرومبا ایمی" صاباع علوم و روانشناسی گروه استادیار. ".آورم می به یاد و بینم می. کنم می فراموش و شنوم می"

پس از آزمایشات مشخص شد که  .کرده ها انجام داده اند لمس و ها دیده ها، شنیده یادآوري چگونگی در آیووا مطالعاتی
 تر پایین بسیار  آنها، دیدنی و لمسی خاطرات یادآوري سطح از کنندگان در آزمایشات، شرکت شنوایی خاطرات بازخوانی

 موضوع، این .هستند تر قوي مراتب به شنوایی حس حافظه از بینایی و المسه حواس حافظه که کرد ثابت آزمایشات این .بود
 حافظه از نیز ها شامپانزه و میمونها شنوایی حافظه که زیرا رود، می شمارب نیز انسان تکامل درك براي پیامدهایی داراي
 یادگیري و آموزش براي بسیاري کاربردي هاي برنامه داراي مطالعات این نتایج .است تر ضعیف آنها بینایی و المسه

براي اطالعات بیشتر از توانایی هاي  چشم  ).يفرشاد سجاد ،مغز يها برا دهیشن يادآوریمشکل  ، تفکر سایت آکادمی(است
  .مراجعه شود "انسان چشم هوشند سایت خدا و علم، مقاله طراحی "در فرایند یادگیري به

 از انسان .است؟ موثر یادگیري، بهبود و سرعت در اطالعات ورود نحوه آیا و شوند می مغز وارد کجا از اطالعات              
از حواس مالصدرا . هستند ما یادگیري کانالهاي اینها. می کند خود یادگیري سیستم وارد را اطالعات پنجگانه، حواس طریق

را براي سایر ادراکات آماده  "نفس"آورند و  خبر می "نفس "نواحی مختلف براي کند که از به جاسوسهایی تعبیر می
براي اطالع خوانندگان به . در اینجا نمی توانیم به همه مطالب اشاره کنیم) . 381، ص 3اسفار، ج  اسالم کوییست،( سازند می

انسان  گاهیپا "به مشاهده کیولوژیب ندیفرا"براي درك . مواردي براي مطالعه بیشتر، ضرورتا  برخی منابع  را کر می کنیم
مقایسه : ادراك حسی "ضمنا،مقاله .مراجعه شود"ي شهر یشناسمشاهده در انسان يهاگزارش کارگاه روش ،و فرهنگ یشناس

در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، کمک می کند  "کاوندي سحر ،دیدگاه ابن سینا و تئوري هاي جدید علوم اعصاب
 تازگی به. را بهتر درم کنیم  نوروفیزیولوژي هاي نظریه و شناسی روان در یادگیري سنتی هاي نظریه که پیوند نزدیکی بین

 عصبی هاي مکانیسم اي، مشاهده یادگیري مانند پیچیده، گاه یادگیري هاي پدیده براي شناسی عصب علوم در نو هاي یافته
 پارما دانشگاه پژوهشگران :شرق می نویسد روزنامه .است اي آیینه نورونهاي آنها از یکی که اند کرده کشف اي ساده نسبتا

 یاد اعصاب علوم حوزه در 1990 دهه کشف مهمترین عنوان به آن از اکنون که شدند کشفی به موفق اتفاقی طور به ایتالیا در
 آهیانه شکنج در را اي آینه نورونهاي بار نخستین براي گلسی ویتوریو و فوگیسی لئوناردو ریزوالتی، جیاکومو. شود می

 را دست حرکات کنترل که نورونهایی بررسی براي دانشمندان این. کردند کشف ماکاك میمون زیرین پیشانی شکنج و زیرین
 را دستش حیوان که هنگامی مذکور نورونهاي. گذاشتند کار ماکاك زیرین پیشانی کورتکس در را الکترودهایی دارند برعهده

 سیستم وجود  ،تکنیکهایی از استفاده با پژوهشگران. شوند می فعال کند می دراز چیزي برداشتن مثالً یا گرفتن براي
 منطقه نزدیکی در زیرین پیشانی کورتکس در اي آینه نورونهاي کشف. کردند ثابت انسان مغز در را اي آینه نورونهاي

 در که "ژست درك و اجرا" سیستم از انسان در زبان شاید که انجامید حدس این به دارد برعهده را زبان کنترل که "بروکا"
 مکانیسم تدارك براي الزم پتانسیل اي، آینه نورونهاي معلوم قرار از. باشد آمده بوجود شود می اجرا اي آینه نورونهاي

 چگونه و چیست اي آینه روزنامه شرق، نورون( است دارا را افراد سایر رفتار سازي شبیه و تقلیدي یادگیري رفتار، درك
 روانشناسان سوي از اي مشاهده یادگیري براي عمده تبیین دو اي آیینه نورونهاي کشف از پیش). 1384اسفند 23شد، کشف
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 راه از یادگیري براي کنشگر، سازي شرطی واضع اسکینر، اف بی رهبریت به رفتارگرایان. بود شده ارائه شناختی و رفتاري
 در. دانستند می ضروري را }تقویت دریافت و الگو، با مطابق رفتار انجام الگو، مشاهده {عنصر سه آموزي، تقلید و مشاهده

 پردازانه خبر و شناختی کامال اي پدیده عمدتا را اي مشاهده یادگیري ،"بندورا آلبرت" سرکردگی به گرایان، شناخت مقابل،
. شدند می متوسل }انگیزش و حرکتی، آفرینی باز سپاري، یاد به توجه، {فرایند چهار به آن، یادگیري براي و کردند معرفی

 (دهد می قرار چالش مورد را گرایان شناخت اندیشه هم و گرایان رفتار دیدگاه هم اي، آیینه نورونهاي به مربوط کشفیات
  ).اي،سیف و کیان ارثی مشاهده یادگیري و اي آیینه نورونهاي

 یادگیري نظریه. است بیستم قرن در اجتماعی شناسی روان حوزه نامدار شناسان روان از و کانادایی " آلبرت بندورا "           
 "راه از یادگیري نظریه، این به بنا: در این باره نوشته اند. گردید مطرح  1969تا  1965  سالهاي در وي، اجتماعی شناختی

 مورد که[تقویتی عامل به و شود می انجام" Modeling= الگوبرداري" و"Imitation= تقلید"  ،"Observation=مشاهده
  .ندارد نیازي] بودند کرده استوار تقویتی عامل بر را خود یادگیري نظریه اساس آنان و است "اسکینر "و "ثورندایک "تاکید

 اي مشاهده یادگیري بندورا. باشد دارا را الگوبرداري و تقلید توانایی   عالقه، و توجه بر عالوه  باید یادگیرنده بندورا، عقیده به
 اي مشاهده یادگیري وقوع براي ضروري فرایند دومین یادداري :یادداري)2. توجه)1 :داند می اصلی فرایند چهار شامل را

) 3 .شوند بازیابی قابل تا دارید نگه حافظه در و کنید رمزگذاري را اطالعات باید الگو، اعمال بازتولید براي شما .است
 در را خود هاي دیده و کنند می توجه الگو به گاهی هاآدم.شود می اطالق الگو اعمال کردن تقلید به تولید :حرکتی بازتولید

 :تقویت )4. گیرد می را آنان سوي از الگو عمل بازتولید جلوي  آنان، حرکتی هايمحدودیت ولی کنند، می رمزگردانی حافظه
 کنیم، می توجه الگو اعمال و حرفها به که آید می پیش خیلی .است اي مشاهده یادگیري مولفه آخرین ،مشوق یا تقویت

 تقویت، بودن ناکافی دلیل به ولی  داریم، را کردن عمل براي الزم حرکتی هايظرفیت و داریم می نگاه حافظه در را اطالعات
 مشهورترین از یکی). مصطفی همدانی  بندورا، یادگیري پژوهشکده باقر العلوم،نظریه(کنیم  نمی تکرار را نظر مورد رفتار

  آن، وسیلۀ به که بود  "بوبو" نام به متر سانتی120 تا 90  طول به شده باد عروسک یک با آزمایشی به بندورا مربوط پژوهشهاي
 نظر از. باشد داشته تأثیر کودکان خشونت یادگیري بر تواند می رفتارپرخاشگري مشاهدة چگونه که دهد نشان توانست  بندورا
 . دارد زیادي تفاوت ما با که کسی تا باشد ما شبیه که گیریم می قرار کسی تأثیر تحت بیشتر واقعی، زندگی در ما بندورا

 از بیشتر مادر، و پدر مانند زنده الگوهاي از ولی پذیرند می تأثیر فیلم شخصیتهاي از کودکان آنکه وجود با ،دلیل همین به
 امیري محمود تألیف "گفتار تن و رفتار هیجان" کتاب:منبع هوش، نشریه(دارند الگوپذیري و کنند می تقلید بیجان شخصیتهاي

  ).  132تا 128ص آراسته، نشر ،1393 فروردین ، نیا
قرآن هم بر همین دیدگاه  .با این حجم از داده هاي علمی، ثابت شد که سهم حس بینایی تا چه اندازه با اهمیت است             

بندورا،  که  اجتماعی شناختی آلبرت یادگیري اي  و بنا   به نظریه آیینه با توجه به کشف نورونهاي. مهر تایید می زند
: سی و یکم مائده می پردازیمباشد، به بحث درباره آیه   انجام می قابل "الگوبرداري و تقلید مشاهده ، "ي از سه راه یادگیر

 االرض فی یبحث غرابا اهللا فبعث: آیه می گوید .کند چه برادر بیجان جسد با که دانست نمی کشت را قابیل، هابیل هنگامیکه
کاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند  پس خدا زاغى را برانگیخت که زمین را مى ...= کیف لیریه

 قابیل ."پشیمانان گردید] زمره[از  ،گفت واى بر من آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم پس] قابیل[
 و چاله توان می چگونه که آموخت او از و کرد توجه کالغ رفتار به خود، خدادادي و طبیعی توانمندیهاي و ظرفیت به توجه با

عالمه طباطبایی به نکات ظریفی پیرامون این داستان که موید نظر ما  .کرد پنهان خاك در را جسد و کند زمین در اي حفره
 خاکها البالى از چیزى جستجوى معناى به اصل در " بحث" کلمه گفته البیان مجمع در :می باشد اشاره کرده و می نویسد
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 معناى به شده گرفته آن از " یوارى" مضارع فعل که " موارات" کلمه و شد، استعمال جستجوئى هر مورد در سپس بوده،
 پشت معناى به "وراء" کلمه و ،" است پوشاندن خود= تستر"معناى به که " توارى" کلمه است باب همین از و ، است پوشاندن

 از بعد قاتل اینکه بر دارد داللت آیه این.نباشد خوشایند را انسان که است چیزى آن معناى به " سواة" کلمه و ، است چیز هر
 که کرده مى فکر و شوند، خبردار او جنایت از دیگران که بوده بیمناك این از و ، مانده متحیر خود کار در مدتى قتل ارتکاب

 ، کالغ فرستادن اگر و فرستاد، او تعلیم براى را کالغى تعالى خداى آنکه تا نکنند، خورد بر مقتول جسد به دیگران تا کند چه
 نداشت وجهى دیگر بوده افتاده اتفاق هم به نزدیک و هم سر پشت را خود برادر قاتل کشتن و زمین در کالغ جستجوى و

 و .بوده سرگردان طوالنى مدتى شود مى معلوم ." باشم کالغ این مثل نتوانستم که بودم ناتوان آنقدر که من بر واى: بگوید
 چون ، بوده کرده دفن زمین در را چیزى زمین، کردن گود و "بحث" از بعد مزبور کالغ که شود مى استفاده کالم زمینه از نیز

 صرف و را، کردن جستجو و "بحث" چگونه نه دهد، تعلیم قاتل به را کردن دفن چگونه خواسته کالغ که است این کالم ظاهر
 "صرف از او ذهن قهرا و ، بوده لوح ساده مردى او چون دهد، یاد وى به را کردن دفن چگونه تواند نمى جستجو و "بحث"

 ممکن چگونه ، نفهمیده را "بحث" معناى موقع آن تا که بوده حدى به او فهمى ساده بلکه ، شده نمى منتقل دفن به "بحث
 دو، این بین بااینکه .بشود؟ خاك زیر در مقتول بدن کردن پنهان و دفن به منتقل کالغ زدن زمین به منقار و "بحث "از است

 را زمین کالغ دیده که بوده این بخاطر موارات و دفن معناى به او ذهن انتقال که شود مى معلوم ، نیست مالزمه اى هیچگونه
 دارد را عادت این کالغ فقط هوا مرغان همه میان در . ریخته رویش به خاك و کرد دفن آن در را چیزى سپس و کرد، بحث

 اعجزت ویلتى یا":  گفت قاتل اینکه اما و. کند مى ذخیره خاك زیر در کردن دفن وسیله به را خود خوراکیهاى از بعضى که
 کرده احساس و بود، اى افتاده پا پیش و ساده بسیار امر داد، او به کالغ که اى چاره راه و درس دیده که بوده این علتش "...
 کند، پنهان آن در را برادر جسد سپس و بکند را زمین اول بدهد، انجام کرد غراب که را کارى چنین توانسته مى او خود که

 خورده تاسف که بوده احساس این از بعد لذا بود، روشن اى رابطه ،آن در چیزى کردن پنهان و زمین کندن بین رابطه چون
 برایش فکر اندکى با تا نکرده فکر جوئى چاره در چرا اینکه از شده پشیمان و ؟ نشده منتقل حیله این به ذهنش چطور که

 در گفتگو این و نمود اظهار  را خود ندامت لذا ، است برادر جسد کردن پنهان براى نزدیکى وسیله زمین کندن که شود روشن
 فرزندان داستان از گوشه این. کرده ال سؤ خودش از انکارى استفهام با خودش و  یافته، جریان او خود نفس و او بین حقیقت

 کند، پنهان زمین در را برادر جسد چگونه دهد تعلیم قاتل به زمین کردن کندوکاو با تا فرستاد را کالغى تعالى خداى که آدم
 آیه ندارد، قرآن در نظیرى خود نوع در که است قرآن از آیه یک ،".. اعجزت ویلتى یا":  گفت کالغ کار مشاهده از بعد او و

 حس وسیله به را چیزى هر خواص بشر که کند مى خاطرنشان و سازد مى مجسم را حس از استفاده در انسان حال که است اى
 خام مواد آن از فکریش دستگاه با کرده خود تفکر دستگاه خام ماده آنرا احساس و درك از بعد و کند مى درك خود

 از پس دانشمندان که است اى نظریه حسب بر این البته بخورد، زندگیش مقاصد و اهداف درد به که سازد مى قضایائى
 یکى به منتهى همه شود، یابى ریشه دقت به اگر بشرى معارف و علوم که اند رسیده نتیجه این به و آورده دستب علمى بحثهاى

 توضیح .داند مى بشر فطرت را معارف و علوم ریشه ،که است فطرى علم و تذکر نظریه مقابل در گردد، مى آدمى حواس از
 فهم کم و ترین جاهل چند هر انسان یک تصورهاى و تصدیقها تک تک یعنى ، علمیه صور عزیز خواننده اگر اینکه اول نظریه

 و پیوسته است، بیرون شمار حد از گفتیم اینکه با و کثرتش همه با علمى صورتهاى آن تمامى...  بگیرد نظر در را انسان ترین
 از یعنى ، برگردیم عقب طرف به آخرت از اگر و است، کردن نمو و شدن زیادتر به رو دنیا در بشر زندگى طول در و روزه همه
 اش علمیه صور و انسان آن معلومات روز به روز بینیم مى گردیم بر تولدش روز اولین طرف به فرضى انسان آن عمر آخر
 از ما منظور البته . ندارد وجود اى علمیه صورت هیچ ذهن صفحه در جائیکه تا  رسد، مى صفر به تولدش روز در تا شده کمتر
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 علم": فرماید مى که است اي آیه ما گفتار این دلیل ، علم داشتن براى آمادگى و استعداد نه ، است بالفعل علم علم، این
 را معلومات از مقدار آن تنها دارد انسان هر که معلوماتى میان از تعالى خداى که نیست این آیه منظور و ." یعلم مالم االنسان

 که است ضروریات از این زیرا ، است خودش به مستند دانسته مى خودش آنچه و داده تعلیمش دانسته نمى انسان خود که
 وجود چگونه که کرده هدایت را بشر خود تعلیم با که است او ، است تعالى خداى هدایت بدیهیاتش حتى باشد چه هر بشر علم

سوره نحل  78،آیه  گذشت که علق سوره آیه مضمون به قریب .شود برخوردار آن از زندگیش در و رسانده کمال به را خود
 به که علمى یعنى بشر، اکتسابى و نظرى علم که دهد مى را نتیجه این ،قرآن آیات در تدبر و بشر حاالت در دقت آرى. است
 سر پنجگانه حواس از آنها تمامى است کرده پیدا عقلى معارف به که علمى ، علم آن دنبال به و دارد ءاشیا خواص و ءاشیا

 خداى دارد بشر که علومى تک تک و تمامى پس ، است الهى عطایاى حواس، این که آنجائى از نتیجه در گیرند، مى چشمه
 ،پس .کرده است ذکر نمونه عنوان به را علوم آن از یکى بحث مورد آیه همچنانکه  ، داده تعلیم او به حس طریق از تعالى
 بلکه ،"... را زمین و آمد تصادفا کالغى": نفرمود آدم پسران داستان از گوشه این نقل در سبحان خداى بینیم مى اینکه

 که بوده این ، براى"کرد پنهان زمین در را چیزى توان مى چگونه که دهد نشان تا فرستاد را کالغى تعالى خداى": فرمود
 خداى این پس .کرد تعلیم و داد یاد قاتل به تعالى خداى را زمین در برادر جسد کردن پنهان کیفیت حقیقت در بفهماند
 انجام بشر چشم برابر در را خود کار که ساخته وادار را دیگر چیزهاى و را کالغ دیگر روزهاى و روز آن در که است سبحان

نیز [و  :...دارد نظائرى قرآن در جریان این و .است تعالى خداى خود بشر معلم ،پس .کنند تعلیم را چیزهائى بشر به و دهند
 که ،} 4مائده،{اید حیوانات شکارگر که شما بعنوان مربیان سگهاى شکارى از آنچه خدایتان آموخته به آنها تعلیم داده] صید

، با اینکه آنچه داند مى خدا تعلیم را، دهد مى تعلیم شکارى سگ به خود هاى دانسته از بشر که آنچه و داند، مى بشر را آنچه
دست آورده ، در عین حال همه اینها را تعلیم الهى یا به ابتکار فکر خود ب که هر انسانى مى داند یا از سایر مردم آموخته ، و

مواد خام و با } حس {فکر نیز به او داد تا با آننهایت اینکه این خداى سبحان است که عالوه بر دادن حس به بشر،  .مى داند
قضایائى بسازد و به کمال برسد، البته به آن مقدارى که برایش مقدر شده که علوم فکرى جارى در تکوینیات ، و یا }فکر{این 

اشد که و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد ب: است به عبارتى علوم نظرى را کسب کند، و در این باب فرموده
  ). مائده 31، آیه 5المیزان، ج:گزیده هایی از( }78نحل،{سپاسگزارى کنید

که در باره  يو معلم فلسفه، به علت نظر  ينروژ سندهینو "گردر نیوستی"است که به سخن   یفرصت مناسب نجایدر ا            
دانستن  ریخواهند مس یاست که م یکتاب  مخصوص کسان نیا. میکن رهداده اشا هیارا یسوف يایدر کتاب دن  یاسالم شهیاند

 نیا تیحائز اهم اتیاز جمله خصوص. نوشته شده است 1991در قالب رمان در سال  ،فلسفه را خیتار سنده،ینو. را آغاز کنند
 جازیو ا یسنوی در ساده يمهارت و دهندةصفحه است که نشان 600جهان در حدود  ۀفلسف هزار سالۀ سه خیکتاب، گنجاندن تار

 یسوف يایدن. شوند یکتاب  با تاریخ فلسفه و چگونگی پیدایش، رشد و تکامل اندیشه  فلسفی،آشنا م نیخوانندگان ا. است
 "افکار  ریتاث گذشت و دیازآن نبا یعلت به سادگ نیبه هم. باشد یدر دو دهه گذشته م یفلسف يکتابها نیگذارتر ریاز تاث یکی

 دهید یروشن يشباهتها ییاروپا  -هند يتفکر فرهنکها يها وهیدر ش :سدینو یاو م. گرفت دهیناد دینبا را نندهدر خوا "گردر
 يدر گستره فرهنکها یونانیفلسفه  شیدایتوان به حق گفت که پ یم. آنها است ینیبشباهت بارز، طرز جهان کی. شود یم

 یفلسف يبه جهان نگر يآشکار يشهایهمه گرا ییاروپا مالو ش یونانیو  ياسطوره هند. نبوده است یتصادف ییاروپا -هند
آن فرهنگ  ای نیتوان در ا یم یحت. جهان بودند  خیدر درون  تار رتیبص يایجو، انییاروپا  -هند  .پرداز دارد هینظر ای

 یونانیلغت  هیاست که شب "ایدیو"  ت،یدر سانسکر نیا. افتی یواژه خاص ،شناخت ای  رتیبص يبرا ییاروپا - جهان هند
 انیکه در م "ویدیو"شود  یم نیکلمه درالت نیا. درفلسفه افالطون داشت یچه نقش مهم میدان یاست که م} مثال{دهیا
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به  يکارتون هر وقت فکر بکر يلمهایو در ف. است "دمیفهم "يما گاه به معنا يبرا  "دمید". است دنید یتنها به معن انیروم
 ییدانا و دانا يبرا یسیدر زبان انگل .شود یسرش خاموش و روشن م يباال یاغرسد چر یم "کریوود پ يوود"ذهن مثال 

 يایدیکلمه و شهیکه هم ر.است  viten يو در زبان نروژ} دانستن{ wissen یدر آلمان. میرا دار ،wisdomو  wiseواژگان 
اروپا  -هند يحس برا نیمهمتر یینایگرفت که ب جهیتوان نت یم همرفتهیرو. باشد یم نیالت يویدیو و یونانی دهیو ا يهند

 ،یسوف يایدن(است یهانیو تصورات بزرگ ک هایینایو ژرمنان سرشار از ب انیرانیا  ان،ینیونا ، انیهند اتیادب. بوده است انیی
ها از  یسام.  کامال متفاوت تعلق داشتند یبه فرهنگ و زبان} ها یسام{نهایا:  و). 180، صگردر،ترجمه حسن کامشاد نیوستی

سال دور از  2000از  شیب انیهودی. مختلف جهان مهاجرت کردند يآنها هم به بخشها یعربستان برخاستند ول رهیشبه جز
هر دو به  قیقرآن و عهد عت. دارند یسام نهیزم شیپ} و اسالم تیحیمس هودی{يباختر نیهر سه د .ستندیز یموطن خود م

 نیچن نیگاهانه درباره اسالم، اآو  نا ).181صهمان،  ،یسوف يایدن( اندنوشته شده  یسام ياز خانواده زبانها ییزبانها
 یتصادف. بوده است انیسام يحس مهم برا ییشنوا. بوده است انییاروپا  -هند يحس برا نیمهمتر یینایب": کند یقضاوت م

مردم کلمات خدا را  چگونه میخوان یم قیدر عهد عت. "لییاسرا يبشنو، ا: شود یکلمات آغاز م نیبا ا هودی شیکه ک ستین
 تیحیدر مس.هوهیگفت  نیچن :کردند یدست شروع م نیاز ا یخود را معموال با عبارات يهم خطبه ها يهودی امبرانیپ .دندیشن

همان،ص ("است یسام نیهر سه د اتیاز خصوص}بلند خواندن يبه صدا{"قرائت". شده است هیکالم خدا تک دنیبر شن زین
درباره اظهارات  شتریب حیبه توض يازین شد، انیقرآن ب دیاز د يحس بصر تیاهم درباره باتوجه به مطالبی که). 183

 "گردر "با برداشت یبه کل مینیب یم  میکن یهم که بررس  در قرآن "قرائت"درباره واژه  . مینیب ینم یسوف ایکتاب دن سندهینو
شود  یگفته م غمبریاست که به پ يزیچه چ نیا  :سدینو ینکته اشاره کرده و م نیبازرگان به ا یعبدالعل. متفاوت است

. "پس فراموش نکن: ، فَلَا تَنسى"کرد میتو را خوانا خواه يزود به: سنُقْرِؤُك : دیگو یم امبریبه پ "یاعل"در سوره .  "بخوان"
. بخواند توانست یتا آخر عمر، نم ماسم خودش را ه یحت کهیتوانا، درحال اریتوانا شد، بس "خواندن"بر  امبر،یپ بیترت نیبه ا

است که گاه  "خواندن" نیو هم.را بخواند یتوانست کتاب هست خواننده شد،  نیکرد که تواناتر دایاما چنان قدرت خواندن پ
ولَقَد رآه . "!د؟یکن یبا او بحث م ندیب یدر آنچه او م ایآ=أَفَتُمارونَه علَى ما یرَى ":کرده است ادیاز آن  "دنید" ریقرآن با تعب
 دهیبزرگتر پروردگار خود را د يها او نشانه= لَقَد رأَى منْ آیات ربه الْکُبرَى. "است دهید گریرا بار د لیاو جبرئ= نَزْلَه أُخْرَى

آسمانها و  تکه ما ملکو دیگو یم میدرباره حضرت ابراه ای. ممکن است دنیفقط از راه د ایوقتها فهم قضا یبعض پس، . "است
هم هست که تنها از راه باز  يگرید يها"دنید"پس، . باشد دهیملکوت را با چشم سر د نکهیاما نه ا. "میرا به او نشان داد نیزم

و مفهومش . بخوان دیگو یم امبریخوب، به پ. دیرا د قیحقا توان یفقط با دل م.  چشم دل ممکن است ای رتیکردن چشم بص
پس، درست همانطورکه کتاب . دارند یخالق نهایرا بخوان و بدان که ا عتیطب يها دهیپد.  "بفهم"است که  نیدرواقع ا

مطرح  نجایکه  تا ا یعطف به مطالب). بازرگان یسوره علق، عبدالعل ریتفس(خواند توان یرا هم م عتیکتاب طب خوانند، یم
                     .  میگذار یرا به عهده خوانندگان م "گردر نیوستی"شد، قضاوت در باره نظرات 

در آن   "رویت"فقط واژه  آیاتی که :و مرتبط با امر دیدن است بدین شرح می باشند آیاتی که سوالی استدر قرآن،              
پرسشهایی هم، در همین رابطه،  .پرویزعلی می باشد اثرقریب "الفبایی قرآن"این شمارش از کتاب  .استمورد  66، ذکرشده

یأْتکُم  اَلَم"یا  "دانی نمی آیا=  "تَعلَــم اَلَم"آیاتی  که در آن  :،  مانند "رویت"با ترکیبی غیر از آمده  "الم  "با واژه
قابل مالحظه اي خواهد  محاسبه کنیم، تعداداگر هم   "االَْرضِ سیر فی "آیاتاست، و  "نرسیده آنان به ... خبر آیا= "...نَبؤُا
مگر به آسمان باالى سرشان  :که می فرماید سوره ق  ششمآیه  مانندداریم  "نظر"آیه سوالی هم با ترکیب واژه سه  .شد

سوره  21تا  17و در آیات . "ایم و براى آن هیچ گونه شکافتگى نیست ساخته و زینتش دادهاند که چگونه آن را  ننگریسته
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یعنی تقریبا آنچه که   .نگاه نمی کنند  "شتر،آسمان،کوه و زمین "پرسش خدا این است؛ چرا به پدیده هایی مانند "الغاشیۀ"
از اگر پرسشهاي خداوند را از این تعداد آیات،  .در اطرافشان و جلوي دیدشان می باشد را باید تحت نظر داشته باشند

) ب .}آیه 30{پدیده هاي طبیعی در رتبه اول ) الف:دسته بندي کنیم چنین خواهد بود  "رویت"مخاطبین با کاربرد واژه 
 الزم به توضیح  است که استخراج همه آیاتی که در آن واژه. }آیه 12{تاریخی )ج. }آیه 24{سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

در آن  ، امکان درصدي از خطا نیز، همین مقداري هم که استخراج شده مد نظر نمی باشد و  کتاب، می باشد، در این"رویت "
در اینجا فقط لیستی از پدیده هاي طبیعی   .تنها نشان دادن اهمیت این واژه است وبس  هدف از ذکر این مقدار،. وجود دارد

 آب ،و زرع شتکزِاسوره واقعه،   71و 68، 63در آیات  خداوند :استفاده شده است "رویت "واژه  که در آن را می آوریم
اي که  نطفهواقعه، درباره   58و آیه  خلقت از نطفه سوره یس، بحث 77و  قرآن، در آیه .پرسش می کند آتشو  آشامیدنی

 .چرا توجه نمی شود؟است که، شآفرین زعنکبوت چگونگی آعا 19آیه  .از نکاتی است که متذکر شده است، ریزند در رحم می
  و 99اسراء،؛ 15نوح، {آسمان ، خلقت هفت}19ابراهیم،{زمیـن و ا،خلق آسمانه}30انبیاء،{هم  آسمانها و زمین بهگی پیوست

و  20در آیات  ماه و تسخیر خورشید و،  وزمین هااز تسخیر آسمان. رش وپرسش می کندبراي مطالعه سفا را )33احقاف،
 63حج،؛27فاطر،{ فرستاده فرو ازآبی که ازآسمان ،}65حج،{است زمین در تسخیر آنچه :و از. صحبت می شودلقمان،29

 خشک هاي زمین سوي که به  را و آبی} 43نور،{ دهد می پیوند آنها میان سپس راند، می آرامی به را و ابرهایی} 21و زمر،
 فرمان به که هاو کشتی} 45فرقان،{  گسترش سایه  و چگونگی} 48نحل،{اانسانه  ذکر سایه .یاد می کند} 27سجده،{ راند می

 و تسبیح تمام}71یس،{ و چهارپایان}7شعراء،{ گیاهان ، انواع}86نمل،{ روز و شب. }31لقمان،{ کنند می حرکت خدا
چگونگی  و}41رعد،{زمینکاسته شدن از اطراف  .از دیگر موضوعات هستند }18و حج، 41نور،{  زمین و آسمانها پدیده هاي

 از نکات برجسته اي هستند که خداوند از مخاطبین پرسش می کند و در} 19ملک،  و 79نحل، { آسمان فراز بر پروازپرندگان
 در پرندگان مشاهده با بشر همیشه :را در اینجا، مثال می زنیم هواپیما ساختن .واژه رویت بکار رفته است ،این آیات همه

داستان پرواز کی  به شاهنامه فردوسی ،در .است گرفته صورت کار این برايي  زیاد تالشهاي .است دهبو پرواز اندیشه
بنا به روایت  اما،..دنبیاور در پرواز به،  را او آنها تا بندد می بزرگ عقاب چهار به را خود تخت وي،  که می کند اشاره کاووس

 در اینکه تا نیامد، در اجرا به ولی شد طراحی پانزدهم قرن در ایتالیایی نقاش داوینچی لئوناردو توسط ، نخستین غرب، ایده
چرا پیشینیان، ناموفق بودند و فقط انسانهاي عصر  .کنند پرواز شدند موفق که بودند انسانهایی اولین رایت برادران بیستم قرن

بر کره ماه بگذارند و باز در صدد فتح سنگرهاي حاضر به چنین موفقیتی دست یافتند و حتی توانستند به آسمانها  نفوذ کرده پا 
هاى آسمانها و زمین به بیرون  توانید از کرانه اى گروه جنیان و انسیان اگر مى :دیگري هستند، همانگونه که قرآن گفته است

، واژه  تفسیر نمونه. }33الرحمن،{کنید  رخنه نمى "سلطان "]به دست آوردن[جز با ] ولى[رخنه کنید پس رخنه کنید 
شرط آنرا  ،که قرآن استاشاره به مسافرتهاى فضائى بشر دانسته  معنا کرده است و آیه فوق را،   "قدرت و نیرو "سلطان را 

به  دقیق نگاه کردن   فقط در پرتو، سلطه علمى در حقیقت دستیابی به این . می داندداشتن سلطه علمى و صنعتى بر این کار 
  .این، همان امري است که قرآن به آن، توصیه می کند .ه است و بسبشر حاصل شد چگونگی پرواز پرندگان براي

اندیشه در  ) 1 "، را ؛"رؤیۀ"، معین فرهنگ فارسی. ، اهمیت آن را بیشتر آشکار می کند  "رویت"ریشه یابی  واژه                  
 از عبارت  "رویت" :دهخدا  آمده است نامه در لغت. است؛ معنی کرده  "با تفکر و تأمل شعري گفتن )2. امور، فکر، تأمل 

 لغت فرهنگ. گویند "رویت"، است زیاد ملٔتا و فکر آن منشاء که را معرفتی بالجمله و زیاد تدبر و فکر از بعد است معرفت
یلکه  با چشم سر،  دیدن مطلق  معنی به  رویت). سایت واژه یاب(کارها دانسته است در نمودن تامل و کردن فکر آن را عمید،

 . است"نظر  ""به معناي "الفراهیدي"رویت در نظر . نامیده می شود "ادراك"اگر دیدن با احاطه کامل باشد .با قلب است
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وراسماعیل  ،"معناشناسی واژه رویت" مقاله(رویت را، به مطلق دیدن با جشم و قلب معرفی می کند  "الخوري الشرتونی"
دو مفعول ه چون رأي ب: اند ارباب ادب گفته .است نگاه کردن و دانستن ،دیدن ، "رأي" :قاموس قرآن می نویسد). احسان

أَ "آیهمثل }مفردات{دهد که موجب عبرت باشد  معنی علم آید و چون با الی متعدي شود معنی نگاه کردن میه متعدي شود ب
معنی نگاه کردن ه معنی علم است ولی بهتر است به طبرسی فرموده رؤیت در اینجا ب .}243بقره،{ "لَم تَرَ إِلَی الَّذینَ خَرَجوا

آنانکه هزاران نفر بودند از دیارشان خارج شدند نگاه ه آیا ب: درست خواهد بود یعنی " الی"باشد زیرا در آنصورت معناي 
در وقت نزول آیه نبودند ولی نگاه عبرت با شنیدن اخبار آنها نیز  "الیهم "گر چه منظور ، ه عبرت است نگا ،نکردي؟منظور

رأي با : جوهري در صحاح گوید. با الی متعدي باشد معنی نگاه کردن درست است "رأي "هر کجا که  ،علی هذا .صحیح است
رأي آنگاه که دو مفعول گیرد معنی : گوید راغب می. شود دو مفعول متعدي میه معنی علم به یک مفعول، و رأي به چشم ب

در  .انبیاء 30معنی علم آمده نظیر این آیه ه شود با آنکه یک مفعول دارد ب اما در بعضی جاها مالحظه می .دهد علم می
دیدن با قلب : بگوئیم لذا باید در اینگونه آیات .گوید رأي و دیدن اعم است از آنکه با چشم باشد یا با قلب اقرب الموارد می

توان آنرا علم یعنی دیدن با قلب معنی کرد و  مراد است که همان دانستن و درك کردن است و هر جا که مناسب باشد می
 ،"رؤیۀ" :راغب می نویسد).37 و36ص، 3 ج، قریشیقاموس قرآن، (الزم نیست در این باره در جستجوي دو مفعول باشیم

 با ادراك و دیدن): اول.دارد انواعی نفسانی نیروي به بنا دیدن، .باشد دیدن قابل و دیدنی که است چیزي ادراك و دیدن
 زید که کنم می خیال: منطلق زیدا انّ اري "مثل تخیل و وهم با دیدن ):دوم .باشد اساس این بر که را آنچه و ظاهر حواس

 و خرد و عقل با ادراك و دیدن ):چهارم.}48انفالٍ{تَرَونَ ال ما أَري إِنِّی"آیه مثل اندیشه، و تفکّر با دیدن ):سوم."باشد رفته
 ،2 ج مفردات، ترجمه.( "ندانست دروغ دید که را آنچه او قلب"= }11نجم، { رأي ما الْفُؤاد کَذَب ما"آیه معنی این بر

 میان به چیز آن تصور برگرداندن و چیزي در تفکّر و اندیشیدن ،"ترویۀ و رویۀ":راغب  در ادامه، می نویسد). 130و129ص
 از "ترویۀ و رویۀ" از فاعل اسم{ اندیشمند و متفکّر ،"مرتئی و مروي" .صحیح اندیشه و نظر کسب براي است نفسانی خاطرات

 در .است اعتبار و ارزش با نظري معنی در و حکم در شود متعدي "الی" حرف با "رأیت"اگر و  .است }"تفعله و تفعیل "باب
 و پرچم  ،"الرّایۀ".آموزد می را تو که آنچه به: یعنی }105نساء،{اللَّه أَراك بِما" و}45فرقان،{ربک إِلی تَرَ لَم أَ": آیات

 که چیزي و آینه "مرآة".شود می دیده خواب در که آنچه "الرّؤیا". است شده نصب و افراشته دور از دیدن براي که عالمتی
فقط  تیرؤ :می نویسد "علم و رویت "عسکري درباره تفاوت ابوهالل). 132و131همان ص(شود  دیده آن در اشیاء صورت

سه معنا . شود یعلم هم در مورد معدوم و هم موجود استفاده م یکه موجود و البته محدود است کاربرد دارد ول يامر يبرا
) ب. شود یبرپا م يبه زود امتیکه ق میدان یم یعنی، }7عارج، م{بایونَراه قَرِ: هیمثل آ :علم) الف: شده است انیب تیرؤ يبرا

نبوده و نزد خداوند  حیصح نیا یدور است ول امتیکنند که ق یگمان م یعنی  ،}6معارج، { داًیبع رَونَهیإِنَّهم : هیمانند آ:ظن
فرهنگ واژگان مترادف، (باشد که به مفهوم نگاه با چشم است یهمان ظاهر لغت م زیمعنا ن نیسوم) ج. است کیوقوعش نزد
در  "الم تر"عالمه طباطبایی  در توضیح واژه اگر چه ). 74ص1390، تابستان  ي، ابوهالل عسکر" هیاللغّو الفروق"  ترجمه کتاب

بلکه علمى است که به معناى لغوى آن یعنى دیدن به چشم نیست،  }در این آیه{"رؤ یت "منظور از :سوره فیل، می نویسد
و استفهام در آیه انکارى است، و معنایش این است که مگر علم یقینى . مانند احساس با حواس ظاهرى ظاهر و روشن است

 حواس ظاهرى ،  باز می بینیم که ایشان بر)المیزان، سوره فیل (پیدا نکردى که چگونه پروردگارت با اصحاب فیل رفتار کرد
 اثبات و انکارى، و اعجابى استفهامى ،"تر الم" :ه اهللا طالقانی هم همین معنا را در نظر گرفته و می نویسدآی. تاکید کرده است 

وجه مشترك نظر اساتید لغت شناس  نتیجه اینکه،.}پرتوي از قرآن، سوره فیل{است  ناپذیر انکار و محسوس چون معلومى
 .می باشد ن با حس بصري، دید"رویت"واژه درباره 
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 نیا. میپرداز یواقعه م در سوره  "تیرو"واژه  بیخداوند با ترک ياز پرسشها يبه نکات فوق، اکنون به نمونه ا با توجه             
آیه است وچنانکه از نامش پیدا است از قیامت و ویژگیهاى آن سخن مى گوید، و این  96در مکه نازل شده و داراى  سوره

دالئل مساءله معاد از طریق بیان قدرت  رامونیپ ،از سوره یبخش  مهم. سوره، مساءله اصلى است نیامعنى در تمام آیات 
هفت دلیل بر مساءله معاد  .خداوند، و خلقت انسان از نطفه ناچیز، تجلى حیات در گیاهان ، نزول باران ، و فروغ آتش است

 یمطرح م ي گریپس از د یکی ی کهیپرسشها، میشو یم هاز طرف خداوند مواج یسوره ما با سواالت نیدر ا.مطرح شده است
 نیاز جالبتر یکی ات،یآ نیا. ، همانند پتک بر ذهنهاي خفته فرود می آیند، بلکه انسانها وادار به اندیشیدن شونددنشو

که همه با آن سروکار دارند  یروزمره وملموس لیازمسا ،یاز طرف رایز .باشد یاست که مرتبط با موضوع بحث ما م يموارد
اندازه در  یب  ات،یآ نیدر ا  " تمیار "واژه. شود یآن تکرار م اتیدر آ یاپیپ تیرو گر،واژهیو از طرف د شود؛ یپرسش م

در بحث متدولوژي علم، شریعتی نظرش بر این است که،   .استدالل معاد قرار گرفته است يمهم است و مبنا یحس يریگ ادی
 درباره مادي، زندگی درباره طبیعت، پست اشیاء درباره اینکه از دارد ننگ و عار غربی، و شرقی گذشته، انسان ذهن اصوالً

 را این است، بیزار این از باشد؛ مسائل این محصور حواسش همه و کند فکر بیندیشد، اشیاء جزئیات درباره و اقتصادي زندگی
 جاي به .دارد توجه محسوسات ماوراء عظیم مسائل به ذهنیات، به کلیات، به گذشته انسان اصوالً .داند می اندیشی کوچک

 آسمان زیر و زمین روي در که را غیبی موجودات خواهد می کند، فکر می روید، و هست جلویش که درختی این به اینکه
 ،"ایزوله ژان" قول به .اندیشد می ذهنی مسائل به بیشتر کند، فکر مادي مسائل به اینکه جاي به .بشناسد دارند را وجود
 همواره و بوده همیشه که شود، می گرا حقیقت انسان شامل هم ،"تخیلی انسان" این. است تخیلی اصوالً ،گذشته انسان

 به غریبه، علوم به خرافات، به موهومات، به که می شود انسانهایی شامل هم و آورد، در سر کلی حقایق از خواسته می
 انسان فطرت و ذات در محسوس غیر به توجه این. اند متوجه بوده، که فنونی و علوم این امثال و گرایی جن به جادوگري،

 پرداختن و خالی منطق فقط ذهنیات، و کلیات به اندیشیدن جور این متدلوژي، این که بدهد نشان خواهد شریعتی می. است
 باید چگونه را انسان مثالً. است بوده علم پیشرفت مانع حد چه تا جزئیات، به توجه بدون  صرف، تعقل طریق این از مسائل به

 شناخت؛ تحقیق و تجربه و مشاهده بوسیله مختلف، هايتماس در مختلف، تجربیات در آزمایشگاه، در را، انسان باید شناخت؟
 اینگونه انسان مورد در،  قدیم اندیشه در قدیم، فلسفه در اما. رسید قانون یک به بعد و کرد تحقیق را انسان ،نوع هزاران

یعنی  :"Rasez la table ": کرد اعالم آمد و دکارت. کردند می بررسی  کلی قوانین کشف صورت به را انسان .اندیشیدند نمی
 بعد .کنید جارو میزتان روي از یکمرتبه را، همه اینها حکما، و فالسفه آثار و ها نوشته و کتابها این تمام  ."کنید صاف را میزتان

 خودت بریز؛ دور هاراف حر این ."بخوانید را این": دهد می نشان را گوسفند شکنبه  .بخوانیم؟ کتابی چه پس خوب،" گویند می
 .گفته جور چه کس هر که بدرك  کن؛ اعالم برس، نتیجه به کن، آزمایش کن، استقراء کن، تجربه کن، فکر ببین، بیندیش،

. جزئیات به عینی، طبیعت به طبیعت، به اشیاء، به بلکه آن، و این کتاب به نه و ذهنی تخیل به نه  .چیز؟ چه به . بیندیش فقط
 و بشکنید را هابت آن است، جدید قرن اکنون .ندا بت همه "اصولیات" و "بدیهیات" آن ،ندا بت همه آنها: گفت بیکن فرانسیس

 در را جزئی هايقانون بشکافید؛  هست، دسترستان در که طبیعتی ؛}است خیالی ذهنیات آن مقصود{برگردید آسمان از
 چگونه رود، می خاك در که گندم این که بیاورید در اقالً درآورید، را زندگی فلسفه و بشر تاریخ حقیقت توانید نمی بیاورید؛

 این و. }است تازه چیز یک هم، این{آورد؟ در زمین زیر از شود می چگونه را آب این. }است تازه چیز این{زند؟ می جوانه
 در وقتی، از دانند می همه ،بنابراین  .ساخت را امروز بزرگ تمدن  امروز، عظیم علم و شد  جمع هم روي ها جزئی جزئی،

 میان از قیاس  رفت، میان از تعمیم رفت، میان از بافی کلی که رفت پیش سرعت این با علم و فرهنگ و تمدن جدید، قرون
  کردن، نگاه را ها جزئی آمد؟ چه جایش. رفت میان از کردن فکر کلیات به و رفت میان از خالی و خشک منطق آنگونه رفت،
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 جهش یکمرتبه ،وقت این از. کردن فکر هست خودمان بر و دور که مسائلی به واقعیت، کردن لمس طبیعت، کردن تجربه
 و ذره درباره اختراعات و کشفیات از درخشان انبوه واین آمد پدید قرن دو این در امروزي اختراع و اکتشاف آور سرسام
 به توجه جزئیات، به توجه به نگري کلی از کردن فکر متد تغییر مرهون جدید تمدن ،بنابراین .شد انباشته هم روي کائنات
 در تفکر معلول وسطی، قرون انحطاط و رکود سقوط، و است، طبیعی هاي پدیده و مواهب در تفکر و بر و دور عینی مسائل

 و بافی کلی همین  ،"یونانی کردن=هلنیزاسیون" همین. است بشري تعقل از باالتر حقایق در تفکر و کلیات در تفکر موهومات،
 بیماري همین  ذهنی، تخیالت در شدن غرق و است عینی که هرچه با بیگانگی و طبیعت هاي پدیده از بیزاري و طبیعت از گریز

 و کردند شروع عباس بنی که وقتی از سوم، و چهارم پنجم، قرون در .گرفت فرا هم را اسالم تمدن  کرد، منحط را غرب که
 ما و شد تبدیل یونانی یا هندي بینش به قرآنی بینش  کردند، اسالمی جامعه وارد طرف، دو از را، هندي تفکر و یونانی تفکر
  )."، شریعتیمتدلوژي علم، 31مجموعه آثار ج":برداشت از(ماندیم عقب

 راجر:بدانید که  جالب است. و مسلمانان هم از قرآن گرفته بودند.همین متدولوژي را غرب از مسلمانان گرفت            
 در و پاریس در. بود مسلمانان به استنادش بیشترین و تاثیر بیشترین ، هم وطن فرانسیس بیکن فیلسوف ،}1294–1214{بیکن

 ، اسالمی شروح از الهام با  "آلبرت" نام به شخصی .است کرده می تدریس الهیات و طبیعیات آزاد هاي هنر رشته آکسفود
 اروپا به تعبیراتش با را نئوافالطونی ارسطوي یک و است نوشته اروپا در را ارسطو مطالب بر و فلسفه بر جامع شرح اولین

 جمله از را "آلبرت" .است زده!  سینا بوعلی روایت با ارسطو طبیعیات بر شرح،  صفحه هزار هشت هفت حدود .کرد معرفی
 شرح مینه در جمله از  ، موارد از بسیاري در .دانند می غرب}پوزیتیویسم و سیونالیسمار{گرایی تجربه و عقلگرایی پدران

 با بار اولین براي من":گوید می آلبرت.است کرده کپی را بوعلی حرفهاي بعضی عینا الهیات، مباحث در همچنین و طبیعیات
 جانور آثار طریق از جانوران و گیاهان بندي طبقه و ، طبیعی شناسی گیاه و شناسی زیست  ،تجربی جانورشناسی مفهوم

 گوید می مسلمان دانشمندان از یکی مورد در مثال. شدم آشنا آنها اول دست مشاهدات و سلمانم شناسان گیاه و شناسان
 بسیار مسلمان دانشمندان مطالعات یعنی ."است نوشته توضیح و شرح کبکها گیري جفت درباره صفحه 400 حدود ایشان":

 یک که بود او از الهام با من گوید می ادامه در . است بوده گوید می جدید علم که روشهایی با و استقرایی و آزمایشگاهی
 به ، زند می ارسطو بر که شرحی از جاهایی در بیکن رراج ."کردم آغاز عقاب یک آشیانه روي بر را ساله شش مطالعات دوره
 با بخواهد کسی اگر را بیکن راجر رساله .می کند ذکر کتابش در ارسطو بر را رشد ابن و بوعلی هاي حاشیه ارسطو نظر جاي

 یا که .!است آورده ارسطو نظر جاي به را رشد ابن یا بوعلی نظر جاها بعضی که یافت درخواهد کند مقایسه ارسطو رساله
 است قویتر اینها حرفهاي می دیده اینکه یا ، کیست حرف آن و کیست حرف این که دهد تشخیص بتواند که نداشته سواد آنقدر

 افالطون و ارسطو معتقدند چون. ، نوشته است! است خودمان یونانی میراث اینها که ، ارسطو اسم به است کرده نقل را آنها و
 بر مسلمان علماي تاثیرات اندیشه، بیداري گفتگوي تاالر ( ایم شده آشنا ایشان با مسلمانها طریق از ما فقطو   ،هستند غربی
        ).}بیکن راجر{غرب

با توجه به اینکه درباره خلقت، پیرامون آیاتی که از سوره واقعه در نظر گرفته ایم بحث مفصلی خواهیم داشت، ابتدا               
 خلق اصل: نوشته اند. است شده تکرار قرآن در مرتبه 261 آن مشتقات و "خلق" ماده. درنگ کنیماندکی   "خلق"درباره واژه 

می  معنی "آفریدن" و "آفریده" را خلق لذا است گیري اندازه با توأم آفریدن چون و است تقدیر و گیري اندازه به معنی
 و مترادف ظاهر در که "صنع" و "ذرء" ،"انشاء" ،"خلق" ،"فاطر" میان). 293 ص ،2 ج قرآن، علی اکبر قریشی، قاموس(کنند

شده  آفریده که آنچه استمرار و کردن آفرینش، تربیت به ابتدا معناي به "انشاء": رسند، تفاوتهایی است می نظر به معنا هم
 از دبع "ذرء" جایگاه. است آفریدن از پس کردن منتشر و آن کردن آشکار همراه به آفریدن معناي به "ذرء" .می باشد
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 فعل صنعی، هر این، بنابر. است دقت رعایت و مهارت بردن بکار با همراه کار انجام معناي به ؛"صنع". دارد قرار آفرینش
 صنع حیوانات کارهاي به و است اندیشه و عقل صاحبان مخصوص صنع اینکه، ضمن. نیست صنع فعلی هر ولی شود می محسوب

 توان می را انسانها کارهاي از بسیاري که چرا است؛ خلق از اعم صنع، که شود می مشخص توضیحات این از. شود نمی گفته
 و تقدیر مقام ،"خلق" مرحله کهینا خالصه .}69 طه،{دادند انجام) ع(موسی زمان ساحران که سحري مثل نامید؛ صنع

 صورت تحویل و "تصویر" سپس. رسد می است آفرینش مراحل از که "برء" مرحله به نوبت آن، از بعد. است گیري اندازه
 مخلوقات یافتن تکثیر و کردن منتشر مرحله که رسد می "ذرء"به نوبت  نهایت، در. شود می داده صورت مخلوق، به و گیرد می

  .آفریند می شکافتن با را موجودات خداوند که شده نامیده "فطر" جهت آن از : و). انشاء  سایت اسالم کویست،خلق و(است
 و روئیده و شده شکافته خاك زیر در حبوبات. آیند می دنیا به آنها هاي بچه  شده، شکافته دیگر جنبندگان تخم و مرغ تخم

 ). خالق و پرسش، فاطر سایت ویکی( }193 ص ،5  ج همان ، قرآن، قاموس{شوند می دیگر حبوبات و برگها ها، ساقه به مبدل
 معناي به چیزي، ابداع ،بنابراین. نباشد قبلی نمونه به مسبوق یا و بوده، اول و تازه که شود می گفته چیزي به لغت در ابداع: و

 قبالً باید )2.است گرفته الزم را "از" لفظ همیشه خلق)1:خلق  عبارتند از ویژگیهاي: و. است قبلی نمونه بدون آن اختراع
 می انجام طبیعت قوانین مطابق خلق)4.است "معلول و علّت" قانون اساس بر خلق)3.شود خلق آن از دوم چیز و باشد چیزي

 نباتی حیات قوانین مطابق است نباتی چیز یک اگر و آید بوجود باید شیمیائی فرمولهاي با است عنصر یک اگر :یابد
 چیز به اول چیز از حرکت .است "حرکت"یک "خلق" خود زیرا .یابد می انجام "زمان" درون در که است کاري خلق،)5.است
 درون در که است کاري خلق،)6.نیست چیزي جهان، اشیاء تغییر و حرکت از غیر زمان و. زمان عین یعنی حرکت و. دوم

 چیز آن. اوست مکان "چیز هر حدود" و است محدود خدا، از غیر چیز هر زیرا .یابد می انجام  "فضا« بگوئید یا =مکان "
 دانه یک خواه و باشد بزرگ کهکشان یک خواه. است محدود نیز شود می خلق آن از که دوم چیز آن و است محدود  اول،
 یعنی امر ."ابداع" و "احداث" ،"انشاء" ،"ایجاد" یعنی "امر: و .)سایت بینش نو ، دو دست خدا، مرتضی رضوي(اتم یا و گندم

 کار با که را چیزي. نیست  "از" لفظ براي جائی خدا امري کار در .دیگر چیز از نه چیزي آوردن بوجود: "چیز یک ایجاد"
 و باشنده چیز آن ،"باش" فرمان با تنها. آورد نمی بوجود دیگر چیز از را آن است "ابداع"یک آورد می وجود به امري

 و "احداث" ،"انشاء" بگوئیم یا است "ایجاد" خدا امري کار)1:نتیجه. است خدا اراده عین خدا امر .}82یس{شود می موجود
 بوجود امر با نیز مکان و زمان خود بل،. نیست مکان و زمان به منوط خدا امري کار)2.است "ابداع"فاطمه حضرت قول به

 آورنده بوجود بل،. نیست طبیعت فرمولهاي مشمول و نگرفته الزم را خلقت قوانین با مطابقت خدا امري کار )3.اند آمده
 با همسو و دهد می رخ خلقت، جهان درون در امري کار گاهی )4.است آن فرمولهاي و قوانین آورنده بوجود و خلقت جهان

 جهان بر و کرده ایجاد را حیات امري، کار این. آورده می باشد بوجود را روح و حیات که امري مانند جهان، فرمولهاي
 قانون هزاران که حیات نام به آورده پدید دیگري عرصۀ که زیرا. است افزوده جهان فرمولهاي و قوانین بر نتیجه در افزوده،

 آن با و کشیده ترمز به را طبیعت قوانین ،"ابراهیم و آتش ماجراي= سوم امر"گاهی   و.دارد را خود به مربوط فرمول و
 علت قانون آورنده بوجود اول، امر نیست؛ معلول و علت قانون مشمول امري کار)5 .بوده است آن علیه ، بر بل نبوده  همسو

 ماجراي{سوم امر و. است افزوده معلول و علت عرصه بر آورده بوجود را که حیات امري است دوم،و امر  است، معلول و
دو (هستند  جریان در همدیگر بر تنیده و هم با همیشه خلق و امر .است کشیده ترمز به را معلول و علت قانون }ابراهیم و آتش

  ). دست خدا، همان
 24پس از توضیح آیات، متوجه خواهید شد که . انتخاب کرده ایم را سوره واقعه سههفتاد وآیات پنجاه و هفت تا                

این آیات به نوعی . مقدمه اي براي آخرین فصل این کتاب خواهد بود اما،فصل گذشته، گرچه خود کتابی جداگانه می باشد،
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فصلهاي . پرسشهایی فرا رویمان گذاشته است است، زیرا خداوند "پرسشها  پرسشگري و منشا ، اندیشه=فصل اول"مربوط به 
پرومتئوس مطرح شده اند، به   و داستان  "ممنوعه درخت"سوم تا هفتم که مربوط به خلقت انسان بود، و در نهایت بحث 

، "ادیپوس اسطوره و دانایی"درفصل  هشتم،  که از.، می باشد}آن هم، شناخت حسی{اهمیت شناخت بیانگرنوعی،این آیات، 
 م ، ما به نقشهندرفصل  . است  "نیابید نجویید را چه آن بیابید، تا بجویید":همان جمله معروف ، این آیات هدف رده ایم،یادک

 این همه پرسش در این تعداد آیه،  .پرداختیم ."کاوشگري به واداشتن و کنجکاوي حس تحریک ، انگیزه ایجاد در پرسشها
در  .حس کنجکاویمان را تحریک کند تا به کاوش در پدیده هاي طبیعی بپردازیمهمه حاکی از این است که قرآن می خواهد 

جز بر اساس  منطق و برهان با ءانبیا  را بررسی کردیم، نتیجه این شد که، "پیامبران با برخورد هاى شیوه"فصل  دهم که 
ات، با همه و از جمله مخالفین،  این همان برنامه اي است که خداوند بر اساس آن در این آی. مخالفین سخن نمی گفتند

بشر اشاره شد، و در فصل دوازدهم،  عقالنی رشد ارتقاء در پیامبران نقش"فصل یازدهم  به در .منطقی و مستدل بحث می کند
 به بتهاي ذهنی بیکن طکه مربو  "فکري تقلید وبتهاي "فصل سیزدهم، درباره در مطرح شد و"قرآن  در} تقلید نه{ تحقیق "

فصل در  .قرار داده است مد نظرن مطالب را اهمین تعداد آیات دقیق شویم، می بینیم هم به انصافا اگر. صحبت کردیم است
دانستیم  پرداختیم، "پرسشگري و  اندیشه استقالل ، آزادگی الگوي"، به عنوان  ابراهیم چهاردهم که  به طور ویژه به حضرت

است که همیشه جستجو گر و   "انسان ابراهیمی "خداوند خواهان ،در این آیات که کنجکاو وجستجو گري است ابراهیم انسان
فصل { اسالم  جهان در عقل تعطیلی به روند بدیهی است که چنانچه به نکات فوق، عمل نشود،. پرسش کننده باشد

 هاي لیسا و دادگاهک "، و درفصل هفدهم، درباره"وسطی ومسیحیت  قرون"در فصل شانزدهم به . منجر خواهد شد}پانزدهم
تا مشخص سازیم که در  پرداختیم،  "دینی کالون واستبداد دینی، ژان اصالحات جنبش"جدهم، به یفصل ه در و "عقاید تفتیش

روشنگري  عصر "و فصل بیستم ، به "اروپا  در رنسانس"فصل نوزدهم    .اثر تعطیلی عقل، چه بالیی بر سر انسانها می آید
وردهایی که در پرتو اندیشیدن است آ این آیات به ریشه هاي چنین دست و .ه انداختصاص داده شداندیشیدن  وجرأت

بحث به آنجا ختم شد که چنین نگاهی را نمی توان   "غرب در دین و علم تقابل"درفصل بیست و یکم، با عنوان . پرداخته است
 ایجاد قرآن در نقش"فصل بیست و دوم  به در .می باشند "علم و دین"نمونه اي از وحدت  ،آیات حاضر.در اسالم سراغ گرفت

 "اندیشیدن و پرسیدن حق"درفصل بیست و سوم ، . به نمونه تاریخی دستورات قرآن اشاره شدو  ،  "اسالمی درخشان تمدن
این کتاب    فصل بیست و چهارم ، اوج بحثهاي .نسبتا فصلی طوالنی بود، همه در این آیات گنجانده شده اند مطرح گردید که 

 تحت  غییر نگاه را درفصل پایانی کتابحال می خواهیم، همین ت .گذاشتیم "نگاه  تغییر به قرآن تشویق"که عنوانش را  است
  .واقعه نشان دهیم سوره ، در "خفته هاي اندیشه کردن بیدار"عنوان 

نَحنُ خَلَقْنَاکُم فَلَولَا : در مرحله اول مى گوید  .مطرح شده است ، این آیاتدر  هفت دلیل بر مساءله معاد                 
چرا از رستاخیز و معاد جسمانى .}،57واقعه{ما شما را خلق کرده ایم ، چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمى کنید=تُصدقُونَ

قت شبیه همان است این استدالل در حقی. مگر روز نخست شما را از خاك نیافریدیم ؟ .بعد از خاك شدن بدن تعجب مى کنید؟
گفت چه کسى این  .و براى ما مثلى آورد و آفرینش خود را فراموش کرد: آورده استیکى از مشرکان  بارهکه قرآن در 

بار آن را پدید آورد و اوست که به هر   که نخستینیبگو همان کس *بخشد استخوانها را که چنین پوسیده است زندگى مى
از مسایل مهمی که درآیات منتخب از سوره واقعه، خداوند بدان اشاره کرده،  .}79و 78یس،{آفرینشى داناست ] گونه[

آیه .، از نکات مهمی است که در ابتداي توضیح این آیات باید یدان توجه شود اشیاء میان واقعی پیوستگی  .مقوله خلقت است
 جهان پس: گویند می ماتریالیستها تضاد  می گوید که، بحث خلقت ، پس از توضیح از ماتریالیستها اهللا مطهري در نقد تصور

 ما که است فرض این بر مبتنی صرفاً ،"خالق" فرض}پذیرفتن{ و از قول آنان می گوید که،. "کند می خلق را خودش خودش،
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 پیوستگی هیچ که بشویم اگرقائل مطهري می گوید، . کنیم انکار را طبیعت هاي پدیده میان پیوستگی  را، اشیاء میان پیوستگی
 وجود معقولی پیوستگی هیچ او پدر نطفه و شود می متولد که اي بچه میان مثلًا بگوییم باید قهراً نیست،  ها پدیده میان معقول
 تقریباً اشاعره که است بوده عالم در فرضی چنین البته. ندارد وجود معقولی پیوند و رابطه هیچ مرغ تخم و مرغ بین یا  ندارد،

. اشتندد انکار تقریباً را اشیاء میان واقعی پیوستگی را،  معقولی پیوستگی هرگونه هم آنها. زدند می را حرفی چنین بیش و کم
 منظم پیوستگی یک صورت به عملًا که بود این مقصودشان بلکه ، }دارند انکار{اینها که داشتند انکار شکلی به نه آنها البته

 مسائل در معلوماتش دهد می نشان مارکس،که جناب این خود .است اللَّه ، عادة منظم پیوستگی این ولی دارد وجود همیشه
 دهم می دست از خدا به را اعتقادم روز به روز من":نوشته است، نوشته پدرش به که اي نامه آن است، در بوده چقدر الهی
 میان منطقی رابطه به بیشتر روز به روز دهم، می دست از اشیاء نظام بودن نامعقول به را اعتقادم روز به روز اینکه براي

 رابطه و طرف، یک از خدا نفی با اشیاء مساویست  میان ومنطقی معقول پیوستگی رابطه پس براي اینها،. "برم می پی حوادث
 خدا پس دارد وجود نامعقولی دنیاي چون ،  در نتیجه .دیگر  طرف از خدا وجود با اشیاء مساویست میان منطقی ناپیوستگی

 است این اشعري هم، تفکر یکی ازاصول.  اینهاست حرفهاي تمام این  .خداست وجود اساس "ناعقلی" دیگر عبارت به. هست
 به قرآن درآن، که را واقعه سوره آیات دارد، که اشعري تفکر آن روي ، رازي فخر  .نیست اشیاء میان ذاتی پیوستگی که

 آیات رازي فخر چیست، آیات این مفهوم اینکه به راجع. ما؟ یا اید کرده زراعت را این واقع در شما که،آیا فرماید می نحوي
 طبیعی علل این با مثلًا که ببیند خواسته. است رفته قضیه نامعقول هاي جنبه دنبال اینها قول به که کرده تفسیر شکلی یک به را

. آتش در چه و کشاورزي در چه حیوان، خلقت در چه دارد، نظر آن به قرآن بگوید که است توجیه قابل غیر مواردي چه
 از کنم می تعجب من گوید می زیاد تعجب با بعد کند، می نقل را رازي فخر حرف رسد می که آیات این ، به تفسیر مالصدرا در

 اینجا چون که روند می خدا سنتهاي از سنتی خوردن به هم دنبال کنند استدالل خدا وجود براي خواهند می وقت هر که اینها
 ما. است آفریده قاطع سنت یک طبق بر را عالم خداوند، آنکه حال و .هست خدا ،دلیل این به پس آید نمی در درست قاعده

است،  مطرح ماتریالیستها این و ما بین امروز که اي مسئله همین عین. کنیم سنتها جستجو این رفتن بین از در را خدا نباید که
] خدا نبودن با[ ارتباط هیچ حرفها این .است مطرح متکلم الهی فخر رازي و الهی مالصدراي بین اسفار،   چهارم جلد در

 علل به قرآن چرا پس است طور این اگر خوب، .باشد نداشته نظام شود نمی و دارد نظام عالم هست خدا چون بلکه ندارد،
 وسیله به =الزَّرع بِه لَکم ینْبِت": گوید می رویاند می را گیاه خدا که بگوید خواهد می وقتی مثلًا چرا کند؟ می استناد طبیعی

 =بِه" کلمه این. شناسد می رسمیت به را آن دخالت پس، ."آن وسیله به ":فرموده است . }11نحل،{ "رویاند مى شما براى آن
 شما که اي پیوستگی همین یعنی کند؟ می ذکر تطورات صورت به را خلقت قرآن چرا یا. است زیاد قرآن در، " آن وسیله به

 با پیوستگیها همین نفس. }مؤمنون 14تا  12براي نمونه آیات {کند می بیان خودش فعل عنوان به را پیوستگیها همین گویید، می
 اشیاء ما که است محال یعنی است؛ محال این جز فرضی اصلًا .است محال ،این جز و هستند خداوند فعل شان پیوستگی خصلت

 فالسفه. }اشاعره فرض همان{کنیم باري ذات به مستند ،یکدیگر با حوادث ارتباط بدون و مستقیماً پیوستگیها، فرض بدون را
 و{تحملها قوةٍ و بمادةٍ مسبوقٌ حادث کلُّ":گویند می دانند؛ می خودشان قواعد ترین قطعی از را قاعده آن که دارند اي قاعده
 و است آن استعداد و امکان حامل ماده آن که دارد اي ماده خودش از قبل اي پدیده هر یعنی }مدة و بمادة: گویند می گاهی

 هر میان قطعی پیوستگی چنین یعنی آید، می بوجود است آن استعداد و امکان حامل که اي ماده آن در پدیده این بعد
 و پیوسته یکدیگر با آینده و گذشته و حال دیگر عبارت به  .هست آید می بوجود ماده آن از که قبلی اي ماده و اي پدیده

 در را چیزي هر ما که دهد نمی اجازه تعالی باري ذات قدوسیت است و الهی حکمت مسلم اصول جزء این و هستند، مربوط
   .)344تا 339ص:، ص15 مطهري، ج برداشت از مجموعه آثار(بدهیم  قرار چیز هر مرتبه
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 معماي الینحلی است ،مسئلهاین . است  "حیات" مسئلهنکته مهم دیگري که در بحث این آیات، باید بدان توجه کرد،                 
. است طبیعت عالم مهم هاي پدیده این موضوع، از. است مانده ناشناخته و مجهول آن حقیقت ،هنوز براي انسان که

 مخازن درون از محاسبه طبق مرده، معدنی امالح و عناصرطبیعی چگونه که اند نفهمیده زیست شناسی هنوز دانشمندان
 گفته به .شوند می تبدیل زنده موجودات به طبیعی انفعاالت و فعل و شیمیایی خاص ترکیبات پرتو در و شده گرفته طبیعت

 که اکسیژن و کربنیک گاز و معدنی امالح و آب مانند اجسامی از توانند می دار کلروفیل گیاهان بافتهاي  دانشمندان، از یکی
 تشکیل آن از خود که اي ماده شبیه مرکّبی جسم به را آنها .کنند فراهم را خود احتیاج مورد ماده دارند، ساده ساختمانی

 که گیرند می قرار مخصوص محلهاي در شده تشکیل مواد سپس .کنند می جذب را آنها سپس نمایند، می تبدیل اند شده
. }44ص گیاهی، فیزیولوژي دانم؟ می چه{دنشو می اندامها ،نتیجه در و بافتها سپس سلولها، ساختمان به منجر باالخره

 اثر بر زنده موجود که است نیرویی از عبارت حیات:گویند می کنند، می نگاه حیات به مادي منظر از که دانشمندان از بعضی
 و رشد طرف به و نماید ترمیم و جبران رفته، تحلیل به آنچه تا سازد می سلول دارد، دفع و جذب و هضم خورد، می غذا آن

 طرز یک حیات :گوید می انگلس .}63ص طرفی، بنی هاشم ترجمه آن، تکامل منشأ و طبیعی حیات اُپارین،{رود پیش کمال
 و تغذیه وسیله به مواد آن شیمیایی ترکیبات پیوسته خودسازي آن، خصیصه ترین اساسی که است آلبومینی مواد وجودي،

 واقع در شده، حیات از که تعریفهایی تمام رو این از است، مجهول و ناشناخته امري حیات، اصل ).هماناپارین، {است دفع
 ذرات بمباران از است عبارت برق،: بگوییم که مثل این است. است حیات مشترك خصوصیات و لوازم و آثار به تعریف

 اثر بر: گویند می غافلند، حیات اصلیِ مالکاز کسانیکه. مانند می باقی چیست؟، ناشناخته ،ذرات این خود اما .الکتریکی
 ;است آمده بوجود انسان حیات، تکامل اثر بر و گشته پدیدار حیات اتم، تکامل از و شده ساخته اتم آزاد، الکترونهاي تکامل

 را آنها کیفیت و کرده عبور عمیق فواصل آن از نتوانسته علم که است مجهول قدري به تحوالت و فرایند این چگونگی ولی
 پیدایش رمز از مادي و الهی دانشمندان از هیچیک .}121ص دنوي، لکنت تألیف بشر، سرنوشت: کتاب از برگرفته{کند توجیه
 پدیده و جهان،  حکیم خداي معتقدند الهیون که فرق این با. نیستند مطلع حیوانی و گیاهی سلولهاي پیدایی چگونگی و حیات

ین ا .است عقل و حیات فاقد طبیعت مولود و تصادف زاده حیات، پدیده گویند می مادیون ولی .است آفریده را زنده هاي
ها یا موجودات زنده از فلسفه یونان بود، که ارگانیسمبخش مرکزي  فرضیه که حیات می تواند از ماده فاقد حیات پدید آید،

ارسطو، این نظریه را تعلیم داد وتحت تعلیمات او نظریه پیدایش خلق الساعه .اندتحت اثر پرتو خورشید، تکامل یافته لجن و 
قرن هفدهم این روسطی و تا اواخ باستان و در قرون دکه در عهبه طوری. ویژه اي برخوردار گردیداز اعتبار و اهمیت  ،حیات
به ویژه سر رابرت . ن هفدهم محققین، این نظریه را مورد سوال قرادادندرق در اواخر .حاکمیت خود را حفظ کرد ،نظریه

اولین معارضه اما . الساعه مطرح نمودندنظریات خود را در مخالفت با نظریه خلق  1680و لوین هوك در  1661بویل در سال 
او به روش تحقیق تجربی و . گردید محقق مشهور ایتالیایی ابراز "فرانسیسکو ردي"و مخالفت اساسی با این نظریه از طرف 

تا زمان انتشار نتایج تحقیقات . مخالفت با نظریه خلق الساعه برخاست ، بهمنتشر گردید 1688آزمایش که نتایج آن در سال
هاي پیچیده نظیر کرم ها، قورباغه ها از موادي نظیر گوشت فاسد و لجن پدید بر این بود که ارگانیسماو، به طور عمده عقیده 

 ،به هر حال. بود که آن را به عنوان یک عقیده مادي محکوم می کرد از مخالفین این این نظریه جوزف پیرستلی .می آیند
که وارد این  ،از جمله چهره هاي شاخص ،در این قرن. هاي قرن نوزدهم ادامه یافتالت درباره این نظریه در طول سالمجاد

. ها از مواد فاقد حیات بوجود نمی آیندارگانیسم وضوح نشان داد که میکروه او ب مقوله گردید پاستور بود که تحقیقات تجربی
که پیدایش حیات به طور خلق  داروینیسم شدیدا بر این عقیده متکی بود .منتشر گردید 1862سالنتایج تحقیقات پاستور 

  "با توجه به آزمایشات. }نظریه پیدایش خلق الساعه حیات، بالگفاي پردیس{الساعه از مواد فاقد حیات صورت پذیرفته است
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 انکاري استفهام صورت به قرآن، و پیدا شدن ابزاري به نام میکروسکوپ می توان به اهمیت این مطلبی که پاستور   و "ردي
 می خویشتن خالق خود، یا اند آمده بوجود هیچ از انسانها آیا=الْخَالقُونَ هم أَم شَیء غَیرِ منْ خُلقُوا أَم :فرماید می

 بهت و مرموز قدري به آن هاي پدیده و حیات موضوع آري،. ندارد امکان دو این از هیچیک یعنی .پی برد }35طور،{باشند
 و باشد کور اتفاق و تصادف براساس و بیشعور طبیعت زاده تنها ،حساب و نظم همه این که کرد باور توان نمی که است آور

 بینهایت انواع تنها نه زنده، موجود یک ساختن براي: دانشمندان از یکی قول به. نباشد میان در مقتدر حکیمی آن، ماوراي
 این در. است الزامی نیز پروتئیدها درست ترتیب بلکه است، الزم مخصوصی نسبتهاي به و کافی مقادیر به پروتئیدها زیاد

 است، پیچیده بسیار راستی به پروتئیدها ساختمان. است اهمیت حایز شیمیایی ترکیب اندازه به آنها ساختمان مسئله مورد،
 کافی.نیست بیش اي بازیچه حکم در آنها، با مقایسه در ،کیالکترونی مغز است مانند ساخته انسان که ماشینهایی ترین پیچیده

 حیات، شناخت{شود روشن وي بر جاندار الساعه یک خلق بودن غیرممکن تا بیندیشد کار این عظمت به شخص است
 در اساسا بر این است که،  "قرآن و مساله اي از حیات "مطهري در بحث نظر   ).حیات عمايدانشنامه، م: برگرفته از(}11ص

 سنت همین .دهد قرار خدا خاص را صفت دادن حیات و کند معرفى ممیت و محیى صفت به را خداوند که است عنایتى قرآن
. الهى ملکوت جلوات از است اى جلوه یک بینیم، مى را او عادت کرده و است همگى چشم جلو در که میراندن و جاریه احیاء

 آن دانید مى: گوید مى جدید دانشمندان از یکى. است مجهول بشر براى هنوز زندگى و حیات به مربوط مسائل از بسیارى
 ماده که است کوچکى بسیار ذره آن.است؟ مهمتر و باالتر مکان، و کون همه از حتى و وسیارات، زمین خلقت از که چیست
 این پیچیده و بغرنج و عجیب وضع اطراف در شرحى آنگاه .حیاتى جرثومه یا " پروتوپالسم"به نام دهد مى تشکیل را حیاتى

 مستعد معینى شرایط یک در است، مرده است، حیات فاقد خود ذات در ماده. دهد مى فعالیتهاى عجیبترش و بینى ذره ذره
 توحید نظر نقطه از . شود پیدا آن در است ماده خواص و ماده و جسم افق از عالیتر و افقش باالتر که روشنایى یک که شود مى

 است این شود گفته است مناسب عجالتا که آنچه. هستند خدا مخلوق دو هر کنند، نمى فرق هم با حیات و ماده خداشناسى، و
 زندگى و حیاتى خاصیت و نیست زندگى و حیات داراى تنهایى به مادى عنصر هیچ که کنیم درك توانیم مقدار مى این ما که

 قوه خود از ماده .دهد نمى انجام عملى خود نظامات و قوانین طبق بر جز ماده: گوید مى جدید دانشمندان از یکى .ندارد
 و حیات. آورد مى ظهور عرصه به بدیع موجودات و تازه نقشهاى لحظه هر و استابتکار  قوه داراى حیات ولى ندارد، ابتکار

 مسأله و خدا ،3 ، ج مطهرى آثار مجموعه":برگزیده از(ماده  خاصیت محکوم و تابع نه است ماده بر قاهر و حاکم زندگى،
 نیا یبودن خدا به معن میحک)1:در یک جمع بندي  می گوید" حکمت خداوند "مطهري در بحث  )."111تا 108 ص حیات،

 نیبودن خداوند به ا میمخلوق، و حک  است نهفته در نهاد آن یتیغا یدارد نه ذاتش، و حکمت هر مخلوق تیغا  است که فعلش
که سراسر جهان را در بر  یهست ضیف یعنی ،یاله ضیف)2. دهد یآنها سوق م یعیطب  اتیغا ياست که مخلوقات را به سو

 رینظام، غ نیآنها حکمفرماست و ا انیم ، تیو معلول تیو عل ت،یو مسبب تیتقدم و تأخر، و سبب یعنیرد، خاص دا  گرفته، نظام
صنع خدا  )3.ندارد دوجو گریاز مرتبه خود و اشغال مرتبه د یامکان تخلف و تجاف يموجود چیه  يبرا یعنیقابل تخلف است، 

مانند  یممکن است صنع اله شود یکه پنداشته م  است نیاشتباهات در ا شهیر .یاست نه اتفاق يضرور ،یاست نه جزئ یکل
 گانهیچند امر ب انیبرقرار کردن م یتیو عار یمصنوع وندیاز نوع پ یصنع متقن اله ایآ. باشد  یو اتفاق یصنع انسان، جزئ

 نیاز نظام موجود و محکوم قوان یجزئاوال   مانند انسان است که یدر خور مخلوق ،یتیو عار یمصنوع يوندهایپ جادیا. است؟
کند، و ثالثا   يریبهره گ اءیموجود اش يتهایو خاص روهایاز قوا و ن خواهد یم نیمع يا در محدوده ایموجود آن است، و ثان

 جادیرا ا زیچ چیه یعنی ،يجادیا تیفاعل  حرکت است نه تیدر حد فاعل تشیاست و رابعا فاعل یعلل جزئ چهیاراده اش باز
است،  يجادیاما خداوند فاعل ا کند، یمربوط م گریکدیبلکه موجودات را از راه حرکت دادن و جا به جا کردن، به  کند، ینم
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مثال .کنند یم  در همه موارد عمل کسانیبطور  تهایو خاص روهایو آن قوا و ن تهاستیو خاص روهایبا همه قوا و ن اءیاش نندهیآفر
 يریبهره گ یرابطه مصنوع یموجود، با برقرار کردن نوع  ما انسان از آب و آتش و برقا. ندیآفر یخدا آتش، آب، برق را م

وجود  يبرا) 4.یاست نه اتفاق يضرور اتیو غا ه،یجزئ اتیاست نه غا  هیکل اتیغا ،يافعال بار اتیکه غا میبدان دیبا  .کند یم
  ماندن بینص یقابلها منشأ ب تیعدم قابل. هم، شرط است بلقا تیقابل ، ستین یبودن خداوند، کاف هیتام الفاعل ز،یچ کی افتنی

  ).172تا  170،ص يمطهر ،یعدل اله(مواهب است یموجودات از برخ یبرخ
که به [آیا آنچه را  :أَفَرَأَیتُم ما تُمنُونَ :و می پرسداشاره کرده معاد، به دلیل دوم مورد بحث ما، قرآن   در آیه بعد           

دقت کنید این پرسش در دوره پیامبر سوالی است که هر کس می . }58واقعه،{"؟اید ریزید دیده فرو مى] صورت نطفه
نکات بسیا . اهمیت این پرسش زمانی فهمیده می شود که انسان میکروسکوپ را اختراع می کند. توانسته به آن بیندیشد

کنید یا ما  آیا شما آن را خلق مى=أَأَنتُم تَخْلُقُونَه أَم نَحنُ الْخَالقُونَ :باز پرسش است ،عديآیه ب. زیادي در این آیات هستند
چه کسى این نطفه بى ارزش و ناچیز را هر روز به شکل تازه اى درمى آورد و خلقتى بعد از  .}59واقعه،{"؟ایم آفریننده

این تطورات شگفت انگیز که اعجاب همه را برانگیخته از ناحیه شما خلقتى ، و آفرینشى بعد از آفرینشى مى دهد؟ راستى 
کافی است .!است یا خدا؟ آیا کسى که قدرت بر این آفرینشهاى مکرر دارد از زنده کردن مردگان در قیامت عاجز است ؟

تعالی شناخت بیشتري این آب  به ظاهر بی  ارزش، اما بسیار حیاتی کمی بیندیشد تا بر قدرت باری آدمی کمی به نطفه، به
یعنى به اندازه جمعیت {در آن وجود داشته باشد مکه در هر مرتبه انزال ممکن است بین دو تا پانصد میلیون اسپر پیدا کند،

و عجب اینکه این موجود بسیار کوچک بعد از ترکیب با نطفه زن به زودى رشد مى کند و به طور سرسام }چندین کشور جهان
سلولهاى بدن انسان را مى سازد و با اینکه سلولها ظاهرا همه مشابهند به زودى از هم جدا مى شوند،  آورى تکثیر یافته و

گروهى قلب انسانى را تشکیل مى دهند، و گروهى دست و پا، و گروهى گوش و چشم ، و هر یک درست در جاى خود قرار مى 
ه به جاى قلب ، نه یاخته هاى گوش در محل یاخته هاى چشم جاى کلیه مى روند و نه سلولهاى کلیه گیرند، نه سلولهاى قلب ب

که نقش ساده انسان در این یقرار مى گیرند و نه بر عکس ، و همه اینها در پرتو خالقیت مستمر و مداوم الهى است ، در حال
ده اى بر مساءله آیا این خود دلیل زن.!فقط در یک لحظه تمام مى شود و آن لحظه ریختن نطفه است در رحم و بس  ،خلقت

که در اطرافمان  ییها دهیفوق، از پد اتیقرآن، در آ نکهیبا توجه به ا). تفسیر نمونه، سوره واقعه: برداشت از(معاد نیست ؟
به سراغ  دینما انیب اتیخدا را نسبت به ح تیخواهد خالق یاست که، قرآن آنجا که م نیا يزند، نظر مطهر یاست مثال م
رسد به آنجا  کند مى داروین وقتى که تسلسل جانداران و اشتقاق انواع را از یکدیگر بیان مى: دیگو یو ما. رود  یروز اول نم

اما : گوید اقل یک نوع جاندار در روى زمین بوده که او از نوع دیگرى مشتق نشده، در اینجا مىالاول چند جاندار و یا  ،که
یست که جاندار اول با نفخه الهى بوجود آمده مثل همه سلسله جانوران، شک ن. اند نوع اولیه فقط با نفخه الهى بوجود آمده

اما مثل اینکه این مرد خیال کرده فقط زنده اول با نفخه الهى پیدا شده و فقط شروع این کار با خداوند بوده، وظیفه خداوند 
اول و  کهیهاى بعد منتقل کند، در صورتشروع کردن سر رشته است، بعدها دیگر خود به خود ماده قادر است که حیات را به نسل

 ).115،ص  همان، 3مجموعه آثار ج (و در هر حال، همیشه نفخه الهى است  یشهآخر و وسط کار یکسان است، حیات هم

 شیدایو اراده خداوند مربوط کنند مسئله آغاز پ دیرا با مسئله توح اتیخواهند موضوع ح یمعموالً دانشمندان آنجا که م
. شد؟ دایپ لهیبار به چه وس نیاول یو زندگ اتیکنند که ح یسؤال را طرح م نیکشند و ا یم شیپ نیزم يرا در رو اتیح

 لهیبار به چه وس نیجاندارها اول نیا .دارد يآغاز نیزم يدر رو یو زندگ اتیدهد که ظهور ح ینشان م یقرائن مسلّم علم
. د؟یآ یبوجود نم گریموجود زنده د يم کرده که موجود زنده جز از مجرااست که علم ثابت و مسلّ نیمگر نه ا. شدند؟  دایپ

علوم  خیتار{ آمده  دیزنده پد یلولرخ داده و اراده خداوند دخالت کرده و ناگهان س يآمده و اعجاز شیپ یاستثنائ ایپس آ
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 يکنند که برا شنهادیپ یاتیکه فرض نندیب یخود را ناچار م ،يماد هیکه طرفداران نظر نجاستیا. }701روسو، صفحه  ری یپ
 شیدایحتما در پ ندیگو یو م رندیگ یم نندهیبر وجود آفر لیرا دل نیبرعکس، ا ونیقابل قبول است و اله ریخودشان هم غ

در  سنیمور یکرس. دخالت کرده و اراده خداوند ظهور کرده و آن را بوجود آورده است یعیقدرت ماوراءالطب ول،زنده ا
با علل  رایدخالت داشته است ز یدست خالق اتیو آغاز ح شیدایثابت کند در پ} خواهد یم{"انسان نشیآفرراز "کتاب 

: جاي دیگر می گوید درو ). "51تا  48، ص 13ج  ،يمطهر دیمجموعه آثار شه":از دهیبرگز(ستین هیقابل توج یعیو طب يماد
 تطورات حیاتی، منظم تطورات همین گوید می بلکه شود، نمی قائل بعد روزهاي و اول روز بین جهت این از فرقی قرآن، و

 تطورات همین و کند می ذکر معین نظامی روي را جنین تطورات و تحوالت مؤمنون، سوره 14تا   12درآیه مثالً. است خلقت
 یاد از را الهی عظمت که را شما شود می چه :فرماید می و یا. کند می یاد درپی پی آفرینشهاي و خلقت تطورات عنوان به را

 همه در .است زیاد مضمون این به، دیگر آیات.}14و 13نوح،{آفرید مرحله به مرحله را شما که اوست آنکه حال و برید می
 و انگیاه روییدن و زمین زیر در هسته و دانه شدن شکافته خواند؛ می"خلقت نظام" را مشهود و جاري نظام همین آیات، آن
 نمی دیده جا هیچ در و شده یاد الهی درپی پی آفرینشهاي و جدید خلق عنوان به اینها همه بهار، فصل در اندرخت شدن سبز
 شده پیدا زمین روي در که اولی حیوان یا اول انسان به بداند منحصر حیات، ایجاد در را خداوند اراده و خلقت قرآن که شود
 آمده اول آدم خلقت ذکر قرآن، در .کند معرفی خدا اراده مولود و خدا مخلوق عنوان به فقط را دانه یک و فرد یک وآن
 خداوند اراده و شده وارد خلقتی که است دلیل این بوده، اولی آدم چون پس اینکه به استدالل و توحید اثبات براي نه ولی

 آستین در هم هیچوقت و نبوده آستین در هیچوقت ؛ "آمده بیرون آستین از الهی قدرت دست" اصطالح به و کرده ظهور
 قبالً.است نشده داده ربط خالق شناختن و توحید موضوع به آدم خلقت استثنائی و خاص وضع وجه، هیچ به. رفت نخواهد

 با او": گویند می کنند نمی پیدا او حیات توجیه براي راهی و روند می اول زنده سراغ به همینکه الهیون معموالً که گفتیم
 روي که نیز را انسانها سایر حیات داند می الهی نفخه را اول آدم حیات که همانطوري قرآن ولی "آمده بوجود الهی نفخه
 است الزم اینجا در .}9تا  7و سجده،  11؛ اعراف، 72؛ ص ،  29آیات حجر،{داند می الهی نفخه گیرد می صورت جاري نظام

 کنند مربوط خداوند اراده به را زندگی و حیات خواهند می که آنجا الهیون معموالً چرا که آوریم بدست را امر این علت که
 را حیات تطورات و حیات و نرفته راه این از هیچگاه خود توحیدي طریقه در قرآن چرا و روند می حیات پیدایش آغاز دنبال
 که است این حقیقت .باشد قائل حیات ادامه و حیات آغاز بین فرقی آنکه بدون داند می خداوند اراده مستقیم نتیجه مطلقا

 الهیون از دسته آن معموالً اینکه آن و گیرد می سرچشمه تري اساسی اختالف یک از منطقها سایر با قرآن منطق اختالف این
 خدا پاي درماندند مجهولی در که آنجا یعنی آنها؛ مثبت جنبه از نه ببرند پی خود معلومات منفی جنبه از خدا به خواهند می

 که روند می چیزهایی دنبال به همیشه یعنی کنند؛ می خود جستجو مجهوالت میان در را خدا همیشه کشند، می میان به را
 انباري منزله به الطبیعه ماوراء توحید، مکتب پیروان و خداشناسان از دسته این و براي دانند، نمی را چیزها آن طبیعی علل

 به را آن فورا نکردند کشف را آن طبیعی علت و نفهمیدند و ندانستند که را چیزي هر آنها، مجهوالت براي است
به  نظمی و داده رخ استثنائی آنها عقیده به که دانند می مواردي در را الطبیعه ماوراء تأثیر کنند، می مستند ماوراءالطبیعه

 می آن جانشین طبیعی ماوراء علت یک] نیافتند[ را طبیعی علت موردي در چون و است؛ ریخته به هم حسابی و خورده هم
 نمی استشهاد توحید اثبات براي ریخته، به هم حسابی و خورده به هم نظمی رود می گمان که مواردي به هیچگاه قرآن. کنند
 .خواند می گواهی به را نظم همین خود و دانند می را آنها طبیعی علل و مقدمات مردم که کند می استشهاد مواردي به کند،

 این. محسوس جسم افق از باالتر و عالی است فیضی مطلقا حیات که است اساس این بر قرآن منطق حیات، خصوص مورد در
 منبعی از باید که است نوري و فیضی حیات، و است حیات فاقد خود ذات در محسوس ماده که است اساس این روي منطق
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 جنبه از ببریم، پی حیات الطبیعی ماوراء منبع به بخواهیم حیات و ماده وجودي سطح اختالف راه از اگر ما. شود افاضه باالتر
 خود؛ مجهوالت میان در نه ایم جسته خود معلومات میان در را خدا آنها، منفی جنبه از نه ایم برده پی خود معلومات مثبت
 و دهیم تنزل خود درجه از را الطبیعه ماوراء درماندیم طبیعی علت یک توجیه مقام در که جا هر در که نیستیم محتاج دیگر

 نرسیده آن به هنوز ما علم اینکه گو هست کار در طبیعی علت یک بزنیم حدس باید حتما بلکه نماییم، طبیعت جانشین
 تعجب من":گوید می و کند می شدیدي حمله رازي فخر امام به نکته همین روي اسفار "نفس" سفر در المتألّهین صدر.است

 دنبال به کنند اثبات را دین اصول از دیگري اصل یا توحید اصل خواهند می وقت هر که مرد این امثال و مرد این از کنم می
 درهم حسابها و باشد خورده به هم جهان نظم آنها زعم به و باشد مجهول طبیعی علت که کنند پیدا را جایی که گردند می این

 یک یا و حیوان یک نیست؛ آنی امر یک خلقت قرآن نظر از که شد معلوم کردیم نقل قبالً که آیاتی مجموع از ."باشد ریخته
 دائماً و شدن خلق حال در همیشه جهان اساساً بلکه است، شدن خلق حال در دائماً کند می طی که تکاملی مراتب در انسان،

 از خواهد می وقت هر داند؛ می "آن" به منحصر را خلقت که است دیگري فکر فکر، این مقابل نقطه .است حدوث حال در
 نکند فرضی چنین اگر اینکه مثل آمد، بیرون عدم کتم از و شد خلق عالم که رود می اولی "آن" دنبال کند بحث عالم خلقت
 که اولی "آن" دنبال کند بحث حیات بودن مخلوق از خواهد می که وقت هر همچنین و نیست؛ مخلوق و حادث عالم دیگر

 خودشان دستهاى است بسته خدا دست گفتند یهود و: است یهودي فکر طرز یک فکر طرز این .رود می است شده آغاز حیات
 بخشد مى بخواهد گونه هر است گشاده او دست دو هر بلکه شوند دور خدا رحمت از گفتند آنچه]  سزاى[ به و باد بسته

 اراده با را آن تا رود می حیات دنبال آغاز به همیشه که"خداوند اراده با حیات رابطه" درباره فکر طرز آن].  64،مائده[
 متأسفانه و گرفت را جا همه و کرد پیدا شیوع تدریجا یهودي فکر این. است یهودي فکر همین مولود کند مربوط خداوند
 ،قرآنی تعلیم طرز در شد، اشاره قبالً طوریکه همان البته و .گرفتند قرار یهودي فکر همین تأثیر تحت هم اسالمی متکلمین

 خواهد آیا بسازد؟ زنده موجود که بود خواهد قادر بشر آیا که است مطرح مسئله این ما زمان در .ندارد دخالتی "آن"
 کامل انسان یک صورت به دیگري مناسب محیط یا رحم در گرفتن قرار از پس که بسازد انسان مصنوعی نطفه مثالً که توانست
 آغاز و استثنائی موارد متوجه خداوند، اراده با حیات رابطه در تفکرشان طرز که الهیون دسته یک که گفتیم و .درآید؟
. ندارد مانعی گفت باید گیریم می قرآن از ما که تعلیمی طرز روي ولی. باشند می مطلب این منکر جداً و است حیات پیدایش

 زنده موجود ساختمان پیچیدگی که نظر این از یکی :گیرد قرار نظر مورد باید جنبه دو از و است توضیح به محتاج مسئله این
 رفته کار به زنده سلول یک اجزاء مادي ترکیب در که اسراري و رموز تمام به توانست خواهد روزي بشر آیا و است اندازه چه
 پی قانون این رمز به هرگز و توانست نخواهد هرگز یا و کند کشف را زنده سلول یک آمدن بوجود طبیعی قانون و ببرد پی

 فن اهل که مقداري آن. ماست صالحیت از خارج زیرا بکنیم نظر اظهار توانیم نمی وجه هیچ به ما ،نظر این از . برد؟ نخواهد
 است مهمتر و باالتر کائنات همه از و شمسی هاي منظومه و سیارات و زمین خلقت از که چیزي: که است این گویند می و گفته
 که همانطوري کرد، کشف را جانداران خلقت قانون و شد موفق روزي بشر اگر آیا اینکه دیگر نظر ."است پروتوپالسم« ماده

 نظیر عیناً و آورد بدست را زنده موجود ترکیب مادي اجزاء و شرایط تمام و کرده؛ کشف را موجودات دیگر قوانین از بسیاري
 قطعا: که است این سؤال این جواب.  کند؟ نمی یا کند می پیدا حیات مصنوعی موجود آن آیا ساخت، را طبیعی زنده ماده

 این نه مگر. نکند پیدا تحقق افاضه آن و شود فراهم کامال افاضه یک وجود شرایط که است محال زیرا کند، می پیدا حیات
 که بیاید اذهان در باز شبهه این است ممکن اینجا در .است ؟ االطالق علی فیاض و مطلق کامل و صمد احدیت، ذات که است
 جواب شود؟ می چه است بیرون اماته و احیاء عمل حریم از خدا غیر و خداست دست به فقط حیات که مطلب آن تکلیف پس
 را حیات شرایط توانسته که است این کرده که کاري منتها کند، حاصل توفیقی چنین روزي بشر اگر. است واضح مطلب این
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 اصطالح، به و کند می کامل حیات افاضه براي را ماده قابلیت دهد، نمی حیات بشر  .بیافریند را حیات اینکه نه کند، فراهم
 از ولی کرده، مهمی کار علمی کشف نظر از کند، حاصل توفیقی چنین روزي اگر بشر .وجود مفیض نه است حرکت فاعل بشر
 یا و دارند دخالت فرزند حیات ایجاد در تناسل طریق از مادر و پدر که دارد دخالت مقدار همان حیات، ایجاد در دخالت نظر

 کننده فراهم نیست، حیات کننده خلق انسان موارد، این از هیچیک در. دارد دخالت گندم هاي دانه حیات ایجاد در کشاورز
برداشت (است کرده بیان وجهی بهترین به را مطلب این واقعه سوره در قرآن. است حیات براي ماده یک قابلیت شرایط

 و می گیرد، صورت معجزات این از هزار هزار چندین واحد آنِ هر در: و  )."60 تا 52ص  ،13ج.  مطهري آثار مجموعه":از
 به نسبت یتحلل ما تحلیل و تبدیل در را خود وظیفه و دارد جریان ما بدن در که خون. آوریم نمی در معجزه حساب به اصالً ما

. است معجزه تعطیل و فتور لحظه یک بدون قلب، دائمیه حرکت. است معجزه می دهد، انجام خود با متناسب نقطه هر ذرات
 معجزه دارد عجیبی داستان خود که خود، کیفیت و تغییر عدم در الهی، فرمان به است مشغول خود عمل به که سلولی هر

 مشابه و باشد عادت خالف چیزي اگر اما  نگریم؛ می عادي نظر به ایم، دیده روز هر را حوادث و جریانات این چون .است
 و گل این پاي نشینیم نمی هیچ و. نمائیم می خدا قدرت به اعتراف و إذعان آنصورت در و دانیم می معجزه آنرا باشد، نداشته

 العین نصب به آنها در را حق ذات جلَوات و نموده تماشا مو به مو را معجزات این و کنیم، تماشا و تفکر و تدبر ساعتی گیاه،
 ما براي ولی است؛ معجزه آنها از دانه هر کنیم می عبور گندم مزرعه پاي از. می گذریم عبوري و سطحی دیده با لذا ببینیم؛
 جهان اکناف و اطراف از گردد عکس به می کاریم زمین زیر که را اي دانه فرضاً وقت یک اگر اما. است تفاوت بدون

 و علم مظهر هزاران با است؟ خبر چه. است رفته پائین به ساقه و باال به ریشه است؟ خبر چه آورند؛ می هجوم خبرنگاران
 جمع بیابیم عادت خالف اي زاویه و گوشه در همینکه و آوریم؛ نمی حساب به را هیچیک و داریم برخورد متعال خداوند قدرت

 دنبال بخواهد کسی واقعاً اگر وگرنه است انسان فکر قصور و کوتاهی به راجع این. می زنیم دم خدا قدرت از و شویم می
برداشت  (خداست قدرت عالم، موجودات و ها پدیده از یک هر و عالم تمام ببیند، بالعیان را او قدرت و برود خدا قدرت

 یعتیدکتر شر .)"276تا 281 ص 5 ،جمعادشناسی،تهرانی حسینی محمد سید":طهور به نقل از دایره المعارف اسالمی":از
خارا  يسنگها ياو رو. است ستیولوژیو ب یسیمرد انگل کی نیرائول مارت: دگوی یم یعیطب يها دهیدرباره  معجزه بودن پد

و معجزات وجود  اتیاز جانوران و موجودات زنده اسرار ح شیدر سنگها ب :دیگو یم "عالم سنگها"و در کتاب  کرد یمطالعه م
 یمطالعات ستیدر آن ن اتیح ک،یزیحک شده و از نظر ف یوانیکه در آنها نقش ح ییسنگها لیفس ين دانشمند بر رویا. "دارد

گذاشته و  يقو يکروسکوپهایم ریرا در ز عیما نیقطره از ا کیدرجه حرارت داده و بعد  1200سنگها را در  نیا. کرده است
آنها را  یتکامل ریگرفته است و س لمیاز آنها ف. به سرعت در حرکتند عیما نیزنده در ا ءیش اردهایلیمشاهده کرده است که م

تازه  اتیح وقت چیه: دیگو یدر شکم جانوران است؛ بعد م نیهمانند جن شکلیسلول ب نیاست که رشد ا دهیمشاهده نموده و د
 هایاز مجموعه متراکم شده زندگ تندارعب... ها و سنگها تمام ذرات کوه ن،یزم يهمواره تمام ذرات عالم ماده رو د،یآ ینم دیپد

مانده و  یدر حال رکود باق لیتمام شده بلکه به صورت فس نکهیمتوقف شده است؛ نه ا اتشانیداشته و بعد ح اتیح یوقت کیکه 
. "ردیگ یم اتیو بعد از مرگ ح ردیپذ ینم انیبا مرگ پا تیبشر  .شود یم دیتجد اتشیح ردیمساعد قرار بگ طیهرگاه در شرا

در غرب و شرق،  سمیاومان خود،ی، انسان ب25مجموعه آثار ج ("عالم اتیح رهیسنگها عبارتند از ذخ: دیگو یآخر م در
   ).یعتیشر

نُّبدلَ علَى أَن  *نَحنُ قَدرنَا بینَکُم الْموت وما نَحنُ بِمسبوقینَ :اینگونه بیان فرموده است،  معاد رادلیل سوم  قرآن              
 *ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم ، و هرگز کسى بر ما پیشدستى نمى کند =أَمثَالَکُم ونُنشئَکُم فی ما لَا تَعلَمونَ

دقت .}61و  60واقعه،{دانید پدیدار گردانیم  آنچه نمى] به صورت[امثال شما را به جاى شما قرار دهیم و شما را }توانیم مىو{



285 
 

سوره مومنون، که مربوط به مراحل تکامل  14 هیآ. استفاده شده است  "ءانشا"کلمه   "خلق"واژه  يبه جا نجایا در د،یکن
راغب مى  کهیکلمه  انشاء  به طور: آمده است زانیالم ریدر تفس. دو واژه استفاده شده است نیجنین در رحم مادر است، از ا

همچنان که نشاء و نشاة  به معناى احداث و تربیت چیزى است و از همین جهت  است ، آنگوید به معناى ایجاد چیزى و تربیت 
و . "ثم انشاناه خلقا آخر": سیاق را از خلقت ، به انشاء تغییر داده و فرموده  ه،یدر این آ."ناشى ء": به جوان نورس مى گویند

، و حقیقت دیگرى است غیر از آنچه در مراحل  دیگرى یزاین به خاطر آن است که داللت کند بر اینکه آنچه بوجود آوردیم چ
 کهی، به انسان در آن حال "انشاناه"ضمیر در . اخیر، او را صاحب حیات و قدرت و علم کرد "انشاء"مثال در  .قبلى بود

ه اى ماد صرفاستخوانهایى پوشیده از گوشت بود بر مى گردد، چون او بود که در مرحله اخیر خلقتى دیگر پیدا کرد، یعنى ، 
مرده و جاهل و عاجز بود، سپس موجودى زنده و عالم و قادر شد پس ماده بود و صفات و خواص ماده را داشت ، سپس چیزى 
شد که در ذات و صفات و خواص مغایر با سابقش مى باشد و در عین حال این همان است ، و همان ماده است پس مى شود 

دارد و نه در صفات و تنها با  ن حال غیر آن است ، چون نه در ذات با آن شرکتدر عی وگفت آن را به این مرحله در آوردیم 
نوعى اتحاد و تعلق دارد تا آن را در راه رسیدن به مقاصدش بکار گیرد، مانند آلتى که در دست صاحب آلت است ، و در   ،آن

،  15المیزان، ج (آدمىاست براى جان آلتى  مپس تن آدمى ه. نظیر قلم براى نویسنده  انجام مقاصدش استعمال مى کند،
را در زمینه روز رستاخیز مى  "نبدل امثالکم" ، ما: سوره واقعه، به نکته ظریفی اشاره شده است  61در توضیح آیه  .)26ص

مرگ و نابودى آدمیان مطرح شده و از آنجا که همه تفاسیر موافق هستند که   به ویژه از این جهت که پیش از آن،  دانیم،
تفسیر دوم ": آمده است} 243، ص 23جلد{در تفسیر نمونه. که بعد آمده، در مورد رستاخیز است"ننشئکم فیما التعلمون"

منظور از امثال، خود انسانها هستند که در روز قیامت بازمى گردند و تعبیر به مثل به خاطر آن است که انسان با : مى گوید
اما ما معتقدیم این   ."ن دیگر، و کیفیت تازه اى از نظر جسم و روح خواهد بودتمام خصوصیاتش بازنمى گردد، بلکه در زما

آیه بایستى به مکان ناشناخته اى اشاره داشته باشد، که ویژگیهاى الزم براى پدید آوردن موجود زنده اى نظیر انسان را دارا 
" فى بطون امهاتکم"{رحم مادر، روى داده است به خوبى مى دانیم، رویش جنینى اولیه ما، درون محیط مناسبى به نام. باشد

، اما اگر قبول کنیم که پیدایش مجدد انسانها پس از مرگ بایستى جنینى باشد، اولین سؤالى که مطرح }"فى قرار مکین"یا 
. بودمى شود، این است که رویش جنینى به رحم نیاز دارد و بدون وجود چنین محیط ویژه اى، این رویش قابل وقوع نخواهد 

که بخوبى مى دانیم این امکان وجود دارد که یک در حالی. ویژه و مناسب، خالى است براى نشاتى دوباره جاى محیط بسیار
دوباره با تکثیرهاى متوالى و حساب شده، موجودیت از میان رفته ما   ى اختصاصى و منحصر به فرد هر یک از ما، dnaسلول 

لذا تصور مى کنیم که این آیه مى خواهد دشواریهاى موجود در تصور . "النشاة االولىولقد علمتم ": را دوباره پدید آورد
براى . ابهام تنها در جزء کوچکى از موضوع نهفته است و نه در اصل آن ،دوباره را مجزا و مشخص نماید، تا بدانیم" نشاة "

اگر منظور از   :آنها را اینگونه نتیجه گیرى مى کنیم پس از تعمق در سایر نظریه ها، غیرقابل قبول بودن  دفاع از این برداشت،
این باشد که شما را در خلقتى که نمى دانید پدید مى آوریم یعنى به شکل بعضى از حیوانات، به رغم ادعاى  "فیما التعلمون"

د در پدید آوردن مجدد براساس سیاق کالم، گوینده از قدرت خو. بسیارى از تفاسیر، از یک معناى پر و عمیق فاصله گرفته ایم
دشوارى موضوع در این بوده که چگونه دوباره پیدایشى روى خواهد داد و صحبت بر سر امکان وقوع . انسان سخن مى گوید

اگر در گرماگرم صحبت یکباره بررسى این امکان و چگونگى، کنار گذاشته شود و بیان شود که مثال چهره . این پیدایش است
و بعد دوباره تذکر داده شود که شما نحوه پیدایش ابتدایى !. و یا مطلوب خواهد بود که مى دانید شما به شکلى غیرمطلوب

را مى دانید، پس دیگر نبایستى تردیدى در ممکن بودن وقوع دوباره آن } یعنى پدید آمدن از علقه و مضغه تا نوزادى{خود،
مبهم مى سازد به دلیل همین حلقه ناجور، تقریبا همه مدعیان این معنى را "فیما التعلمون"داشته باشید، انصافا این تعبیر از 
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اما چون گویا شکى نداشته اند که . به چیز دیگرى باشد "فیما التعلمون"در  "فى"ده اند که شاید اشاره کرتعبیر، اظهار 
این مطلب را فقط ": گفته اند "فى"اه و محل خروج دوباره انسان از زمین، قبر است، بدون مطرح کردن اشاره مکانىگنشاة

براى این فرمود که ایشان حالت خلقت اول را دانسته اند، که چگونه در شکم مادران بودند، ولى نشاة و خلقت دوم چنین 
فیما "در  "فى"اما اگر بگوییم که .}ترجمه تفسیر مجمع البیان{که بندگان آن را نمى دانند} !{نیست براى آنکه در وقتى است

اگر زمان وقوع . صحبت بر سر امکان معاد است. به زمان ناشناخته اشاره دارد، همچنان معنا را ضعیف نموده ایم "التعلمون
آنان در زمینه پیدایش مجدد خود نگرانند نه . آن معلوم باشد، مثال فالن هزار سال بعد، مخاطبان جواب خود را نمى گیرند

این است . نداشتن از زمان این واقعه مهم و عجیب برایشان مساله ساز شده است اینکه به پیدایش مجدد یقین دارند، اما اطالع
را مکانهایى تصور مى  "اجداث". که مى بینیم، این گونه تفسیرها و تعبیرها، ارتباطى با جریان زیباى معانى سایر آیات ندارند

فرضیه هاى  سایت باشگاه اندیشه،(داشته باشیم "اجداث "اما مى توانیم تصور جالبى حتى از. کنیم که نمى دانیم چه هستند
با در نظر گرفتن قانون : باره نوشته اند نیدر ا. مطرح شد dnaاستدالل،   بحث  نیدر ا ).محمد رضا صائبى پور  ،رستاخیز

 رشیشوند پذ یم لیتبد گریبه حالت د یبلکه از حالت دنیآ یروند و نه بوجود م یم نیو ماده نه ازب يانرژ نکهیماده و ا يبقا
 یاثبات م یکیزیرا از راه ف "یمعاد جسمان" يدر رساله ا نینشتیمعروف ا کدانیزیف. قابل درك خواهد بود یمعاد جسمان

آن است که  یبه معن نیو ا: داند یم "يماده و انرژ تینسب"را عکس فرمول معروف  " یمعاد جسمان" یاضیاو فرمول ر. کند
کلیه  نیهمچن. شد میشده و زنده خواه لیتبد هیبه همان ماده  اول "نایدوباره ع ،شده باشد يبه انرژ لیبدن ما تبد یاگر حت

نقش حیاتى و باور نکردنى  ،این روشِ ذخیره اطالعات. ذخیره شده است dnaاطالعات مربوط به موجودات زنده در مولکول 
 500جلد کتاب  900سازى کتابخانه بزرگى با  نوشته شود، الزمه آن فراهم dnaدارد، اگر قرار باشد اطالعات ذخیره شده در 

داخل هسته سلول رمزنویسى  dnaکند در مولکولهاى  کتابخانه بزرگ نگاهدارى مى یناى است؛ اما اطالعاتى که ا صفحه
 نیمو و چشم و پوست و همچناز رنگ  یسلول بدن انسان وجود دارند و اطالعات کامل ونیلیتر 100اطالعات در  نیا. شود مى

 97000مغز و نقشه مربوط به   يونهانر نیرابطه ب ونیو هزار ترل چهیماه 600 ،استخوان بدن 206قد و شکل و ساختمان 
سنگى  هم وزن دانه خردلى و در تخته] عمل تو[اى پسرك من اگر : دیفرما یقرآن م .کنند یم رهیرگ را در خود ذخ لومتریک

 يبالگفا(}16لقمان،{ که خدا بس دقیق و آگاه است} زنده خواهد کرد{آورد در زمین باشد خدا آن را مىیا در آسمانها یا 
کند که چگونه  رح میسؤال را مط نیعالمه طباطبایی،  ا ).کوشش یمحمد عل: توسط  ،یخدا، اثبات معاد جسمان کالمقرآن 

بدنش در . انسان، موجودي مرکب از نفس و بدن است :که دهد یپاسخ م نیآنگاه چن. شود؟ خلقت مثل، اعاده محسوب می
لذا در همین دنیا، انسانِ در آنِ . کنند آن تغییر می ياجزا پیوستهلحظه در حال تحلیل رفتن و دگرگونی است و  دنیا لحظه به

در آنِ بعدي است؛ در حالیکه یک شخص است؛ چون روح انسان، شخصیت انسان را در همه آنات حفظ  قبلی، غیر از انسانِ
شود، مثل آن بدنِ قبل از مرگ است، نه عین آن؛ در عین حال، انسان  پس بدنی که بعد از مرگ، کالبد آدمی می. کند می

که  يشود که نظریه ا طبق این توضیحات روشن می: و. }113،ص 17 زان،جیالم{بعد از مرگ، همان انسان قبل از مرگ است
سازي در دنیا واقع شود، فرد  اوالً، همانگونه که اگر شبیه: صحیح نیست؛ زیرا داند، یسازي م صورت شبیه حشر بدن انسانها را به

سازي   ورت شبیهص دو فرد با دو بدن و دو روح هستند و هرگز داراي شخصیت واحد نیستند، اگر انسان به و،اصلی با نسخه ا
ارتباط با فرد دنیوي است؛  همان انسان و شخص دنیوي نخواهد بود؛ بلکه بدن و روح او مستقل و بی زیشود، ن شده محشور 

شود؛ ولی اثبات این امر،  سازي شده وارد می دنیوي در بدن شبیه دسازي شد، روح همان فر وقتی بدن شبیه یمیمگر اینکه بگو
هاي کالمی  ،چالش1387، بهار 12، شماره 4،سالینید نینو شهیپژوهشی اند یفصلنامه علم(سخ است غیرممکن و مستلزم تنا

  ).یمقام دیسازي انسان،عبدالمج شبیه
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قطعا  و=ولَقَد علمتُم النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تَذکَّرُونَ :می فرمایدآیه  .و پنجمین دلیل معاد می پردازیم چهارمینبه               
دنیاى با این عظمت و مگر می شود . }62واقعه،{تید پس چرا سر عبرت گرفتن نداریدپدیدار شدن نخستین خود را شناخ

اینهمه کرات و خورشید و ماه و انواع موجودات زمینى براى هدف کوچکى مثل زندگى چند روزه بشر در دنیا آفریده شده 
ایم و  آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده :می فرماید.پس، عبرت بگیرید.باشد، وگرنه آفرینش جهان پوچ و بى حاصل است

 موضوع با اهمیتآب و وپدیده حیاتی کشت وزرعبه  بعديآیات .}115مومنون،{شوید  اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمى
اما ازنقشهاي بسیار  آن سر و کار داریم،اینها پدیده هایی هستند که روزمره با  .اشاره دارند }سه دلیل دیگر براي معاد{آتش

أَأَنتُم *أَفَرَأَیتُم ما تَحرُثُونَ :قرآن دوباره پرسش می کند .دنرکن اساسى زندگى انسان را اینها تشکیل مى ده .مهم آنها غافلیم
کنید یا ماییم  زراعت مى] یارى ما بى[آن را آیا شما *؟اید کنید مالحظه کرده یا آنچه را کشت مى= تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزَّارِعونَ

کشت کردن "مى کند که به معنى  "حرث "از ماده "تحرثون "در آیه اول تعبیر به  .}64و63واقعه { کنیم که زراعت مى
مى کند که به معنى  "زراعت "از ماده  "تزرعونه "است  و در آیه دوم تعبیر به  "افشاندن دانه و آماده ساختن آن براى نمو=

که انسان در مورد  کارى را که .بدیهى است کار انسان تنها کشت است ، اما رویانیدن تنها کار خدا است .رویانیدن است
، دانه اى را مى افشاند و کنار مى رود، این خداوند است می کندد فرزند یدر مورد تول ي است کهکار مانندزراعت مى کند 

آفریده که وقتى در محیط مساعد قرار گرفت در آغاز از مواد غذائى ، قدرتی لول زنده بسیار کوچکسکه در درون دانه یک 
ذائى زمین کمک از مواد غ استفاده مى کند، جوانه مى زند، و ریشه مى دواند، سپس با سرعت عجیبى ،آماده در خود دانه
د و ند و ساقه و شاخه و خوشه را مى سازنبه کار مى افتهاى عظیم و البراتوارهاى موجود در درون گیاه مى گیرد، و دستگاه

تشکیالتى که در ساختمان یک گیاه بکار رفته از : دانشمندان مى گویند.گاه از یک تخم صدها یا هزاران تخم برمى خیزد
کسى که  آیا.شگفت انگیزتر و به مراتب پیچیده تر است صنعتى با کارخانه هاى متعددشتشکیالت موجود در یک شهر عظیم 

بعد براى تاکید روى این مساله که انسان هیچ نقشى در مساله نمو و .  ؟چنین قدرتى دارد از احیاى مجدد مردگان عاجز است
اگر ما بخواهیم این زراعت را تبدیل به یک مشت کاه درهم کوبیده شده مى : رشد گیاهان جز افشاندن دانه ندارد مى افزاید 

آرى مى توانیم تندباد سمومى بفرستیم که آنرا قبل از بستن دانه ها خشک کرده .}65واقعه، {نیدکنیم به گونه اى که تعجب ک
درهم بشکند، یا آفتى برآن مسلط کنیم که محصول را از بین ببرد، و نیز مى توانیم سیل ملخها را بر آن بفرستیم ، و یا گوشه 

ه چیزى جز یک مشت کاه خشکیده از آن باقى نماند، و شما از اى از یک صاعقه بزرگ را بر آن مسلط سازیم ، به گونه اى ک
نشان  اینها .آیا اگر زارع حقیقى شما بودید چنین سرنوشتى امکانپذیر بود؟ .مشاهده منظره آن در حیرت و ندامت فروروید

ه صدها دانه تولید مى مى دهد همه این برکات از جاى دیگر است ، و هم او است که از یک دانه ناچیز، گیاهان پرطراوت و گا
کردن  کشت است که نقش انسان تنها  نیقرآن در زراعت بر ا دیتاک  نکهیبا توجه به ا  .)"تفسیر نمونه، همان":برداشت از(کند

کرده  یتاکنون بشر هر چه سعدر تکمیل مباحث پیشین می گوید،  يمطهر، باشد یاست، نه زراعت که به معنى رویانیدن م
بسازد که  ییایمیبا مواد ش ینتوانسته مثالً گندم مصنوع یعنیبسازد؛  ینتوانسته است ماده موجود زنده را با وسائل علم

به  لیقابل تبد کهانسان را بسازد  ای وانینطفه ح ایداشته باشد که اگر آن را بکارند سبز شود و دانه بدهد، و  یاتیح تیخاص
کنند و  یم یینکرده اند و دارند زور آزما يراه خوددار نیو کوشش در ا یدانشمندان از سع یلو. انسان باشد ای وانیح کی

موضوع از حدود قدرت  نیا ایکار خواهند بود  نیقادر به ا ندهیبر خود آنها روشن نشده که در آ یهنوز کامال از نظر علم
در ادامه، مطهري مجددا به نقد  ).60"تا  52، ص 13ج.  يمجموعه آثار مطهر":برداشت از(است رجبشر خا یو صنعت یعلم

در  ییسر و صدا ات،یاست، مثل موضوع آغاز ح ندهیموضوع هم که مربوط به آ نیا :پرداخته و می گوید " آنی خلقت "نظریه
و منطقشان هم در  انیبه دست خداست، و طرز ب یو زندگ اتیح ندیگو یکه م ونیراه انداخته است و قهراً آن دسته از اله ایدن
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 دهیفایراه ب نیکنند که کوشش بشر در ا ینظر م ظهارا ،مسئله هم نیبا اراده خداوند همان بود که ذکر شد، در ا اتیرابطه ح
و  یتواند به اراده خود و با وسائل علم یبسته به اراده خداوند است، بشر نم ست،یبه دست بشر ن اتیح اریاخت رایاست، ز

پس از توضیحات درباره دالیل ششم و هفتم معاد، به زنده  ).60همان(کند  جادیا یو زندگ اتیهر وقت بخواهد ح یصنعت
  .              شدن انسانها و همچنین، ساختن موجود زنده از نظر قرآن، خواهیم پرداخت

أَفَرَأَیتُم الْماء الَّذي  :است مطرح شده هاندر مورد یکی از مهمترین ماده حیاتی ج پرسشششمین دلیل معاد در                 
پرسش بعدي  در  .این ماده حیاتی آب است .درست حدس زدید. }68واقعه، {"؟اید نوشید دیده آیا آبى را که مى :تَشْرَبونَ

اید یا  ابر سپید فرود آورده] دل[آیا شما آن را از  :أَأَنتُم أَنزَلْتُموه منَ الْمزْنِ أَم نَحنُ الْمنزِلُونَ :باره منشاء پدید آمدن آب است
، و بعضى است "ابرهاى روشن "به معنى : در مفردات مى گوید آنگونه که راغب "مزن " .}69واقعه، {؟ایم ما فرودآورنده

آیا درباره این آبى که مایه حیات شما است و پیوسته آنرا : مى گوید آیه و در واقع.تفسیر کرده اند "ابرهاى باران زا"آنرا به 
مى نوشید هرگز فکر کرده اید؟چه کسى به آفتاب فرمان مى دهد بر صفحه اقیانوسها بتابد، و از میان آبهاى شور و تلخ تنها 

چه کسى به این . مان بفرستد؟ذرات آب خالص و شیرین و پاك از هر گونه آلودگى را جدا ساخته ، و به صورت بخار به آس
به قول پروین  .بخارات دستور مى دهد دست به دست هم دهند و فشرده شوند، و قطعات ابرهاى باران زا را تشکیل دهند؟

و  لیبه س ما/میده یحکم طوفان م ایما، به در*کنند یما، آن م مییگو یم آنچه/کنند یم انیرودها از خود نه طغ :اعتصامی
در آینده نزدیک را  "جنگ آب"پیش بینی   نقش حیاتی آب امروزه تا جایی است که کارشناسان، ."میده یموج فرمان م

 .زیرا از هم اکنون به واسطه مصرف بی رویه و آلودگیهاي حاصل از جهان صنعتی با کمبود آب روبرو هستیم .کرده اند
اج "از ماده  "اجاج".}70واقعه، {دارید گردانیم پس چرا سپاس نمى اگر بخواهیم آن را تلخ مى :خداوند بالفاصله می فرماید

، و به آبهائى که به خاطر شورى یا تلخى و ختگى و سوزندگى آن گرفته شده استیعنى برافرو ، آتش "اجیج"در اصل از  "
ه امالح محلول در آب نیز اجازه مى داد که آرى اگر خدا مى خواست ب.مى گویند "اجاج "دهان را مى سوزاند ،حرارت

همراه ذرات آب تبخیر شوند، و دوش به دوش آنها به آسمان صعود کنند، و ابرهائى شور و تلخ تشکیل داده ، قطره هاى 
انازل رپاکترین ، و گواراترین آبها  اما او به قدرت کامله اش خالصترین،. !بارانى درست همانند آب دریا شور و تلخ فروریزند

که به صورت باران به سطح  یبا مقدار آب نیدانشمندان معتقد هستند که هرساله مقدار آب بخار شده از سطح زم .می کند
هزار  13بخار آب در هواکره حدود  :نوشته شده است که  یفارس يایپد یکیو تیمثال در سا يبرا.بارد برابر است یم نیزم

متر در  یلیم 13.300در سال  یبارندگ نیانگیشده است که م وشتهن زین یسیانگل يایپد یکیو تیدر سا. مکعب است لومتریک
 کیدر  یعنی .در حد تعادل قرار دارند یشود که مقدار بخار آب و بارندگ یدو مقدار مشخص م نیا سهیکه با مقا. سال است

ذکر شده است از  ابعاز من یدر برخ.دهد یرخ م یبارندگ زیشود و به همان مقدار ن یآب بخار م نیمقدار از زم کیسال به 
تن  ونیلیم 16 زیگردد ن یباز م نیکه به زم یتن و حجم آب ونیلیم 16شود  یکه هر ساله بخار م یوزن مقدار آب یلحاظ وزن

 .خورد یبه هم م نیکره زم ییتعادل آب و هوا، مقدار نبود کیبه  نیکره زم یبخار و بارندگ زانیاگر م یاز لحاظ علم. است
. از آسمان فرود آورد "به اندازه"و آن کس که آبى  :اشاره شده است یتعادل در بارندگ نیبه ا 11 هیدر سوره الزخرف آ

 یمعجزات علم تیسا.("دیشو آورده مى رونیب] از گورها[گونه نیهم میدیمرده را زنده گردان نىیآن سرزم لهیپس به وس
  ).یتعادل در بارندگ زانیقرآن، اشاره قرآن به م

آتشى که از مهمترین ابزار زندگى بشر، و مؤ ثرترین وسیله در تمام صنایع .آتشدر باره  ی استآیاتدلیل هفتم معاد،                
بر { "ورى "از ماده    "تورون" .}71واقعه، {؟اید دیدهافروزید  آیا آن آتشى را که برمى :أَفَرَأَیتُم النَّار الَّتی تُورونَ: می باشد
به معنى مستور ساختن است و به آتشى که در وسائل آتش افروزى نهفته است و آنرا از طریق جرقه زدن بیرون } وزن نفى
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که امروز از کبریت و  ،براى افروختن آتش و ایجاد جرقه نخستین: توضیح اینکه  .مى گویند "ایراء"و  "ورى"مى آورند 
گاه از آهن و سنگ چخماق بهره مى گرفتند، و آنها را به یکدیگر مى زدند و  فندك و مانند آن استفاده مى کنند در گذشته

نامیده مى  "عفار"و  "مرخ "جرقه ظاهر مى شد، اما اعراب حجاز از دو نوع درخت مخصوص که در بیابانها مى روئید و بنام 
ى را روى آن مى زدند، و مانند سنگ و شد به عنوان دو چوب آتش زنه استفاده مى کردند، اولى را زیر قرار مى دادند و دوم

درخت آن را پدیدار ] چوب[آیا شما  :فلذا خداوند به این نکته اشاره کرده فرموده است .چخماق جرقه از آن تولید مى شد
غالب مفسران آیات فوق را به همین معنى تفسیر کرده اند که خداوند مى . }}72واقعه، {ایم اید یا ما پدیدآورنده کرده
استدالل بر نهایت  ،نهفته شده و از آن به عنوان آتش زنه استفاده مى شود ،د از آتشى که در چوب اینگونه درختانخواه

که جان درخت در آب است ، آب کجا و لیآتش آفریده است ، در حا ، "درخت سبز=شجر اخضر"قدرت خود کند، که در 
بلکه در درون هم نگهدارى کند چگونه نمى  ،را در کنار همکس که چنین توانائى دارد که این آب و آتش  آن.!آتش کجا؟

همان  :آمده است" یس "درسوره شبیه همین دلیل براى معاد  .و در رستاخیز زنده کند؟ تواند مردگان را لباس حیات بپوشاند
آتش "سخن تنها از  ،در اینجا .}80یس،{"که براى شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش مى افروزیدیکس

یعنى چوب و هیزم که به هنگام سوختن آنهمه حرارت و انرژى را آزاد مى کند، نیز  ،، بلکه سخن از خود آتش گیرنیست "زنه 
از نظر علمى ثابت  زیرا.این تعبیر قرآنى مى تواند اشاره به دلیل لطیفترى که همان رستاخیز انرژیهاست بوده باشد .هست

به هنگام سوختن چوبها مشاهده مى کنیم همان حرارتى است که درختان طى سالیان دراز از آفتاب  شده آتشى که امروز
گرفته ، و در خود ذخیره کرده اند و به هنگامى که جرقه آتش به چوبه خشک مى رسد و شروع به سوختن مى کند آن 

مرده از نو زنده مى شوند ي ا مى شود، و انرژیها یعنى در اینجا رستاخیز و معادى برپ .حرارت و نور و انرژى را پس مى دهند
خدائى که رستاخیز ما را فراهم ساخت قدرت دارد که رستاخیز شما انسانها را نیز فراهم : و جان مى گیرند، و به ما مى گویند

، ولى شدهیر تفس "آتش زنه "که به معنى آتش افروختن است گرچه معموال در اینجا به استفاده از"تورون " عبارت .!سازد
البته این  .آتشى است پنهان که آشکار مى گردد ،را نیز شامل شود، زیرا به هر حال"هیزم =آتشگیره  "هیچ مانعى ندارد که

دو معنى با هم منافات ندارد، معنى اول را عموم مردم مى فهمند و معنى دوم که معنى دقیقترى است با گذشت زمان و 
با : در باره نقش فوق العاده آتش می گویند ).واقعه ،تفسیر نمونه: آزاد از  برداشت(است پیشرفت علم و دانش آشکار گشته

انسان را در فرار از سرما و رهائى از  ،کشف آتش، گروههاى انسانى در روى کره زمین گسترش بیشترى پیدا کردند، و آتش
اى است که حفظ و مهار آن جزء اصلى مقدسات و  اهمیت آتش در زندگى انسان به اندازه. اسارت محیط طبیعى یارى داد

حتى امروزه هم در بین بسیارى از مردم احترام به آتش رایج است و خاصیتهاى مختلفى از جمله . معتقدات انسان گردید
اند تاریخ و زمان مشخصى را براى کشف، ایجاد  باستانشناسان و انسانشناسان موفق نشده. شوند ى براى او قائل مىکنندگ پاك

، و از سائیدن "هماتیت"، و "پیریت"گویند بدویان با به هم زدن سنگ چخماق به سنگ آهن یا  مى. و مهار آتش بدست آورند
اینکه چه وقت و کجا انسان . ساختند گى هوا در نى خیزران آتش را مىوسیله حرارت ناشى از فشرد دو تکه چوب، و یا به

موفق به تولید آتش شده، اگرچه زیاد مورد توجه نباشد، ولى آنچه که بسیار اهمیت دارد آن است که انسان براى نخستین بار 
احساس . ه هستى درآورده استآوردن را چشیده و در واقع چیزى را از نیستى ب خالقیت و پدید ٔدر دوران زندگى خود مزه

یک یورش و قیام بزرگ  گامى بزرگ براى ساختن هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ و زندگى او و سرآغاز ،آفرینندگى در انسان
بینى  سان،  ابزارسازى و دستیابى به آتش و مهار کردن آن جهان بدین. برعلیه عوامل طبیعى و قدرت نامتناهى آن است

انسان توانست منابع غذائى حیوانى و . و او را به مشاهده و تجربه در محیط زندگى خود وادار کرد انسان را افزایش داد
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 تیسا(طور کلى از چنگ حاکمیت غرایز، که او را دنیاى حیوانى نگهداشته بود، رها سازد گیاهى پیرامون خود را بشناسد، و به
  ).آتش تیکشف آتش واهم جینتا ستا،یو

تجربی، براي بشر مطرح شده،خلقت موجود زنده   مسایلی که در عصر حاضر، پس از پیشرفتهاي عظیم علوم یکی از             
ابتدا، . میپرداز یمطلب م نیا ی، به بررسداشتیم اثبات معاد  يکه درباره چهار موضوع فوق، برا یبا توجه به بحث. است

جسمانیه الحدوت و جسمانیه ) 1: نظر وجود دارد وضوع،چندم نیدر ا. میده یم یحیدرباره آفرینش روح و نفس آدمی توض
مال . روحانیه الحدوت و روحانیه البقاء)4روحانیه الحدوت و جسمانیه البقاء )3جسمانیه الحدوت و روحانیه البقاء )2البقاء 

 ،يطبق نظر و .صدرا ، با مدد گرفتن از حرکت جوهري خود، نظر  دوم را در مورد خلقت و وجود روح آدمی مطرح ساخت
روح در بدو آفرینش آدمی، جسمانی است و در حال تکامل انسان، رفته رفته با کسب کماالتی از حالت جسمانی بودن جدا 
گشته و به موجودي روحانی بدل می گردد تا جایی که در این حرکت ، کماالت خود را کسب می کند و نیروهاي بالقوه خود 

است که دیگر جسم او تاب تحمل محصور ساختن او را ندارد و روح ، جسم را ترك می  گاهرا به فعالیت مبدل می سازد و آن
بر اساس این نظریه، که مورد قبول فالسفه و علماي پس از وي نیز واقع گردید می . گوید و مرگ طبیعی او روي می دهد

محیط آزمایشگاهی در فضایی شبیه به  توان گفت که در مساله اي مانند شبیه سازي، انسان باعث می گردد تا حیوانی در
محیط طبیعی رشدش متولد گردد و با تولدش، رفته رفته روح جسمانی او با کسب کماالتی به روحانی بودن نزدیک می گردد 

امکان رشد  ،بنابراین، با ایجاد شرایط تولد موجودي شبیه سازي شده. و سرانجام حالت غیر جسمانی خود را بدست می آورد
). "سازي و اراده خداوند شبیه  ،یمعارف اسالم ییپرسمان دانشجو ":برداشت از(ل روح نیز در او ایجاد می شود و تکام

 نیدر ا.باشد یانسان م نشیآفر ندیسوره مومنون است که درباره فرا 14 هیکه مالصدرا مطرح کرده با الهام از آ يا هینظر
 انیدر ب کهیاستفاده شده است، در حال "خلق"استخوانها، از واژه  به درباره مراحل انعقاد نطفه تا پوشاندن گوشت ه،یآ

استفاده شده  "آفرینشى دیگر= خلقا اخر"بکار رفته و از اصطالح   "انشاء "است واژه يماد ریکه غ يمرحله بعد نشیآفر
شود انسان در عصر حاضر  یامروزه ادعا م. شود یم جادیدر بستر ماده ا اتیکه ح میشو یم متوجه ه،یآ نیبا توجه به ا. است

سؤال  ریو قدرت خداوند  ز تیخالق ایآ ،ییادعا نیاست که با چن نیرا بوجود آورد؛ پرسش ا يتوانسته است موجود زنده ا
 که قدرت بشر در عرض قدرت خدا ستیمعنا ن نیبه ا یول. دارد یبشر مخلوقات و مصنوعات: است که نیپاسخ ا . رود؟ ینم

مخلوق خداست و } سلول تخمک و رحم{هیماده اول ،يساز هیدر شب. در مقابل قدرت خدا داشته باشد ومستقل  یبوده و قدرت
 هیکنند و شب یم دیموجود زنده تول یعیطب قیپدران و مادران از طر. الگو گرفته است عتیرحم خلق کند؛ از طب ندهیاگر در آ

خلقت،  ياز ابتدا ،یتالش علم چیبشر بدون ه. هستند يارک نیقادر به چن یصنوعو اسباب م عیسازان، با استفاده از صنا
 یرا فراهم م يگرینبات د ایگندم  دیتول اتیمقتض ،ياریبذر و آب دنیبا شخم، پاش. کرد یرا فراهم م ینبات اتیح اتیمقتض
 هیهم شب امروزلذا . من هستم دیفرما یخداوند م ست؟یک یحال کشاورز واقع. نه، دست خداست ایثمر بدهد  نکهیا یول. کرد

اصل  یول. را به بشر داده است يکار نیرا فراهم کرده و خداوند هم قدرت چن یوانیح اتیو مقدمات ح اتیسازان مقتض
ماده  تیدهد؛ بلکه قابل اتیتواند ح یبشر نم. نخواهد کرد دایآن پ دیروح است؛ هرگز بشر، قدرت بر تول دنیکه دم اتیح

. خداست یشفا دهنده واقع یکند؛ ول یم جادیشفا را ا تیدارو، قابل زیکه با تجو یپزشکمثل .کند یم جادیرا ا اتیح يبرا
 یگندم و علت واقع دیتول يبذر هم علت معده است برا. اراده خداست ،یشفا و علت واقع يدارو، علت معده است برا

هم، سلول تخمک، علت معده خلقت  يازس هیدر شب. دیو رفت دیدیپاش يشما بذر. کردم يمن کشاورز دیفرما یلذا م. خداست
در همه  رایز. ستیکار خدا ن ایدخالت در علت و معلول و  يساز هیپس شب. خداست نش،یخلقت و آفر یاست و علت واقع

 اطالع رسانیپایگاه ":برداشت از(است  عتیحاکم بر طب نیکشف قوان ینوع ،يساز هیشب. خداوند، وجود دارد تیمراحل، عنا
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درباره علل مادي و زمانی، مثل علیت پدر و مادر براي فرزند،  ،یدر کتاب عدل اله يمطهر). "و تبعات آن يساز هیشب حوزه،
این علتها . اعدادي است نه ایجادي  از نظر فالسفه، اینگونه علیتها، علیت: سدینو یو هوا و حرارت براي گیاه م  و علیت آب

والت نیستند، بلکه حکم مجراي عبور دارند و تنها زمینه بوجود آمدن و شرایط امکان وجود را از ناحیه بوجود آورنده آن معل
باشند و احیانا  فالسفه، این علل را که از لحاظ مرتبه وجود در عرض معلوالت خود می. کنند خالق و فاعل ایجادي فراهم می

علل  "باشند  خود می عللگیرند هر چند از نظر زمان متأخر از  می اي عالیتر و کاملتر از علل خود قرار معلوالت در درجه
علل  "اي عالیتر قرار دارند و محیط و مسلط بر این عالمند،   موجده را که از نظر مرتبه وجود در درجه  و  اما،  علل "عرضی 
 یبشر م نکهیخداست، گو ابه دست  اتیافاضه و قبض ح: دیگو یم گرید يو در جا). 92،صیعدل اله(نامند می  "طولی 

 اتیکه ح میگفت .ببرد نیاز ب ایفراهم کند  اتیح يرا برا يماده ا تیموجبات قابل ات،یافاضه و قبض ح نیانتواند با کشف قو
فعل  ات،یح طیکه فراهم کردن شرا میو اماته به دست خداست؛ و گفت اءیاست، اح رونیعمل بشر ب میو از حر ستیفعل بشر ن
کارها کار خدا  یو بعض ستیکارها کار بشر است و کار خدا ن یکار شده، بعض میگرفت که تقس جهینت دینبا نهایااز  .بشر است

 دیمجموعه آثار شه(فعل خداوند دیو تحد دییفعل بشر بود نه تق دییو تق دیبلکه صرفاً مقصود تحد ست؛یهست و کار بشر ن
که اگر تمام شرایط  ستسننی است که از مهمترین آنها قانون علیت ا نظام هستی داراي قوانین و:  و). 61، ص 13ج.  يمطهر

و زمینه ها و اجزاء علی محقق شد و مانعی هم نبود تحقق معلول ضرورت پیدا می کند و تخلف محال است چنانچه اگر بعضی 
ادر ایجاد کننده زمینه حیات است که  پدر و م یهیبد. از اجزاء علت محقق نبود یا مانعی در بین بود، تحقق معلول محال است

معنا که با ریخته شدن نطفه در رحم مادر و گذشتن مدتی زمینه براي اعطاء حیات از جانب خداوند آماده  ینفرزند هستند بد
باشند و اگر شرایط افاضه حیات کامال فراهم شود اعطاء حیات  یمی شود و پدر و مادر به عنوان علل معده در اینجا دخیل م

معمولی و طبیعی است مثل تخم مرغی که زیر بدن مرغ با حرارت  رتحال این ایجاد زمینه گاه به صو. یدا می کندضرورت پ
حال ممکن است انسان همین زمینه را در . بدن مرغ در مدت معین مثال سه هفته متوالی قابلیت اعطاء حیات پیدا می کند

علیت، اعطاء حیات  ونخوب، وقتی زمینه ایجاد شود، بر اساس قان.  جایی غیر از زیر بدن مرغ و در مدتی کمتر، ایجاد کند
خارج از رحم،  یحال اگر انسان موفق به شبیه سازي شود معنایش این است که انسان توانسته در جای. ضرورت پیدا می کند

ردن زمینه اعطاء حیات است قابلیت اعطاء حیات در موجودي را ایجاد کند و از این جهت که نقش انسان تنها اعداد و آماده ک
  ).پرسمان، شبیه سازي حیوانات یا انسان تیسا(در رحم و شبیه سازي نیست  طفهفرقی بین ریختن ن

استناد کرده  اتیآ یکرده و به برخ کینظران، با ذکر برخی آیات، در مورد ساختن موجود زنده تشک برخی از صاحب          
اي مردم، مثلی زده شده است گوش به آن فرا دهید، : سوره حج است 73هیاند آآورده شاهد که يا هیآ نیمهمتر. اند

دکتر  ."مگسی بیافرینند هر چند براي این کار دست به دست هم بدهند توانند خوانید هرگز نمی کسانی را که غیر از خدا می
وق، معماي حیات را به عنوان یک مسأله استاد مکارم با ذکر آیه ف) 1: سدینو یکرده و م قیمورد تحق نیرضائی اصفهانی در ا

جالب اینکه ناتوانی ": گوید  است و می دهاي از ابهام باقی مان مبهم بشري مطرح کرده که در طول تاریخ بشر همچنان در پرده
ر البته جمعی از دانشمندان اظها. بشر امروز در برابر آفرینش یک مگس به همان اندازه است که در چهارده قرن قبل بود

 رکیبکنیم و شاید سرانجام بتوانیم سلولهاي زنده را از ت کنند که ما تدریجا این فرمول و آن شرایط را کشف می امیدواري می
کند و سخن برخی دانشمندان را در این مورد نقل  سپس در این امیدواري دانشمندان، تشکیک می."جان بسازیم مواد بی

تا هزار سال دیگر انسان به راز حیات پی خواهد برد ولی این امر، دلیل بر این نیست  :گوید  می "پروفسور هانز ":کند که  می
ایشان ساختمان وجودي . }139راز آفرینش ، ص {اي بسازد  که خواهد توانست مگس یا حشره دیگر و یا حتی سلول زنده

بر : نویسد سپس می. }دارد و آنها ندارند مثالً مگس رشد{ داند هاي فضائی می تر از سفینه مگس را به دالیل مختلف، پیچیده
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اوالً : ولی نباید فراموش کرد که بسازدفرض که انسان قادر شود شرایط آغاز حیات و فرمول آن را کشف کند و سلول زنده 
. دنخواهد بو] دیگري[سازي، چیز  این کار جز از طریق تقلید، از جهان آفرینش و ترکیب مواد آن باهم، شبیه صنایع مونتاژ

ثانیا بر فرض، ساختن یک سلول زنده حل شود مسأله موجودات پیچیده پر سلولی مطرح است مانند ساختمان یک مگس یا ملخ 
و . }106، ص 2ج  پیام قرآن،{تواند امیدوار باشد که چنین اموري از طریق صنعتی امکان پذیر باشد  چه کسی می. انسان ای

همه بتها و همه معبودهاي آنها و حتی همه دانشمندان و متفکران و مخترعان ":نویسد یدر تفسیر نمونه نیز در زیر آیه فوق، م
آزار شیرازي  دکتر بی )2. }171ص  ،11ج  تفسیر نمونه،{"آفرینش مگسی نیستند بربشر اگر دست به دست هم بدهند قادر 

) 3. ایجاد حیات به دست بشر ممکن نیست رسد که پردازد و به این نتیجه می درمورد پیدایش حیات به بررسی چند نظریه می
کند که توانست چند اسید آمینه که  صورت گرفته است اشاره می "میلر"که توسط   1954دکتر پاکنژاد به آزمایشات سال 

ماده زنده است را بسازد و همان سال ، در آزمایشگاه کمبریج انگلستان دانشمندي کیفیت ترکیب یکی از  ايخشت اول بن
خواهد  می} 30ا،یانب{"وجعلنا من الماء کل شیء حی "ایشان با استناد به آیه. العاده پیچیده را روشن ساخت ي فوقملکولها

در این راه به موفقیتهایی  ثابت کند که راه علم و قرآن در پیدایش حیات از همان آب و الکتریسته است و بشر توانسته است
مورد ایجاد جنین در لوله آزمایش  یکی از نویسندگان معاصر در) 4. }136ص  ،1اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ، ج {برسد

در لوله آزمایش و قرار  پرملقاح اوول و اس) الف :شمارد آن، برمی يکند و سه راه  برا به سخنان برخی پزشکان اشاره می
لقاح اوول و ) ج . در رحم مادر اصلی لقاح اوول و اسپرم در لوله آزمایش و قرار دادن آن ) ب . ي  دادن آن در رحم اجاره

شناس  سپس با استناد به سخنان یک زیست. اسپرم در لوله آزمایش و ادامه کار در لوله آزمایش تا کامل شدن کودك
سپس در مورد نظر اسالم در این باره . که این امر، هنوز مشکالت فراوانی سر راه خود دارد شود فرانسوي متذکر می

مند  ربان جمیع موجودات زمین و آسمان را در اختیار بشر قرار داده تا آنها را تسخیر کند و از آن بهرهخداي مه:گوید می
شود که انتقال نطفه  سپس متذکر می. }جاثیه 13مثل آیه {مورد از قرآن مورد بحث قرار گرفته است 22این مطلب در . گردد

. } 122پیشگوئیهاي علمی قرآن، ص   مصطفی زمانی،{ر است داراي محذورات شرعی است و از لحاظ اجتماعی نیز زیانبا
در } 73،حج{اي که مورد استشهاد استاد مکارم قرار گرفته آیه) 1:در اینجا تذکر چند مطلب الزم است: بندي و بررسی جمع

ري از دست آنان پرستیدند که نفع و ضرري براي آنها نداشت و کا مورد بت پرستان مشرك است که غیر از خدا، بتهایی را می
پردازد و سپس  پرستی می شود به نفی بت سوره حج شروع می 71و لذا خداوند در این فقره از آیات که از آیه . ساخته نبود

زند که این بتهاي  پرست می و آنگاه مثالی براي مشرکین بت} 72حج ،{کند الهی مطرح می تحاالت مشرکین را در مقابل آیا
چیزي از آنها برباید   گوید هر گاه مگسی، و سپس می] 73حج،[توانند مگسی خلق کنند  نمیشما اگر همگی جمع شوند 

امري مسلم است ولی ربطی به این ندارد  این. آیات در مقام بیان ضعف بتها در همه کارهاست.توانند آن را باز پس گیرند نمی
و جالب .کند که خلق، مخصوص خداست  بنابراین، دلیل ناتوانی انسان نیست و اثبات نمی. چیزي خلق کنند بتوانندکه انسانها 

از آیه  رنداما باز اصرار دا. اند این است که استاد مکارم در تفسیر نمونه نیز همین سیاق مذکور را براي آیات فوق پذیرفته
آزار شیرازي ادعا کرده که ثابت  دکتر بی. )2. }168، ص 14یر نمونه، ج تفس{ ق کندتواند چیزي خل استفاده کنند که بشر نمی

دکتر پاکنژاد با ذکر آزمایشات  ،و مسلم است که ایجاد حیات حتی در شرایط مناسب ممکن نیست و درست در نقطه مقابل او
شود که در مورد ایجاد  معلوم میبا توجه به این دیدگاهها . علمی ثابت کرده که انسان در این زمینه پیشرفتهائی کرده است

و . توان ادعا کرد اي در این زمینه،  نمی شده هاي علمی اختالف نظر وجود دارد و امر مسلم و ثابت حیات بین دانشمندان رشته
ز ا ایجاد اشیاء) الف:تواند باشد و آفرینش به دو معنا می لقخ )3.احتمال پیشرفتهاي بعدي در زمینه ایجاد حیات بعید نیست

اند که  برخی از لغویین تصریح کرده  .}تقدیر{اي که قبالً ایجاد شده است نظم دادن اشیاء از ماده)ب .}ایجاد و انشاء{عدم 
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ایجاد بر کیفیت "تأکید بر  "قخل"نویسند که در واژه  در این دو معنا بکار رفته است و برخی دیگر از لغویین می» خلق«واژه 
که مقصود در آن جهت ابداع وجود "ایجاد "به خالف واژه . که اصل خلق همان تقدیر است است و لذا گفته شده  "مخصوص

طباطبایی نیز خلق  عالمه.  }108، ص 3مصطفوي،  ج  رآن الکریم،التحقیق فی کلمات الق{ است به صورتی که قبالً نبوده است
عنی چیزي که بوده است و ماده اولیه داشته ی. } 388، ص 20المیزان، ج  {داند را به معناي جمع کردن اجزاء چیزي می

ر قرآن به معناي دوم بکار د "خلق "توان گفت واژه  با توجه به این معناي لغوي و اصطالحی، می. است حاال ساماندهی شود
 توانیم بگوییم که پس می. کرد در قرآن نسبت داده شده که چیزهایی را به اذن خدا خلق می) ع(و لذا به عیسی. رود می

مخصوص خداست چون انسان در اختراعات و ابداعات خود چیزي را از عدم }ایجاد و انشاء از عدم{معناي اول خلق 
که  نطورو هما. ولی خلق به معناي دوم اختصاصی به خداوند ندارد . آورد آورد و ماده اولیه اشیاء را بوجود نمی نمی

، به انسان نیز قدرتی داده است که اگر با فکر و اراده }2دهر،{آورد  یکند و کودکی بدنیا م خداوند نطفه انسان را تنظیم می
پس   .و مانعی براي این کار نیست و دلیلی بر اختصاص نوع دوم خلق به خداوند نداریم. تواند چنین کند همراه شود می

ا خلق کنند و یا انسانی را از مخلوط دیگر بشر نیز بتوانند پرندگان و یا ماده اولیه حیات ر فرادممکن است با پیشرفت علمی ، ا
ولی این معجزات نسبت به مردم و علوم آن . آیت و معجزه بود) ع(البته کار حضرت عیسی{کردن نطفه زن و مرد خلق کنند 

، مثل شفا یشرفت خود بتواند امثال آن کارهاپس در زمانهاي بعد ممکن است بشر با پ. و معجزه جاوید نبود. زمان معجزه بود
تواند مثل آن را  را انجام دهد و تنها معجزه جاویدان که هیچکس در هیچ زمان نمی رهیدن بیماران و خلق پرندگان و غدا

 انسانپایگاه معارف قرآن، آیا  تیسا":برداشت از(توان گفت که نظر قرآن مخالف این امر است پس نمی. }بیاورد قرآن است
 يزیانگ رتیعمل ح نیبشر چن ياگر روز: پس )."ر محمد علی رضائی اصفهانیاي بوجود آورد؟ ، دکت تواند موجود زنده می

و  قیاز نظم و محاسبه دق رایاست، ز یراه خداشناس دیخورد بلکه مؤ یرا انجام دهد، نه تنها منطق خداپرستان لطمه نم
. دهد یو براساس سنن حاکم بر ماده انجام م يبه گونه جبر عتیکه طب يهمان کار یعنیجهان استفاده شده است،  مانهیحک

بشر آزاد دانسته و  ياست، برا نیاز آنچه که در زم دیاست، چرا که قرآن، هرگونه تصرف و استفاده مف دیتوح نیعمل، ع نیا
 سوره الرحمن، که 33 هیو بر اساس آ.}65حج،{است نیشما آنچه در زم يکه خدا رام کرد از برا يدیند ایآ: دیفرما یم

از آنها ساختن موجود  یکیانجام دهند و  یتیتوانند در سراسر گ یم یهرگونه تصرف انیشرحش قبال گذشت ، انسان و جن
و اگر انسان بتواند در . است مانهیثابت و مقررات حک نیبردن به قوان یندارد بلکه پ یامر نه تنها اشکال نیو ا. زنده است

اد، کتاب خلقت را خوب مطالعه یعلم و تعقل ز یاست که بشر بر اثر ترق نیملکول زنده بوجود آورد، مفهومش ا شگاه،یآزما
   )."اتیح يدانشنامه، معما":برداشت از(آمده است لینا یمیعظ يها يروزیبه پ یکرده و در کشف رموز و اسرار اله

 دیآمدن آب گوارا و پد دینطفه،افشاندن دانه، پد زشیر{موضوع چهارمورد آن درباره  چهارکه  پرسش دهاز  شیب               
ه چهار موضوع چگر .است، آمار بسیار خوبی استفاده شده است "اید؟ آیا دیده=تمیافرا"واژه که چهار بار ،  }آمدن آتش

قطب به  دیس. است میاز عظمت خداوند حک يرسند، اما اگر دقت شود هر کدام، نشانه ا یبه نظر م  یفوق به ظاهر سطح
  یمردمان به آنهاآشنائ کهیزهائیقرآن از چ نیا:  است  نیفشرده مطالب او چن. باره ، اشاره کرده است نیدر ا یفینکات ظر

  یموجود در هست یاله نیاز  قوان شود، یتکرار  م  شانیبرا  وستهیپ  کهیاست، و از رخدادهائ شانیا فدارند ومعلوم و معرو
.  دهد یارجاع  نم ابیوکم ژهیو يها العاده، و به معجزه نادر خارق  يقرآن مردمان  را  به رخدادها .دارد یپرده برم

دور از خودشان  بروند، و  يها  ها و نشانه و معجزه ها هالعاد که  به  دنبال  خارق  سازد یمردمان  را مکلف  نم ن،یهمچن
مردمان رادر . شانندیروزمره  ا یاز زندگان  يبا آنها  سر و کار  ندارند و جدا یدر زندگ کنندکه یرا بنگرند و وارس یزهائیچ

  دهیکه  دست  خدا  آن  را  آفر نهفته  است  يزیمعجزه  در  هر  چ را،یز.  سازد ینم  رانیو دور از ذهن ح دهیچیپ يها فلسفه
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تا   خواند،  یفرام  رامونشانیدر  جهان  پپراکنده   وجود  خودشان، و معجزات  نهفته  در   نیا  يمردمان  را  به  سو. است
  يها نشانه.  نندیآنها  را  بب  کیکایرا  رو  بدانها  بازگرداند،  و  چشمانشان  راز  بزرگ  و  هولناك  نهان  در    شانیچشمها

  کهیدر کشت  و  زرع  نیرا  همچن  ها و  آن  نشانه  دهد، ینشان  م  شانیخودشان  را  بد یدر  هست  بانگاریز  دگاریقدرت  آفر
. دهد یارائه  م  شانیبد  افروزند، یآن  را  برم  کهیو  در  آتش  نوشند، یآن  را  م  کهیبا  آن  سر  و کار  دارند، و  در  آب

آنها  را    دگانشانیخود  با  آنها  سر  و کار  دارند  و  د  یمعمول  یهستندکه  در  زندگان  یزهائیچ  نیتر هم  ساده  نهایا
ساختار  قرآن  همان    وهیش.  کشد یم  ریبه  تصو  شانیرا  برا  یانیلحظه  پا  ،یسادگ  نیو  به  هم  وهیش  نیبه  هم.  نندیب یم
 دهیآفر  نیبزرگترو    دیآ یم  داریپد  ها دهیاقسام  پد  نیتر دهیچیجهان،  پ  ادترین  مو از  ساده. ساختار  جهان  است وهیش

هم، در    نجایدر  ا. معجزه  است  کی  شیزیسلول  با  وجود  ناچ. معجزه  است  کی  شیاتم  با وجودکوچک. شود یها  ساخته  م
:  لیآنها  را  تجربه  کند، از  قب  تواند یم  یهر  انسان  کهیهائیدنیمعلوم  و  مانوس  انسانها،  د  يهایدنید  نیتر قرآن  از  ساده

مشاهدات    نیبکند  و  ا  یزندگ  نیزم  کره يکه  رو کدام  شخص  است.  برد ی، کشت  و زرع، آب، آتش نام مو  نژاد  نسل
  زشیمحل  ر  ،یاهکیگ شیرو  ،یجاندار کوچک اتیح  شیدایکه  پ است  نیکدام  غارنش.  را  تجربه  و  امتحان  نکرده  باشد؟

اسرار  و  رموز    نیمتریعظ ساده  و  آسان  خودشان،  يهایدنید  نیا.باشد؟  دهیدو  لحظه  مرگ را  ن ،یاجاق  آتش  ،یآب
 آتش،  معجزه.است  اتیآب،  اصل  ح.معجزه  معجزات  است  ،يبشر  اتیبسان  ح  ،یاهیگ اتیح  شیدایپ. باشند  یم  یربان

.  ستیکار  انسانها  ن وهیش  شه،یدو  ان  دهیو  ساختن  عق  اء،یاش  یبررس  وهیش  نیا .را  ساخته  است  ياست که  تمدن  بشر يا
 یهم  هست  نم  یمواد  جهان  هست  که يا هیمواد  اول  نیبد  روند یفروم  یهائ جوالنگاه  نیبه  چن  کهیانسانها  وقت  ،چه

به    امساله  ر  کوشند یبلکه  م.  ندیگو  یاز  آنها  سخن  نم  یو  آسان  یسادگ  نیهم  بدانها  بپردازند  با  ا  یوقت. پردازند
مخاطب  قرار  دادن  طبقه    يجز  برا  که يا دهیچیپ  يمحتوا یقالب  فلسفی  ب  زند،یبر  دهیچیپ  يمحتوا یقالب  فلسفی  ب

قطب ،  دیظالل قرآن،س یف( میکه گفت است  نیچن  نیکار  خدا  ا وهیاما  ش!.ستیاز  مردمان،  درخور  و  سزاوار  ن  يا ژهیو
  ).سوره واقعه

 یقرآن درك م نشیاستقرائی، عینی و تجربی بودن ب تیاهم یبه راحت فوق داده شد، اتیکه درباره آ یحاتیبا توض                 
دو متد  این یعتیشر . کند ،کامالً روشن است یم يماد يها دهیکه از انسانها درباره پد ییمتدلوژي قرآن از پرسشها .شود

و در باره روح از تو =یسئلونک عن الروح":فرمانهاي قرآن نگاه کنید نبه ای:  دیگو یو م کرده سهیمقا را متناقض
آقا، روح چیست؟ به جاي اینکه بیاید شش ماه بحث درباره حقیقت روح و ذات روح کند، "پرسد می} 85اسراء، {"پرسند مى
امر پروردگار من  ازروح =قل الروح من امر ربی ":دهد دي است؟، پاسخ میعرض است یا جوهر است؟ ازلی است یا اب"که 

به =انظر الی حمارك". چکار کنم؟ . یعنی چه؟ یعنی این حرفها را ول کن، به زندگیت برس! دیگر بس است  ."است
.  "ابسروه" یعنی  "انظر ".اي نگاه کن و ببین چیست به همین خري که رویش نشسته .}259بقره،{درازگوش خود نگاه کن

از  ریهم غ یچنانکه در فرنگ  .است "بصر"از  ریغ  است، "تیرو"از  ریغ نیو ا تنداش يزیچ يرو قیو دق ینگاه علم یعنی
.  کردن قیرا تحق يا دهیپد یبا چشم علم یعنی "ابسروه". دهند یرا نشان م "دنید"که  میدار يگرید يفعلها  "ابسروه"
نگرند که چگونه آفریده  به شتر نمى یاآ=افال ینظرون الی االبل کیف خلقت" هیدر آ ای.  است  "ابسروه"ترجمه   "نظر کردن"

شتر چیست، چگونه متناسب با صحرا ساخته شده، چطور دستگاههاي درونیش   دستگاه فیزیولوژي نیبب یعنی .17ه،یغاش{شده 
از لحاظ فیزیکی، چگونه زانوهایش، گردنش، دمش و سمش . است؟ براي ذخیره آب، ذخیره چربی و ذخیره غذا ساخته شده

زمین ه و ب: والی االرض کیف سطحت". کن جزیره و متناسب با آن دریاهاي شن است؛ فیزیولوژیش را نگاه  همتناسب با شب
به آسمان که چگونه برافراشته } نگرند  ینم ایآ{و=والی السماء کیف رفعت "."نگاه کن که چگونه زیر پایت گسترده شد
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یعنی نجوم را نگاه کن و برو دنبال نجوم،   .ستون به آسمان نگاه کن که چگونه برافراشته شده، بی یعنی .}18ه،یغاش{ "شده
 ":گرید هیآ .این اصالً در اسالم حرام است  ، که"آید؟ آیا ستاره فالن با اقبال بهمان جور در می"لی باز نه آن نجومی که و

به غذایت نگاه کن؛ به روح  یعنی .}5الطارق،{"پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است =فلینظراالنسان الی طعامه
دانی که از چه ساخته  خوري، هنوز نمی خوري نگاه کن؛ پنج هزار سال می به همین چیزي که می! چکار داري که چیست؟

شناسی و فلسفه روح، که بعد نفهمی چه  شده؛ به آن نگاه کن و ببین از چه ساخته شده؛ یعنی غذا شناسی یاد بگیر، نه روح
با این بینش،  دهد که مسلمان،  گوید و چگونه نشان می ها از چگونه بینش و از چگونه متدي سخن مینمااین فر!. خوري می

کنیم، که  اش به طرف چه چیز باشد؟ آیا شباهت این سخن و این فرمانها را با سخن دکارت احساس نمی باید گرایش علمی
شکنبه گوسفند را نگاه   قرون وسطی را بریز دور؛ یعهوراء الطبهمه کاغذها را بریز دور؛ همه حرفها راجع به آن ما "گوید  می

اشاره  يگریبه نکته د یعتیشر !.ها، پیش از او، با این صراحت و این همه تکرارن این فرما  ."؟! کن؛ این کتاب را مطالعه کن
اش  همه یتد علوم انساناما ، م. است "ابسرواسیون"در علوم امروز، متد علوم طبیعی، تجربی است،  د،یگو یکرده و م

و   "بوانکاره"، "امري نف"مثل  ،نیست؛ بخصوص تاریخ، که خیلی از علماي بزرگ و فالسفه بزرگ تاریخ قرن ما "ابسرواسیون"
در حالیکه . دانند دانند، جزء علوم دقیقه و علوم منطقی نمی دانند، تاریخ را جزء ادبیات می امثال اینها، اصالً تاریخ را هنر می

مستقیم و متد تجربه مستقیم و از خانه و کتابخانه بدرون متن مردم رفتن و در  "ابسرواسیون"هم به متد  خآن درباره تاریقر
روم، {بگو در زمین بگردید= قل سیروا فی االرض ":دهد که حتی فرمان می. متن طبیعت گشتن و تحقیق کردن معتقد است

بروید . !چطور شد و باز اینها را نزدیک امتحان از بر کنید ناند، ایتالیا و یودر کتابها نخوانید که رم چطور ش ،یعنی. }42
شناسی  کند، که تو حق نداري راجع به جامعه حمله می "دورکهیم"به . روي زمین بگردید، یعنی مهاجرت علمی کنید

 تواند یکسی م! اي نیامدهبیرون  "سوربن"هاي بدوي صحبت کنی، تو که از درون کتابخانه  کشورهاي عقب مانده، جامعه
لوي "! .راست هم هست. شناسی اقوام بدوي صحبت کند که برود و درون اقوام بدوي بگردد و زندگی کند راجع به جامعه

بگردید زمین را و ملل : گوید قرآن درباره تاریخ می .حق دارد، که رفتند و آنجا زندگی کردند "اسپنسر"حق دارد،  "برول
نه بخاطر اینکه : گوید گوید، و در همینجا هدف تاریخ را هم می این، متد تاریخ را می. شدند ببینیدگذشته را که منقرض 

ثم کان عاقبه  "":براي اینکه ببینیم که! . معلومات ما زیاد شود، از گذشته مان مطلع شویم و افتخارات خودمان را بشناسیم، نه
دهد،  یعنی هم متد علم تاریخ را نشان می. }10روم،{ "که بد کردند هکیآنگاه چنین بود سرنوشت کسان= الذین اساو السواي

که باید با مهاجرت علمی و گشتن روي زمین انجام شود، نه با تفکر و تعقل گوشه کتابخانه و مطالعه کتاب این و آن، و هم 
و  ها جامعهیعنی ببینیم که چگونه . با این بینش، باید براي حال و آینده بشریت و جامعه انسانی نتیجه داشته باشد تاریخ، 

کنیم،  تمدنهاي گذشته که بد کردند نابود شدند، و عبرت بگیریم و قانون کشف کنیم، و از آن قانونها که از تاریخ کشف می
حتی نظاره  بلکه نه فقط  فرمان تفکر کردن، ،شود، همه راسر این کتاب تکرار میساین فرمانها که در . آینده خود را بسازیم

: گوید گوید، داروین می طبیعتی که الك می!. گفت؟ نه می "لوکرس"کلی موهومی که  طبیعت. کردن و دیدن طبیعت است
کتاب است، که خوشبختانه بتمامه  این مکتب و این مذهب بر اساس. ها و فنومنهاي طبیعت،  جزئیات طبیعت منظور است پدیده

اي هست بشناسیم؛ کتابی است  را که در هر خانه هولیتوانیم این کتاب مج در دسترس ما هست و اگر متد علمی داشته باشیم می
اش، انصراف از تفکر به مسائل ذهنی است، که  که متدلوژي علم و بینش و اندیشه پیروانش، بر اساس فرمانهاي مکرر و مصرانه

به   عینی، مسائلرسد و هزاران سال بشر را محدود و متوقف کرده، و دعوت به اندیشیدن به  رگز تخیل و عقل بشر به آن نمیه
یک گرایش کامالً واقع گرایانه و رئالیستی است؛  هاي عینی است، یعنی و نگریستن پدیده"ابسرواسیون"جزئیات طبیعت و
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دو قرن اخیر ساخت و اگر در تاریخ، یونانی زدگی نبود، و صوفی زدگی نبود، و یعنی، گرایش و متدي که تمدن امروز را در 
  ).علم، همان يمتدلوژ ":برداشت از( داشتیم  بردند، ما رنسانس را در ده قرن پیش می می رااندیشمندان ما این فرمانها 

اینک که خداي قرآن را در این آیات شناختیم . یماشاره اي گذرا به تلقی غرب از خدا داشت "تقابل علم و دین "درفصل              
  "اثبات وجود خدا "والتر اسکار لندبرگ  دانشمند فیزیولوژي و بیوشیمی در کتاب  .جا دارد به آن بحث، مجددا بازگردیم

از دانشمندان ،  ی، حت يا دارد در این زمینه که چرا عده  یو در ضمن بحث ، تحقیق کند یم یدرباره خداشناس یعلم یبحث
منعطف به درك وجودخدا  یعلم تدانشمندان در مطالعا یاینکه توجه بعض ": گوید یاند و م پیداکرده يگرایش ماد

یا کیفیت  ياستبداد ینخست آنکه غالبا شرایط سیاس:  کنیم یدارد که از آن جمله دو علت را ذکر م ي، علل متعددشود ینم
اوهام  یتحت تأثیر بعض  همیشه ی، دوم آنکه فکر انسانکند ینکار وجود صانع را ایجاب م، ایمملکت  و یا تشکیالت یاجتماع

اختیار راه درست کامال فکر او در انتخاب و  ،، بازهم نداشته باشد  یو جسم یهیچ عذاب روح ،و با آنکه شخص داردقرار 
ه بشر ، مثل اینک آورند یانسان ایمان م شبیه یاغلب اطفال در اوایل عمر به وجود خدای یمسیح يها در خانواده. آزاد نیست

اشتغال  یعلم و به فراگرفتن و تمرین مسائل شوند یم یکه وارد محیط علم یاماین افراد هنگ .به شکل خدا آفریده شده است
جور در بیاید و بالنتیجه بعد از  یو مفاهیم علم یطقتواند با دالیل من ی، این مفهوم انسانگونه و ضعیف از خدا نمورزند یم

علت مهم این کار . شود یفکرخارج م صحنهمتروك و از  ی، مفهوم خدا نیز بکلرود یکه امید هرگونه سازش از بین م یمدت
در  کهکند و احساس این ی، وجدانیات یا معتقدات پیشین این افراد را عوض نمیو تعریفات علم یآن است که دالیل منطق

این مفهوم بیمناك شود و از  یشخص از نارسای شوندکه یباعث م یایمان به خدا قبال اشتباه شده و همچنین عوامل دیگر روان
مطهري در این باره می  .)61و 60خدا، جان کلور مونسما، ص اثبات وجود( "اعراض وانصراف حاصل کند یخداشناس

 چپش چشم تا راستش چشم ":  که کرد معرفی را خدا شکل این به کلیسا:  گوید می طبیعت در خدا کتاب در فالماریون":گوید
که  کند ینقل م یمطلب است ،  "پوزیتیویسم  "که پایه گذار  "اگوست کنت "فالماریون از . " دارد فاصله فرسخ هزار شش

آن روز از خدا  یدر محیط کلیسای "اگوست کنت"مانند  یکه دانشمندان ينشان دادن اینکه تصویر يبرا  است یخوب يدورنما
خود   علم ، پدر طبیعت و کائنات را از شغل ": آگوست کنت گفته است  گوید یم ،يو. بوده است يچگونه تصویر  ،اند داشته

، او را تا سرحد عظمتش کرد یموقت او اظهار قدردان  از خدمات کهیو او را به محل انزوا، سوق داد و در حال] کرد [ منفصل 
تب  یمثال کس. شد یخدا تعلیل م  ، با استناد بهشد یدر جهان پیدا م يا مقصودش این است که قبال هر حادثه . "دایت نمود ه
مفهوم .  که چرا تب کرده است ؟ تب از کجا پیدا شد ؟ جواب این بود که خدا تب را آورده آمد یو این پرسش بوجود م کرد یم

خداوند گرداننده  یخدا تب را آورد یعن گوییم یداننده چرخ کائنات خداست واینکه ماز این جمله این نبود که گر یعموم
، کند یکه جادو م يو مانندجادوگر ياین جمله این بود که خدا مانند موجود مرموز فهوم، بلکه ماست جهان یو کل یاصل

است  ، دیدند تب را خدا نیاوردهبعد علم آمد علت آن را کشف کرد .ت بدون مقدمه تب بیافریند وآفریدیکمرتبه تصمیم گرف
بعد خداشناس مجبور بود بگوید بحث . کرد یینعقب نش در اینجا خدا یک قدم  .بلکه فالن نوع میکرب، موجب تب شده است 

 یمیکرب بوجود م یطشرای علت میکرب را هم کشف کرد که در چه ،علم. آورد ؟ یمیکرب را ک. کنیم یم را به میکرب منتقل
آنجا  اخدا ادامه یافت ت یو همچنین عقب نشین.  شد یم  از علت آن علت بحث، باز.  تر رفت عقب یدر اینجا خدا قدم ،باز. آید

هم که علت آنها مجهول  یهای پدیده ها کشف شد و آن از پدیده يیافت و عمومیت پیدا کرد و علت بسیار که باالخره علم توسعه
، زیرا  همیشه عذر خدا را خواست ياینجا بود که بشر برا. شناخته شده دارد يعلتها از نوع ین حاصل شد که علتماند ، یقی

به او  یاست در یک مؤسسه که شغل مهم يحالت کارمند حالت خدا در این وقت. بود اندهنم یبرایش باق یو پست یجای
که پست او و مشاغل او  یتاجای گیرند یاو را از او م يو تدریجا کارها شوند یپیدا م يتر افراد شایسته  واگذار شده و آنگاه
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از خدمات  یو ضمن قدردان آید یمدیر مؤسسه م ،در این وقت. ماند ینم یبرایش باق یو جای یو پست شود ییکجا گرفته م
 . نماید یشه مرخصش مهمی يبرا و دهد ی، ابالغ خاتمه خدمت را به دستش م خواهد یهمیشه عذرش را م ياو برا گذشته

او با . اوست  یاین تعبیردرباره خدا نشان دهنده طرز تفکر کلیسای. تعبیر کرده است "پدر طبیعت  "اگوست کنت از خدا به 
. خود را از این طرز تفکر آزاد کند بوده و نتوانسته است ی، اما تفکرش درباره خدا تفکر کلیسایکلیسامخالف است علیماتت

در عرض سایر عوامل  یاز جهان و عامل یمانندجزئ يچیز یکه خدا در نظر او یعن دهد یست کنت نشان ممجموع گفته اگو
هر پدیده . معلوم و مجهول: ز بر دو قسم است جهان نی يها پدیده  ،یگراز طرف د. مجهول و مرموز یعامل ی، ولجهان
از حوزه  گردند ی، مکشوف و معلوم مها در اثر علم پدیده طبعا هر چه .آن عامل مرموز و مجهول نسبت داد را باید به یمجهول

طبق  .محیط و عصر و زمان اوبوده است تفکراین طرز تفکر ، تفکر او تنها نبوده است ،  .گردد یمجهول کاسته م تأثیر آن عامل
آنها همان موجوداتی هستند که  باشند و این طرز تفکر، تنها برخی موجودات جهان آیت و حکایت و آینه وجود خداوند می

. اند موجودات شناخته شده از نظر اسباب و علل، از قلمرو آیت و معرّف بودن ذات پروردگار خارج علل آنها مجهول است؛ اما
 خدا را آنچنانکه شایسته است و ممکن است، =ما قدروا اللّه حقّ قدره":فرماید در اینجا باید تعبیر قرآن را ذکر کنیم که می

خدا از نظر معارف اسالمی در ردیف علل طبیعی نیست که ما بگوییم این   .}91انعام،{اند گیري نکرده تصور نکرده و اندازه
میان خدا و علل طبیعی تردید و . معناست این تردید، غلط و بی .موجود خارجی را خدا درست کرده یا فالن علّت طبیعی؟

خداشناسی به این معنی است که . این نحو تفکر، تفکر ضد خدایی است. نه مطرح کنیمگوشود تا سؤال را بدین متخلّل نمی"یا"
نه اینکه جزئی از این کار را بگوییم  یک واحد کار است و همه مجموعاً کار خداست؛  تمام مجموعه طبیعت از اول تا به آخر، 

خدا کرده و اگر علّت طبیعی آن را شناختیم، بگوییم آیا خدا کرده یا طبیعت، آنگاه اگر علّت آن را خوب نشناختیم، بگوییم 
 که دارند عادت افراد بعضى :و ). 64تا 59:علل گرایش به مادیگري، ص( "مربوط به طبیعت است و دیگر ربطی به خدا ندارد

 ماوراء به را آن ،کنند حل را آن ونتوانستند رسیدند که معمایى هر به یعنى ، جستجو خودشان مجهوالت میان در را خدا
 شد، نان و آمد در صورت این به خورى مى تو که نانى این شد چطور که بپرسید اگر اشخاص بعضى از .کنند مى ارجاع طبیعت

 سنگ زیر آسیاب در و بود گندم. شد؟ آرد که شد چطور. شد پخته تنور در و شد خمیر نانوایى دردکان و بود آرد: گوید مى
 است این مثل .آورد خدا دیگر را این .آمد؟ باران که شد چطورهمینطور به پرسیدن ادامه دهید تا برسید به اینکه، . شد آرد

 گمراه و غلط خدا درباره تصور اینگونه .شد جریان وارد مرحله این در  نبود، جریان در مرحله این از قبل تا خداوند که
 در علتى را او داده، قرار ازمخلوقاتش یکى همپایه و شبیه را خدا انسان تصور، اینگونه در .است الحاد و کفر بلکه ،کننده
 در .است اسباب و علل همه سرچشمه و اسبابها و علتها همه فوق او آنکه حال و کرده، فرض جهان این اسبابهاى و علتها عرض

 ، دهد مى انجام خدا غیر را نیمى و خدا را نیمى: شده کار تقسیم مادى اسباب و خدا بین که است این مثل تفکرها طرز اینگونه
 و است نداشته دخالت خدا کارها سایر در که است این مثل خدا، را قسمتى و دهد مى انجام مادى اسباب را کارها از قسمتى

 ابر وحرکت باران آمدن خیر، بگویى اگر و نبوده، دخیل اسباب سایر مانند دیگرى سبب خداست، کار که ابر و باران آمدن در
 ظاهرى اسباب که آنجا تا را خدا .ماند نمى باقى خدا براى جایى او نظر در دیگر  دارد، اسباب همین مانند سببى یک هم

 آن از دهد، نمى دخالت} باران وآمدن زمین زدن شخم و بذر افشاندن و گندم شدن آرد و نان پختن از{بیند مى را طبیعت
 مجهوالت میان در را خداوند یعنى دهد، مى دخالت را خدا  داند، نمى و بیند نمى را طبیعى ظاهرى اسباب چون بعد به نقطه
برداشت (کنیم ارجاع آنجا به باید را خود مجهوالت ما که انبارىاست الطبیعۀ ماوراء اینکه مثل  کند، مى جستجو خود

می داند  خداشناسی در مسیحی یهودي الهیات را آیه اهللا مطهري، دیدگاهاین  .)"113،مطهري،صحیات،  مسأله و خدا":از
 نگرش این زمهال.داشت ناسازگاري, ها پدیده طبیعی علتهاي کشف و جهان به خردگرایانه انداز چشم با که بود اي پایه بر که



298 
 

 گونه از علتی که شد یقین بود ناشناخته آنها علت که هم هایی پدیده آن و شد کشف ها پدیده از بسیاري علت وقتی که بود آن
 خواهند می وقت هر بر اساس این دیدگاه است که.نماند باقی خداپرستی و خدا براي جایی دیگر, دارد شده شناخته علتهاي

 مسأله, قرآن دیدگاه ازاما،  .آمد بیرون نیستی از و شد خلق جهان که روند می اولی لحظه دنبال, کنند بحث خدا از
، دارد آفرینی حیات و آفرینندگی خداوند همیشه. نیست آنی و اي لحظه امر یک خداوند آفرینی حیات و آفرینندگی

 دوره در علوم عمومیِ تاریخ و شناسی زیست علم تاریخ مطالعه  .همانگونه که در شرح آیات سوره واقعه توضیح داده شد
 شد سبب و است داشته وجود اروپا دانشمندان بیشترین کم دست و عموم درفکر ناسازواري این که کند می روشن, جدید
عمده و  لیچهار دل يمطهر دگاهیاز دهمانگونه که قبال هم متذکر شدیم، . بگیرد شکل فلسفه و علم در دیدگاههایی چنین

متون  فیتحر) 1 :گشت نیدر مغرب زم نیموجب  فراهم آمدن تضاد علم و د شانیکش ياز سو یبرجسته در قرون وسط
شدن  کیو نزد گرندیکدیدر تضاد با  مانیعلم و ا رد،یگ یجه مینت تیحیمس تیاز بهشت روحانداستان آدم و هبوطش در: ینید

از درخت معرفت بخورد و  دیبا ای . ردیداشته، امر خدا را بپذ نید دیآدم با ای. مانیاز ا ياست با دور يبه علم مساو
علل  فیخداوند در رد ،یحیمس اتیدر اله: از خداوند حیناصح ریتصو) 2. }28،  ص 3مجموعه آثار، ج {باز شود  شیچشمها

 مان،یانسان و ا{ ناسازگار افتاده اند گریکدیبا  یجهت اعتقاد به خدا و محاسبات علم نیگرفته است و به هم یقرار م یعیطب
ساعت  يچرخها و اجزا يساعت در البال ةسازند يجستجو }به مثابه{خدا در عالم  يجستجو سا،یکل دگاهیاز د.  }27ص ص 

 دیاصول عقا فیدر رد یونانی يو فلسفه ها یعلم لیقرار دادن مسا) 3. }85، ص 5 ج ، زمیاصول فلسفه و روش رئال{ بود
 یشناسهانیبا ک يبود، که هر معارضه ا ختهیآنچنان با مکتب ارسطو در هم آم ،یاهل کتاب در قرون وسط اتیاله: یمذهب

از  ياریبس": پر مغز گفته است يباره جمله ا نیبار بور در ا انیا. گذاشتند یم تیحیبا مسارسطو را به حساب معارضه 
 4.} 17ص  ن،یعلم و د{ "بودند لیارسطو قا يبود که برا یحرمتاز  یشد، ناش ینسبت به علم ابراز م ،که در ابتدا يمخالفتها

از مخالفت با  ينشانه ا نیکه کوچکتر یهنگامافراد بود و  دیعقا يدر جستجو یمحاکم جادیبا ا سایکل: سایکل يخشونتها) 
است که عکس  یهیبد. }35همان ص {کرد ینم زیپره یخشونت چیکرد از ه یمشاهده م یدر فرد با جمع یمذهب دیعقا

 دگاهیاز د نی، علم و د يمطهر دیشه گاهیپا":برداشت از(توانست باشد یمذهب نم یجز نف یروش نیالعمل مردم در مقابل چن
  )."ياستاد مطهر

علم قرن هفدهم ، ترکیب جدید :مرور  می کنیم براي نتیجه گیري ، "تقابل علم و دین"در اینجا ، بخشی از  مبحث               
با آشکار شدن رموز طبیعت توسط علم . استدالل ریاضى و مشاهده تجربى بود و جهان از آن پس با روابط کمى تبیین مى شد

داى حاضر در صحنه کمرنگ تر مى ایى مفهومى که کلیسا از خدا ارائه مى داد، روز به روز احساس نیاز به خجدید و نارس
وارد شدن ضربه . تفکر گالیله خیر اعلى به علت اولى تنزل یافت و دکارت و اسپینوزا او را در این اندیشه همراهى کردند .شد

معرفى  جهت وى با ترسیم خطوط اصلى تصویر مکانیکى از طبیعت، راه را براى نیوتن . به قداست قلمرو ابدى آسمانى شد
رخنه پوش و  چیده و قانونمند در چارچوب الهیات طبیعى، اعتقاد به خداى صانع، پی  طبیعت به مثابه ماشینى مکتفى به نفس،

 و دستگاه مانند را طبیعت معنا که خدا،  بدین تلقی شد،  "فلکی مهندس" عنوان به خدا و .هموار کرد ساعت ساز الهوتى
درقرن . ندارد آن امور گردش در دخالتی دیگر و انداخت کار به همیشه، براي بار، و یک را آن و آفرید سامانی به ماشین

 آن ماورایی عناصر و کرد خارج آن تن از را متافیزیکی جامه اما پذیرفت، را طبیعت یکنواختی ،اگرچه هیوم هیجدهم دیوید
 بر در سیاره دورترین تا گرفته آزمایشگاه در ذره کوچکترین از را چیز همه نیوتن گرانش و حرکت قانونهاي . افکند کنار به را

 جرمها و نیروها از ترکیبی بیشتر ،بار این ولی بود طبیعت در هماهنگ نظامی و نظم از حاکی هنوز هم،  تصویر این. گرفت می
 پیروي ثابتی قانونهاي از که کرد می ترسیم اي پیچیده ماشین صورت به را جهان مجموع، در .غایات از مراتبی سلسله تا بود
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 گرایشهاي از که ،"ماتریالیزم= ماده اصالت"و  "دترمینیزم=جبرانگاري". است بینی پیش درخور آن اجزاي همه که کند می
 کرده کوك را جهان ساعت این همیشه، براي یکبار حکیم صانع .گرفت سرچشمه مبنا همین از است هیجدهم قرن در روشنگري

 البته، افرادي. کند می حکومت جهان بر آنها راه از خدا که است جهان در طبیعی قوانین بقیه همان این و انداخته راه به و
 پیوسته یاریگري و کمک به نظم این حفظ یعنی .قالبها ریزند فرو هم از کند نازي اگر ند که،بود باور این بر دکارت مانند

 گذارد نمی خدا ،فی المثل. داشت اعتقاد شمسی منظومه تعادل حفظ در خدا پیوسته نقش به نیز، نیوتن. است نیازمند خداوند
 {پوش رخنه خداي نخستین، صنع بر افزون خداوند، رو این از .بیفتند هم روي و بخورند همه ب گرایشی جاذبه اثر بر ستارگان

God of thegaps { خدا که آورد می الزم نیوتنی انگاره: گفتبر این اندیشه، ایراد گرفته و می   نیتز الیب .بود نیز 
 هاي رخنه که است کیهان بسان ، پوش رخنه يخدا اینکه، دیگر. پردازد می آن اصالح به گاه گه که آفریده ناقص دستگاهی

 الپالس .است موجود وضع فکر به تنها که باشد مفرطی کار محافظه خدا آید می الزم نیز و. کند می بازسازي را اش آفریده
 به نیازي طبیعی قانونهاي شرح براي اصل در و ندارد طبیعت در را نیوتن و بویل نظر مورد نقش خداوند که گرفت نتیجه هم، 

 بستگیهاي و پیوندها وقتی زیرا ."نداشتم فرضیه آن به نیازي" :نوشت ناپلئون و با صراحت در پاسخ به. نیست خدا وجود انگاره
 متافیزیکی و غیبی علت یک از بردن نام به نیازي باشد بیان و روشنگري درخور آنها طبیعی علتهاي بیان با جهان رخدادهاي

 آن بر دقیق قانونهاي با معلولی و علّی جبري نظام که بود نابخرد و بیجان دستگاه یک بسان طبیعت الپالس نظر به. نیست
 روز پیشرفت با روي، این از. بیانند و روشنگري شرح درخور جدید علم مدد به فیزیکی قانونهاي این و داشت مطلق حاکمیت

 ینید ینیو جهانب یعلم ینیجهانب انیم و با این پیشینه،. دمعرفی ش" بازنشسته معمار"عنوان به خدا طبیعی، دانشهاي افزون
از  یکی )1:فاقد آنهاست نینو یکه تفکر علم قایل شد یمذهب ینیجهانببراي  یسه رکن اساس و می توان. ایجاد شد تعارض

 عتیطب. است یمذهب ینیاساساً خداوند گوهر و محور هر گونه تفکر و جهانب. است ادهو وجود فراتر از م یآن ارکان، امر قدس
در جهان  ياز منظر او، هر حادثه ا. بیعالم غ زاست ا يا نهی،آاست و عالم ظاهر عتیاز ماوراء طب يدر چشم موحد نمود

 نیدوم )2. است بیغا یدانشمندان علوم تجرب یدر تفکر فلسف يباور نیچن. دهد یاو رخ م ریبا دخالت خداوند و تدب عتیطب
. ستینشده و جهان باطل و رها ن دهیآفر هودهیدر جهان عبث و ب يزیچ چیه .دانستن خلقت است دفداره ،یرکن تفکر مذهب

 کیزیف نیا يروز افزون و معجزه آسا تیفقو به دنبال مو کیمکان کیزیبشر به ف یابیو دست "وتنین " نیکشف قوان یدر پ
 نیزدوده شد و چن عتیانگارانه از صحنۀ طب تیغا يرهایتفس ،یتجرب يدارهایو ساده تر پد قیدق ریو تفس نییدر مورد تب دیجد

نوع  نیا شیدایپ يها نهی، که زماز جهان یکیر مکانیتفس .منحصر است يرفت که هدف جهان در ماده و عالم ماد یگمان م
از خداوند، جهان و رابطۀ  يریتصو  شد، جیو پس از او را "وتنین"آمد و در زمانفراهم "دکارت"و  "لهیگال""نگرش در زمان 
، تعارض آشکار خصوص آمده بود نیداد که با آنچه در کتاب مقدس در ا یدخالت او در جهان ارائه م تیفیخدا با جهان و ک

او سازنده و به حرکت   .هیعلت محدثه بود تا علت مبق  ،ییبود تا علت غا  یعلت فاعل شتریب "وتنین"و  "لهیگال" يخدا  .داشت
خود  رکتشدن و به حرکت درآمدن ، به طور خودکار به ح دهیبود که پس از آفر عتیطب یو اول یدرآورنده عناصر اصل

در . جهان است ینظام اخالق ،یمذهب ینیرکن جهان ب نیسوم )3. نمود یم يرویپ يریتغیثابت و ال نیادامه داده و از قوان
 در اما .ندیب یآن را م جۀیانجام دهد، نت يخود است و هر کار يعالم محضر خداست و انسان مسؤول کارها ،ینید نشیب

نظام  چیندارد، ه یچون جهان هدف تاًیشود و نها یم دهیسنج یچون خوب و بد در پرتو اهداف انسان علمی، ینیجهان ب
  .نخواهد ماند یباق یاخالق

اثر  ،"نایساعت ساز ناب"کتاب عنوان  .غرب حاکم است کنونی شمندانیاند در افکارنگاه درباره خدا   این نوعهنوز                
،  مشابه  تلقی  پیشینیان از خدا در غرب می باشد که ترجمه فارسی آن در یسیشناس برجسته انگل ستیز " نزیداوک چاردیر"
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 یاد می شد، اکنون این خدا در نگاه "ساعت ساز الهوتى"خداوند با  عنوان اگر در چند قرن پیش، از . منتشر شد 1391سال 
ساعت جهان را کوك کرده و به راه انداخته  نیا شه،یهم يبرا کباری میصانع حکاگر در نگاه پیشینیان، . نابیناست ها "نزیداوک"

در   "نزیداوک"کنار رفته است، و حداقل واضع نظریه تکامل، یعنی داروین، به نفخه اولیه در آفرینش جهان باورداشت، اما  و 
، و جهان زنده را شکل  داده است ،یو طرح يزیبرنامه ر چیتالش کرده است تا ثابت کند که تکامل ، بدون وجود هکتابش 

اگر از ابتدا راه پرسش بسته نمی شد، . باشد یم سایکل ياز آموزه ها یناش ،ره خداتفکر دربا این.جهان نیازي به خدا ندارد
  .افکار قرون وسطایی کلیسایی شکل نمی گرفت
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