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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

شود و نیز كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و  كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

عمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات ا

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 مـؤلـفمقدمه 
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان سرفصلهایى تقسیم شد. در این به سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

رهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتا   

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22ای مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع ه

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 ان شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه م
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی 
 

  درباره
 

 علوم قرآنی و تفسیر
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 گفتارپیش 
 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فرموده که خود 

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 3عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات مورد  معارف قرآن در المیزان،( 19و  18و  17)جلدهای 

تفسیری بر مقدمه » نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

، در این مجموعه گنجانده شد. در به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 اولفصل 
 

 

 

 

 تفسیر و علوم تفسیری
 

 

 

 سابقه بحث های تفسیری قرآن
 

 

ست، از ا معناى بیان معانى آیات قرآنى و كشف مقاصد و مدالیل آنه تفسیر كه ب

ترین اشتغاالت علمى است، كه دانشمندان اسالمى را به خود جلب و مشغول كرده قدیمى

 است. 

 است. است، از عصر نزول قرآن شروع شده تفسیرتاریخ این نوع بحث كه نامش 

 این معنا از آیه: 

كما ارسلنا فیكم رسوال منكم، یتلوا علیكم آیاتنا و یزكیكم و یعلمكم الكتاب و » 

كه در شما رسولى از خود شما فرستادیم، تا بر شما بخواند آیات  همچنان -مةالحك

 بقره(/151...!«)تان كند و كتاب و حكمتتان بیاموزدما را و تزكیه

كه كتاب قرآن به او نازل  همان رسوليفرماید: شود، چون مى به خوبى استفاده مي 

 .دهدشد، آن كتاب را به شما تعلیم مى

  

 اسالم در تاریخ  مفسرین طبقه اول -1
 

ابن عباس،   :از صحابه بودند مانند جمعى اسالم در تاریخ  مفسرین از طبقه اول

 .كه دامن همت به كمر زده و دنبال این كار را گرفتند ؛ عبد هللا بن عمر، ابى و غیر ایشان

كه و ائمه اهل بیت علیهم السالم سخنى جداگانه داریم  السالمعلى علیهدرباره )

  .(گذردبزودى از نظر خواننده مى

روز بحث از قرآن از چارچوبه جهات ادبى آیات و شان نزول آنها و مختصرى  آن

روایات وارده از رسول خدا ه استدالل به آیات براى توضیح آیاتى دیگر و اندكى تفسیر ب

  .كرد تجاوز نميو امثال آن  ، در باب قصص و معارف مبدأ و معادوسلّموآلهعلیههللاصلى
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 اسالم در تاریخ  مفسرین دومطبقه  -2
 

مجاهد، قتاده، ابن ابى لیلى، شعبى، سدى  مانند: در مفسرین طبقه دوم، یعنى تابعین، 

ایشان هم چیزى  .و دیگران نیز كه در دو قرن اول هجرت بودند، جریان به همین منوال بود

بودند، نیفزودند، تنها  هه تفسیر سلوك كردبه آنچه مفسرین طبقه اول و صحابه، در طریق

 )چیزى كه به آن اضافه كردند، این بود كه بیشتر از گذشتگان در تفسیر خود، روایت آوردند

كه متاسفانه در بین آن روایات، احادیثى بود كه یهودیان جعل كرده و در بین قصص و 

وین زمین، دریاها، بهشت معارف مربوط به آغاز خلقت، چگونگى ابتداء خلقت آسمانها، تك

شداد و خطاهاى انبیاء و تحریف قرآن، چیزهائى دیگر از این قبیل دسیسه و داخل احادیث 

اى روایات تفسیرى و غیر تفسیرى، از آن قبیل روایات صحیح نمودند و هم اكنون در پاره

  !(شوددیده مى

در عصر خلفاء، فتوحات اسالمى شروع  ،وسلّموآلهعلیههللابعد از رسول خدا صلى

گون و با علماى هائى مختلف و امتهائى گونهشود و مسلمانان در بالد فتح شده با فرقهمى

هاى كالمى در شود بحثشوند، این خلطه و آمیزش سبب مى ادیان و مذاهب مختلف آشنا مي

  .مسلمانان شایع شود

ل عباسیان، یعنى در اواخر قرن اول از سوى دیگر در اواخر سلطنت امویان و اوائ

هجرت، فلسفه یونان بزبان عربى ترجمه شده، در بین علماى اسالم انتشار یافت و همه جا 

 مباحث عقلى ورد زبانها و نقل مجالس علماء شد. 

گرى نیز در از سوى سوم مقارن با انتشار بحثهاى فلسفى، مطالب عرفانى و صوفى

ردم به آن تمایل نمودند، تا بجاى برهان و استدالل فقهى، حقایق اسالم راه یافته، جمعى از م

  .هاى نفسانى دریابندو معارف دینى را از طریق مجاهده و ریاضت

و از سوى چهارم، جمعى از مردم سطحى به همان تعبد صرف كه در صدر اسالم 

كه  و بدون این وسلّم داشتند، باقى ماندندوآلهعلیههللادستورات رسول خدا صلىه نسبت ب

كارى به عقل و فكر خود داشته باشند، در فهم آیات قرآن به احادیث اكتفاء نموده و در فهم 

كردند، اگر هم احیانا اى ننموده، به ظاهر آنها تعبد مىمعناى حدیث هم هیچگونه مداخله

  !كردند، تنها از جهات ادبى آن بود و بسبحثى از قرآن مى

د كه روش اهل علم در تفسیر قرآن كریم مختلف شود، این چهار عامل باعث ش

عالوه بر این چهار عامل، عامل مهم دیگرى كه در این اختالف اثر به سزائى داشت، 

اختالف مذاهب بود، كه آنچنان در میان مسلمانان تفرقه افكنده بود، كه میان مذاهب اسالمى 

و  !« اله اال هللا و محمد رسول هللاال »اى، كلمه واحدى نمانده بود، جز دو كلمههیچ جامعه

  !گر نه در تمامى مسائل اسالمى اختالف پدید آمده بود

در معناى اسماء خدا، در صفات و افعال خدا، در معناى آسمانها و آنچه در آن 

جبر و تفویض، ثواب و عقاب و نیز در  ،قضاء و قدر ،است، در زمین و آنچه بر آنست
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كه در تمامى مسائلى كه با  ث و بهشت و دوزخ و كوتاه سخن آنمرگ و برزخ، در مسئله بع

حقایق و معارف دینى ارتباط داشت، حتى اگر كوچكترین ارتباطى هم داشت اختالفات 

مذهبى در آن نیز راه یافته بود،  در نتیجه در طریقه بحث از معانى آیات قرآنى متفرق شدند 

 !ه مذهبى خود درست كرداى بر طبق طریقو هر جمعیتى براى خود طریقه

 

 

 مـحـدثـیـن: -3 
 

شناس بودند، در فهم معانى آیات اكتفاء ، یعنى حدیثمحدث آن عده كه به اصطالح  

اند؟ نچه كه از صحابه و تابعین روایت شده، حاال صحابه در تفسیر آیه چه گفتهه آكردند ب

باشد، همین كه دلیل نامش روایت اند؟ هر چه میخواهد تابعین چه معنائى براى فالن آیه كرده

است، كافى است، اما مضمون روایت چیست؟ فالن صحابه در آن روایت چه گفته؟ مطرح 

گفتند در باره كردند و مى نیست، هر جا هم كه در تفسیر آیه روایتى نرسیده بود توقف مي

حتیاج به كه نه الفاظش آن ظهورى را دارد كه ا توان گفت، براى این این آیه چیزى نمي

بحث و اعمال فكر نداشته باشد و نه روایتى در ذیلش رسیده كه آن را معنا كرده باشد، پس 

و  !«همه از نزد پروردگار است، هر چند كه ما معنایش را نفهمیم» باید توقف كرد و گفت: 

 :جملهه كردند ب تمسك مي

راسخان در علم گویند:  -و الراسخون فى العلم یقولون آمنا به، كل من عند ربنا »

اش از ناحیه پروردگار ما است، نه تنها آنهائى كه ما ما بدان ایمان داریم، همه

 ال عمران(/7) ... !«فهمیممى

كه با این روش كه  اند، براى ایناند خطا رفتهپیش گرفته این عده در این روشى كه

اند: ما حق نداریم در فهم حقیقت گفته اند و دراند، عقل و اندیشه را از كار انداختهپیش گرفته

آیات قرآنى عقل و شعور خود را بكار بریم، تنها باید ببینیم روایت از ابن عباس و یا فالن 

كه اوال قرآن كریم نه تنها عقل را از اعتبار  صحابه دیگر چه معنائى نقل كرده و حال آن

كه اعتبار قرآن و كالم  زد، براى ایننینداخته، بلكه معقول هم نیست كه آنرا از اعتبار بیندا

وسیله عقل براى ما ثابت شده و در ثانى قرآن كریم ه ب،( و حتى وجود خدا )خدا بودن آن

یا ایها  :حجیتى براى كالم صحابه و تابعین و امثال ایشان اثبات نكرده، هیچ جا نفرموده

كه سخن صحابى او الناس هر كس صحابى رسول خدا باشد، هر چه به شما گفت بپذیرید، 

كه میان كلمات اصحاب اختالفهاى فاحش  حجت است و چطور ممكن است حجت كند با این

گوئیها دعوت كرده و كه بگوئى قرآن بشر را به سفسطه یعنى قبول تناقض هست، مگر آن

كه چنین دعوتى نكرده و بلكه در مقابل دعوت كرده تا در آیاتش تدبر كنند و عقل و  حال آن

د را در فهمیدن آن بكار ببندند و بوسیله تدبر اختالفى كه ممكن است در آیاتش بنظر فهم خو

تعالى قرآن  برسد، بر طرف نمایند و ثابت كنند كه در آیاتش اختالفى نیست، عالوه، خداي

 وقت چگونه ممكن است چیزي ء معرفى كرده، آنكریم خود را هدایت و نور و تبیان كلشى
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چطور  ؟!سیله غیر خودش، یعنى قتاده و امثال او روشن شودكه خودش نور است، بو

 ؟!ها باشد، تا او را هدایت كنندكه هدایت است، خودش محتاج ابن عباس تصور دارد چیزي

 ها باشد تا آن را بیان كنند؟!كه خودش بیان هر چیز است، محتاج سدى چگونه چیزي

 

 :متكلـمـین -4
 

اى در مذهب داشتند، همین اختالف مسلك وادارشان كرد كه اقوال مختلفه متكلمین  

كه در تفسیر و فهم معانى آیات قرآنى اسیر آراء مذهبى خود باشند و آیات را طورى معنا 

هم  اى مخالف یكى از آن آراء بود، تاویل كنند، آنكنند كه با آن آراء موافق باشد، اگر آیه

  !مخالف سایر آراء مذهبیشان نباشدطورى تاویل كنند كه باز 

ما فعال به این جهت كارى نداریم، كه منشا اتخاذ آراء خاصى در تفسیر در برابر 

هاى علمى است و یا منشا آن آراء دیگران، پیروى از مسلك مخصوصى، آیا اختالف نظریه

ى هاى قومى است، چون اینجا جاتقلیدهاى كورانه از دیگران است و یا صرفا تعصب

كه باید در اینجا بگوئیم این است كه نام این قسم بحث تفسیرى  بررسى آن نیست، تنها چیزي

چون وقتى ذهن آدمى مشوب و  !تر است، تا آنرا تفسیر بخوانیمرا تطبیق گذاشتن مناسب

هاى خاصى باشد، در حقیقت عینك رنگینى در چشم دارد، كه قرآن را نیز به پابند نظریه

خواهد نظریه خود را بر قرآن تحمیل نموده، قرآن را با آن تطبیق ند و مىبیهمان رنگ مى

  !دهد، پس باید آن را تطبیق نامید نه تفسیر

كند، اى از آیات فكر و بحث مىكه یك دانشمند، وقتى پیرامون آیه فرق است بین این

 ! عنائى حمل كنیمگوید؟ یا آنكه بگوید این آیه را به چه م با خود بگوید: ببینم قرآن چه مي

هاى علمى گوید، باید تمامى معلومات و نظریه خواهد بفهمد آیه قرآن چه مي اولى كه مي

خود را موقتا فراموش كند و به هیچ نظریه علمى تكیه نكند، ولى دومى نظریات خود را در 

ین كند و معلوم است كه اها بحث را شروع مىمسئله دخالت داده، بلكه بر اساس آن نظریه

 نوع بحث، بحث از معناى خود آیه نیست.

 

  :فـالسـفـه -5
  
نیز به همان دچار شدند كه متكلمین شدند، وقتى به بحث در پیرامون قرآن  فالسفه 

البته منظور ما از  !شان در آوردندپرداختند، سر از تطبیق و تاویل آیات مخالف با آراء مسلم

فلسفه بمعناى ، فلسفه، فلسفه بمعناى اخص آن یعنى فلسفه الهى به تنهائى نیست، بلكه منظور

  .شود اعم آن است، كه شامل همه علوم ریاضیات و طبیعیات و الهیات و حكمت عملى مي

شود، البته خواننده عزیز توجه دارد كه فلسفه به دو مشرب جداى از هم تقسیم مى

داند و دیگرى مشرب  ى مشرب مشاء، كه بحث و تحقیق را تنها از راه استدالل معتبر ميیك

گوید حقایق و معارف را باید از راه تهذیب نفس و جال دادن دل، به  اشراق است كه مي



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب شصت و سوم: گفتارهای عالمه طباطبائی- درعلوم قرآنی و تفسیر 11

 .وسیله ریاضت، كشف كرد
  

 مشائیان  -6
 

باره حقایق وقتى به تحقیق در قرآن پرداختند، هر چه از آیات قرآن در  مشائیان

ماوراء طبیعت و نیز در باره خلقت و حدوث آسمانها و زمین و برزخ و معاد بود، همه را 

قدر توسعه دادند، كه به تاویل آیاتى كه با مسلمیات  تاویل كردند، حتى باب تاویل را آن

فلسفیان ناسازگار بود قناعت نكرده، آیاتى را هم كه با فرضیاتشان ناسازگار بود تاویل 

  !ودندنم

هائى براى خود فرض مثال در طبیعیات، در باب نظام افالك، تئورى و فرضیه

ریزد یا خیر، كردند و روى این اساس فرضى دیوارها چیدند و باال بردند، ببینند آیا فرو مى

نامند، افالك كلى و جزئى مى (اصول موضوعه ) ها راكه در اصطالح علمى این فرضیه

مبدأ پیدایش موجودات دانسته و بین آنها ترتیب قائل شدند، براى فرض كردند، عناصر را 

اند كه همه كه خودشان تصریح كرده احكامى درست كردند و معذلك با این، افالك و عناصر

اى فرضى چیده شده و هیچ شاهد و دلیل قطعى براى آن نداریم، با این ها روى پایهاین خشت

  !(زهى بى انصافى ! )ها بود تاویلش كردندفرضیه اى از قرآن مخالف همینحال اگر آیه

 متصوفه -7

از آنهایند، بخاطر اشتغالشان به تفكر و سیر  متصوفهو اما آن دسته دیگر فالسفه كه 

در باطن خلقت و اعتنایشان به آیات انفسى و بى توجهیشان بعالم ظاهر و آیات آفاقى، بطور 

وده، تنها به تاویل آن پرداختند و این باعث شد كه كلى باب تنزیل یعنى ظاهر قرآن را رها نم

قرآنى، جرأت یافته، دیگر مرز و حدى براى آن نشناسند و هر كس هر  مردم در تاویل آیات

چه دلش خواست بگوید و مطالب شعرى كه جز در عالم خیال موطنى ندارد، بر هم بافته 

چیزى استدالل كنند و این جنایت خالصه بهر چیزى بر هر  ،آیات قرآنى را با آن معنا كنند

اصطالح بازتر و بیشتر و ه خود را به آنجا بكشانند، كه آیات قرآنى را با حساب جمل و ب

حروف نورانى و ظلمانى تفسیر كنند، حروفى را نورانى و حروفى دیگر را ظلمانى نام 

از احكام كه گذاشته، حروف هر كلمه از آیات را به این دو قسم حروف تقسیم نموده، آنچه 

  .بر آن كلمه و آن آیه مترتب سازند، اندخودشان براى این دو قسم حروف تراشیده

 ،پر واضح است كه قرآن كریم نازل نشد كه تنها این صوفیان خیالباف را هدایت كند  

هم بر  معارف آن ،مخاطبین در آیات آن، تنها علماى علم اعداد و ایقوف و حروف نیستند

، و چگونه شده است كه ساخته و پرداخته منجمین است پى ریزى نشده پایه حساب جمل

  !كه نجوم از سوقاتیهاى یونان است، كه به زبان عربى ترجمه شد باشد؟ و حال آن

و ائمه اهل بیت  وسلّموآلهعلیههللاخواهید گفت روایات بسیارى از رسول خدا صلى

اى قرآن ظاهرى و باطنى است و براى باطن آن اند: بررسیده، كه مثال فرموده السالمعلیهم

  .تا آخر حدیث ...باز باطن دیگرى است، تا هفت بطن و یا هفتاد بطن
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گوئیم: بله ما نیز منكر باطن قرآن نیستیم و لكن پیغمبر و ائمه در پاسخ مى

ویلش، هم به ظاهر قرآن پرداختند و هم به باطن آن، هم به تنزیل آن و هم به تا السالمعلیهم

وقت تازه در باره تاویل حرف  آن !نه چون نامبردگان كه بكلى ظاهر قرآن را رها كنند

آن تاویلى نیست كه نامبردگان  السالمداریم، منظور از تاویل در لسان پیامبر و ائمه علیهم

ست از معنائى كه مخالف ظاهر كالم ا اصطالح آقایان عبارته اند، چه تاویل بپیش گرفته

هاى مستحدثى كه در زبان مسلمانان و بعد از نزول قرآن و انتشار با لغات و واژه باشد و

اسالم رایج گشته جور درآید، ولى تاویلى كه منظور قرآن كریم است و در آیاتى از قرآن 

 در اوائل سوره آل عمران توضیح !  )نامش برده شده، اصال از مقوله معنا و مفهوم نیست

 ت تاویل در المیزان آمده است.(مبسوطی در باره واقعی

 

 تفسیر در زمان حاضر -8

 

وضع تفسیر قرآن در قرون گذشته بود و اما در قرن حاضر؟  آن چه در باال گذشت،

اى در تفسیر پیدا شد و آن این است، جمعى كه خود را مسلمان در این اعصار مسلك تازه

ال آن، كه اساسش حس و تجربه دانند، در اثر فرورفتگى و غور در علوم طبیعى و امثمى

است و نیز غور در مسائل اجتماعى، كه اساسش تجربه و آمارگیرى است، روحیه 

گرى پیدا كرده، یا بطرف مذهب فالسفه مادى و حسى سابق اروپائى تمایل پیدا كردند حسى

هیچ ارزشى براى  )گوید:و یا به سمت مذهب اصالت عمل لیز خوردند، مذهبى كه مى

هم عملى كه به درد حوائج  انسان نیست، مگر آن ادراكاتى كه منشا عمل باشد، آن ادراكات

  .(كندزندگى مادى بخورد، حوائجى كه جبر زندگى آن را معین مى

اند و در نتیجه اى مسلمان نما به سوى آن گرائیدهاین مذهب اصالت است كه پاره

گوید اصالت وجود تنها مال  علم مي، تواند مخالف با علم باشد اند: معارف دینى نميگفته

ست، پس در دین و معارف آن هم هر چه كه از دائره مادیات ا ماده و خواص محسوس آن

كند، مانند عرش و كرسى و لوح و قلم و امثال آن باید  بیرون است و حس ما آنرا لمس نمي

نیست،  اگر از وجود هر چیزى خبر دهد كه علوم متعرض آن .به یك صورت تاویل شود

و نیز آنچه كه تشریع بر آن  !مانند وجود معاد و جزئیات آن، باید با قوانین مادى توجیه شود

نبوت، رسالت، امامت و امثال آن، همه امور  ،وحى، فرشته، شیطان :تكیه كرده، از قبیل

گذاریم و روح روحى هستند كه به تناسب نام یكى را وحى و نام دیگرى را ملك و غیره مى

اى مادى و نوعى از خواص ماده است و مسئله تشریع هم اساسش یك نبوغ ودش پدیدههم خ

تواند قوانین خود را بر پایه افكار صالح بنا كند، تا اجتماعى  خاص اجتماعى است، كه مي

 صالح و راقى بسازد. 

نماهاى اعصار جدید در باره معارف قرآن است و اما در باره این آراء مسلمان

كه در میان روایات احادیثى جعلى دسیسه شده و راه یافته، لذا  گویند: از آنجائي روایات مي

توان اعتماد نمود، مگر آن حدیثى كه با كتاب یعنى قرآن كریم بطور كلى به هیچ حدیثى نمى
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كتاب هم باید با آیات خودش و با راهنمائى علم، تفسیر شود، نه به آراء و  موافق باشد و

ساسش استدالل از راه عقل است، چون علم همه آنها را باطل كرده، زیرا مذاهب سابق، كه ا

  !اساس علم حس و تجربه است

اند و یا الزمه این گفتارشان است، كه ها سخنانى است كه آقایان یا صریحا گفتهاین

ما در اینجا در صدد آن نیستیم كه اصول علمى و  . باید طریق حس و تجربه را پیروى كرد

تنها  اند بحث كنیمنان را بررسى نموده و در باره دیوارى كه روى این اساس چیدهفلسفى آ

اند، كه تفسیرشان تفسیر اشكالى كه بر طریقه مفسرین گذشته كرده :گوئیم كه این را مي

نیست، بلكه تطبیق است، عینا بخود آنان وارد است، هر چند كه با طمطراقى هر چه بیشتر 

 !واقعى قرآن همین است كه ما داریم كنند كه تفسیردعوى مى

كه اگر آقایان مانند مفسرین سلف معلومات خود را بر قرآن تحمیل  براى این

دانند،  هاى علمى را اصل مسلم گرفته، تجاوز از آنرا جایز نمياند، پس چرا نظریهنكرده

اصالح پس اینان نیز در انحراف سلف شریكند و چیزى از آنچه را كه آنان فاسد كردند 

  !نكردند

هائى كه در باره تفسیر برایش نقل كردیم دقت خواننده عزیز اگر در این مسلك

شریكند: كه آنچه  ،(بزرگى است كه نقص بسیار )بفرماید، خواهد دید كه همه در این نقص

كه  اند، بدون ایناند، بر قرآن كریم تحمیل نمودهاز ابحاث علمى و یا فلسفى بدست آورده

یات بر آنها داللت داشته باشد و در نتیجه تفسیر اینان نیز تطبیق شده و تطبیق خود مدالیل آ

اى از آیات را را تفسیر نام نهادند و حقایق قرآن را به صورت مجازها در آورده، تنزیل عده

  !تاویل كردند

نورا  »و  «هدى للعالمین » الزمه این انحراف این شد كه قرآنى كه خودش را به

مگر به كمك غیر خودش و بجاى د، معرفى نموده، هدایت نباش «ءتبیانا لكل شى » و «مبینا

نور مبین مستنیر به غیرش باشد، از غیر خودش نور بگیرد و بوسیله غیر خودش بیان 

 كند و به قرآن نور و بیان ميشود، حاال آن غیر چیست؟ كه ما را بسوى قرآن هدایت مى

  ى كه بزعم آقایان نور بخش و مبین قرآن و هادى بسوى آندانیم، اگر آن علم دهد؟! نمي

آیا  !(كه مورد اختالف هم شده و چه اختالف شدیدى ) ست و خودش مورد اختالف شدا

 !دانیم مرجع چه خواهد بود؟! نمي

كه ذكر شد، منشاش اختالف نظر در مفهوم  یك از این اختالفاتي هر حال هیچبه 

كه هم كلمات  اش نبوده، براى اینو جمله عربى مفرد آن لفظ آیه و معناى لغوى و عرفى

كه در فهم  هم عربى آشكار، آنچنان قرآن و هم جمالت آن و آیاتش كالمى است عربى و آن

 !كند آن هیچ عرب و غیر عربى كه عارف به لغت و اسالیب كالم عربى است توقف نمي

یابیم كه حتى یك آیه نمى ،(كه بیش از چند هزار آیه است )و در میان همه آیات قرآن

كه ذهن خواننده در فهم معناى آن دچار حیرت  در مفهومش اغالق و تعقیدى باشد، بطوري

ترین كالم عرب است و كه قرآن فصیح چطور چنین نباشد و حال آن !و سرگردانى شود

كه  ترین شرط فصاحت این است كه اغالق و تعقید نداشته باشد و حتى آن آیاتى همابتدائى
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آیند، مانند آیات نسخ شده و امثال آن، در مفهومش غایت جزو متشابهات قرآن بشمار مى

 دانیم، نه این وضوح و روشنى را دارد و تشابهش بخاطر این است كه مراد از آن را نمي

 !كه معناى ظاهرش نامعلوم باشد

تالف در پس این اختالف از ناحیه معناى كلمات پیدا نشده، بلكه همه آنها از اخ

مصداق كلمات پیدا شده و هر مذهب و مسلكى كلمات و جمالت قرآن را بمصداقى حمل 

اند، كه آن دیگرى قبول ندارد، این از مدلول تصورى و تصدیقى كلمه، چیزى فهمیده و كرده

  !آن دیگرى چیزى دیگر

شود كه ذهن  باعث مي ،(همانطورى كه گفته شده )كه انس و عادت توضیح این

در هنگام شنیدن یك كلمه و یا یك جمله، به معناى مادى آن سبقت جوید و قبل از هر آدمى 

كه  معناى دیگر، آن معناى مادى و یا لواحق آن به ذهن در آید و ما انسانها از آنجائي

ور است و سر بدنهایمان و قواى بدنیمان، مادام كه در این دنیاى مادى هستیم، در ماده غوطه

اده است، لذا مثال اگر لفظ حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و كالم و و كارش همه با م

ها به  شنویم، فورا معناى مادى ایناراده و رضا و غضب و خلق و امر و امثال آنرا مى

 آید، همان معنائى كه از این كلمات در خود سراغ داریم. ذهن ما در مى

 ،بال فرشته ،فرشته ،كرسى ،همچنین وقتى كلمات آسمان، زمین، لوح، قلم، عرش

مادى  شنویم، مصادیق طبیعى وشیطان، لشگریان او، از پیاده نظام و سواره نظامش را مى

  .شودجوید و قبل از هر معناى دیگرى داخل در فهم ما مى آن به ذهن ما سبقت مي

ه گویند: خدا عالم را خلق كرده، یا فالن كار را كرده، یا ب شنویم كه ميو چون مى

خواهد، همه اینها را الن چیز عالم است، یا فالن چیز را اراده كرده، یا خواسته،  یا مىف

كنیم، چون معهود در ذهن ما این زمانش مىه مشیت، خودمان مقید ب ،مانند خلق، علم، اراده

خواهد مضارع و مربوط به آینده  است كه خواسته ماضى و مربوط به گذشته است و مي

  .گذاریمخدا همین فرق را مى ،(خواهد استه و ميخو )است، در باره

 فرماید:تعالى مى شنویم كه خدايباز وقتى مى

 فرماید:و یا مى ق(/35! «)نزد ما بیشتر هم هست -و لدینا مزید »

و یا  انبیا(/17! «)گیریم نه از میان شمااز نزد خود مى -التخذناه من لدنا »

 :فرمایدمى

و یا  ال عمران(/198! «)آنچه نزد خدا است بهتر است -و ما عند هللا خیر »

 :فرمایدمى

 بقره(/28! «)گردیدبه نزد او بر مى -الیه ترجعون »

دهد، كه همان معنائى را در باره خدا مى «نزد » رسد كه كلمهذهنمان مىه فورا ب

 دهد و آن عبارت است از حضور در مكانى كه ما هستیم. در باره ما مى

 فرماید:شنویم كه مىمىو چون 

ه اى را هالك كنیم بچون بخواهیم قریه -و اذا أردنا أن نهلك قریة، امرنا مترفیها »

 فرماید:شنویم كه مىو یا مى اسرا(/16!«)دهیم كه...عیاشهایش دستور مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب شصت و سوم: گفتارهای عالمه طباطبائی- درعلوم قرآنی و تفسیر 15

 قصص(/5!«)ایم كه منت نهیم...اراده كرده - و نرید أن نمن »

 :فرمایدشنویم كه مىو یا مى 

 بقره(/185) !«خدا آسانى براى شما اراده كرده -یرید هللا بكم الیسر  »

رسد كه اراده خدا هم از سنخ اراده ما است، از این قبیل كلمات فورا به ذهنمان مى

 كنیم كه در خود ما مقید به آنها است. شنویم، مقید به آن قیودى مىرا وقتى مى

چه فارسى چه  )اول كه ما ابناء بشر لفظ كه از روز اى هم نداریم، براى اینچاره

را وضع كردیم، براى این وضع كردیم كه موجودى اجتماعى  (عربى و چه هر زبانى دیگر

اى بودیم و ناگزیر بودیم، منویات خود را به یكدیگر بفهمانیم، فهماندن منویات وسیله

را از خود در  «بآ »خواهد، لذا با یكدیگر قرار گذاشتیم قبال كه هر وقت من صداىمى

كند و به همین منوال الفاظ گویم كه رفع تشنگى مى آوردم، تو بدان كه من آن چیزى را مي

 .دیگر

زندگى اجتماعى را هم حوائج مادى به گردن ما گذاشت، چون منظور از آن این بود 

له كه دست به دست هم داده، هر یك، یكى از كارهاى اجتماع را انجام دهیم، تا به این وسی

ست، ناگزیر ا  كارهاى اجتماعى همه مربوط به امور مادى و لوازم آن .استكمال كرده باشیم

كند، روى این جهت هر هائى كه غرض ما را تامین مىالفاظ را وضع كردیم، براى مسمى

  .رسدشنویم، فورا معناى مادیش به ذهنمان مىلفظى را كه مى

لفاظ را وضع كردیم، براى آن چیزى وضع لكن باید این را هم بدانیم كه اگر ما ا

اش تغییر كرد، مادام كه آن دهد، حاال اگر آن چیز شكل و قیافهكردیم كه فالن فائده را بما مى

كه: اشیائى كه ما براى هر  توضیح این .ستادهد، باز لفظ نام برده، نام آن چیز فائده را مى

م به تغیر و تبدلند، چون حوائج آدمى رو به ایم از آنجا كه مادى هستند، محكویك نامى نهاده

زبان ه یابد، مثال كلمه چراغ را ما در اولین روزى كه بتبدل است و روز به روز تكامل مى

اى در آن روغن ریختیم و فتیلهجارى كردیم، بعنوان نام یك ظرفى بود، كه روغن در آن مى

هاى كردیم، تا در شب، روشن مىانداختیم و لبه فتیله را از لبه ظرف بیرون گذاشتهمى

آوردیم شنونده چنین به زبان مى «چراغ»  تاریك پیش پاى ما را روشن كند و هر وقت كلمه

فهمید، ولى روز بروز در اثر پیشرفت ما، چراغ هم پیشرفت كرد و تغییر چیزى از آن مى

غ اولیه ما، شكل داد، تا امروز كه بصورت چراغ برق در آمد، بصورتى كه از اجزاء چرا

اش، ولى در هیچ چیز در آن وجود ندارد، نه ظرف سفالى آن هست، نه روغنش و نه فتیله

كه از المپ همان فائده را  گوئیم چراغ، براى چه؟ براى این عین حال باز به المپ مي

 بردیم. بریم كه از پیه سوز سابق مىمى

زبان آوردیم، طبق ه را بكه آن همچنین كلمه میزان یا ترازو، كه در اولین روزي

را بفهمد كه كاال و اجناس  را وضع كردیم، كه شنونده از آن چیزي قرار قبلى براى، این آن

ایم، كه با آن حرارت و شود، ولى امروز آالتى درست كردهما بوسیله آن سنجیده مى

و كه هست میزان الحرارة است  سنجیم، پس این هم میزان هست، چیزيبرودت، را هم مى

همچنین كلمه سالح كه در روز اول چوب و چماق بود، بعدا شمشیر و گرز شد و امروز 
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 توپ و تفنگ شده است. 

پس بنا بر این هر چند كه مسماى نامها تغییر كرده، بحدى كه از اجزاء سابقش نه 

كه  ذاتى مانده و نه صفاتى و لكن نامها همچنان باقى مانده است، این نیست مگر بخاطر این

شد، نه شكل گذارى، فائده و غرضى بود كه از مسماها عاید ما مىنظور روز اول ما از نامم

و صورت آنها،  مادام كه آن فائده و آن غرض حاصل است، اسم هم بر آن صادق است، در 

نتیجه مادام كه غرض سنجش، نورگیرى، دفاع و غیره باقى است نام میزان، چراغ و 

 اسلحه، نیز باقى است. 

ا بر این باید توجه داشته باشیم كه مالك و مدار در صادق بودن یك اسم و صادق بن

ست و نباید نسبت به لفظ اسم ا نبودن آن، موجود بودن غرض و غایت و موجود نبودن آن

گوئیم، باز  جمود به خرج داده و آن را نام یك صورت بدانیم و تا قیامت هر وقت چراغ مي

گذارد ما این توجه را داشته  م اما متاسفانه انس و عادت نميهمان پیه سوز را اراده كنی

باشیم و همین باعث شده كه مقلدین از اصحاب حدیث، چون فرقه حشویه و مجسمه به 

كه این جمود، جمود  ظواهر آیات جمود كرده و آیات را به همان ظواهر تفسیر كنند، گو این

  .ر تشخیص مصادیقبر ظواهر نیست، بلكه جمود بر انس و عادت است د

كند و روشن در بین خود ظواهر، ظواهرى هست كه این جمود را تخطئه مى

سازد كه اتكاء و اعتماد كردن در فهم معانى آیات، بر انس و عادت، مقاصد آیات را در مى

 هم و بر هم نموده، امر فهم را مختل میسازد، مانند آیه:

 و آیه: شوری(/11!«)ءلیس كمثله شى »

 و آیه: انعام(/103!«)ال تدركه االبصار و هو یدرك االبصار و هو اللطیف الخبیر  »

 صافات(/159!«)سبحان هللا عما یصفون »

چون اگر درك خدا، چون درك ما باشد، او مثل ما خواهد بود، در حالى كه آیه اولى 

  !داردم، منزه مىاش بگوئیگوید: او مثل ندارد و آیه سومى او را از آنچه كه ما در باره مي

همین جهت باعث شده كه دیگر مردم در درك معانى آیات، به فهم عادى و 

كه دور بودن از خطا و به دست آوردن  مصداقهاى مانوس در ذهن اكتفاء نكنند، همچنان

مجهوالت، انسان را وادار كرده تا دست به دامان بحثهاى علمى شود و تجویز كند كه بحث 

 رآن و تشخیص مقاصد عالیه آن دخالت دهد. را در فهم حقایق ق

از یكسو ناگزیر بود دنبال علم تفسیر برود و حقایق قرآن را با ذهنى ساده، نه با 

عینك معلومات شخصى، مو شكافى كند و از سوى دیگر در فهم معانى آیات، به فهم عادى و 

مل بر پیه سوز را ح «چراغ » مصداق مانوس در ذهن خود قناعت ننموده و در مثل كلمه

رفت و خواست بفهم عادى خود قناعت كند، دنبال علم نمىنكند، چون اگر از روز اول مى

اگر دو دستى دامن علم را چسبید، براى این بود كه فهمید فكرش بدون بحث علمى مصون 

 كه فكر عادى به تنهائى مجهوالت را براى انسان كشف نمي عالوه بر این، از خطاء نیست

  !كند

تواند راه میانه را برود، نه آنقدر علم را در بر سر این دو راهى، كمتر كسى مى
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درك حقایق قرآن دخالت دهد، كه سرانجام سر از علم ایقوف و زبر و بینه در آورد و نه 

آنقدر بفكر ساده خود جمود دهد، كه تا روز قیامت چراغ را بر پیه سوز و سالح را بر گرز 

  .و كمند، حمل كند

شود، نتائج حاصله را بر قرآن كه به ذیل ابحاث علمى متمسك مى كه در عین اینبل

تحمیل نكند، چون فهمیدن حقایق قرآن و تشخیص مقاصد آن، از راه ابحاث علمى دو جور 

ست ، بحثى علمى و یا فلسفى را ا اى كه قرآن متعرض آندر مسئله كه ما است، یكى این

، تا حق مطلب برایمان روشن و ثابت شود، آنوقت بگوئیم: آغاز كنیم و همچنان دنبال كنیم

هر چند كه مورد پسند بحثهاى علمى و نظرى است و  گوید، این روش آیه هم همین را مي

  !پسنددلكن قرآن آن را نمى

كه براى فهم آن مسئله و تشخیص مقصود آن آیه، از نظائر آن آیه كمك  دوم این

گوید آنگاه اگر بگوئیم علم هم همین را مى )را بدست آوریمگرفته، منظور از آیه مورد نظر 

را تفسیر خواند، خود قرآن آن را  توان آن و این روشى است كه مي ! (عیبى ندارد

داند، آنوقت چگونه ممكن  مي نحل(/89)«ءتبیانا كل شى »پسندد، چون قرآن خود رامى

یناتى از هدى و جدا سازنده حق است كه بیان خودش نباشد، قرآن خود را هدایت مردم و ب

 !«هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان» فرماید: از باطل معرفى نموده، مى

وقت چطور ممكن است هدایت و بینه و فرقان و نور مردم در تمامى  آن بقره(/185)

ترین حاجتشان كه فهم خود قرآن است، نه هدایت حوائج زندگیشان باشد، ولى در ضرورى

 ان و نه نور؟ قو نه تبیان و نه فر باشد

كنند مژده داده، كه ایشان را به قرآن بتمامى افرادى كه در راه خدا مجاهدت مى

 كند و فرموده:هاى خود هدایت مىراه

 عنکبوت(/69)!« و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا »

ترین جهادشان كه همانا فهم كالم پروردگارشان است، ایشان را وقت در مهم آن 

و چه جهادى اعظم از مجاهدت در فهم كتاب  !(و به فرضیات علمى احاله كند )هدایت نكند؟ 

را  كند؟ آیاتى كه قرآن خدا و چه سبیلى بهتر از سبیل قرآن بشر را بسوى او هدایت مي

  !كند بسیار استچنین معرفى مى

به همه آنها در المیزان، در بحث محكم و متشابه، در اوائل سوره آل عمران  ) 

 (. به عمل آمده استدر اطرافش بحث مفصل  شده و اشاره
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 طریقه تفسیر قرآن به وسیله رسول هللا و امامان اهل بیت

 

بیت او در و امامان اهل  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى كه رسول ايماند طریقه باقى مي

را نخست به او تعلیم كرده و او را معلم سایرین  اند، رسولى كه خدا قرآنتفسیر سلوك نموده

 قرار داده و فرموده:

!«  روح االمین آنرا بر قلب تو نازل كرده -نزل به الروح االمین، على قلبك »

 و نیز فرموده: شعرا(/194و193)

ما كتاب را بر تو نازل كردیم، تا  - ل الیهمو انزلنا الیك الذكر، لتبین للناس ما نز »

 و نیز فرموده: نحل(/44...!«)براى مردم بیان كنى كه چه چیز براى آنان نازل شده

 را بر شما مي آیات آن -یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمة »

 جمعه(/2) ...!«دهدخواند و شما را تزكیه نموده، كتاب و حكمت را تعلیمتان مى

را در حدیث مورد  ایشان وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى و امامان اهل بیت كه رسول 

 :انى تارك فیكم الثقلین، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا »: اتفاق بین شیعه و سنى

من دو چیز گران  -كتاب هللا و عترتى اهل بیتى و انهما لن یفترقا، حتى یردا على الحوض

 :شویدگذارم، كه مادام به آن دو تمسك جوئید، ابدا بعد از من گمراه نمىشما جانشین مى در

بیتم را و این دو حتى چشم بر هم زدنى از یكدیگر جدا یكى كتاب خدا و یكى عترتم اهل

منصوب براى چنین مقامى كرده و خدا هم  !«شوند، تا كنار حوض بر من در آیندنمى

 فرموده:تصدیقش كرده، كه 

 احزاب(/33!«)انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا  »

 اند نفى كرده و فرموده:و نیز علم به قرآن را از غیر ایشان كه مطهرین 

به درستى كه این  - انه لقرآن كریم، فى كتاب مكنون، ال یمسه اال المطهرون »

تابى مكنون كه احدى جز مطهرین با آن قرآن كتابى است كریم و خواندنى در ك

 واقعه(/88تا86) !«تماس ندارد

شان در تعلیم و تفسیر قرآن ، طریقهالسالماین پیغمبر و این امامان اهل بیت علیهم

اى است كه ما بیان كردیم آید، همین طریقهكه از احادیث تفسیرى آنان بر مى كریم، بطوري

هاى روایتى این كتاب از نظر خواننده عزیز بحثو ما بزودى آن احادیث را در ضمن 

وقت خواهید دید كه هیچ اهل بحثى در آن همه روایت حتى به یك حدیث  گذرانیم، آنمى

اى از حجت و السالم در تفسیر آیهخورد، كه رسولخدا و یا ائمه اهل بیت علیهم برنمي

 !اى علمى كمك گرفته باشندبرهانى علمى و نظرى و یا فرضیه

كه رسول خدا  چطور ممكن است چنین كارى كرده باشند؟ با این و

 وسلّم در باره قرآن كریم فرمود:وآلهعلیههللاصلى

هاى شبى دیجور راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه ها چون پارهوقتى فتنه -

قرآن، كه او شافعى است، كه شفاعت و ه در آن هنگام بر شما باد ب، كردند



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب شصت و سوم: گفتارهای عالمه طباطبائی- درعلوم قرآنی و تفسیر 19

گرى از نقائص بشر است كه خدا او را تصدیق امضاء شده و شكوهوساطتش 

كرده، هر كس آن را به عنوان كارنامه پیش روى خود بگذارد تا به آن عمل كند او 

هائى كشاند و هر كس آن را پشت سر اندازد و به برنامهوى را به سوى بهشت مى

  !رانددیگر عمل كند، همان قرآن او را از پشت سر به سوى آتش مى

نماید و آن كتاب تفصیل  و جدا قرآن دلیلى است كه بسوى بهترین سبیل راه مى

دهد،  سازى حق از باطل است و كتاب بیان است، كه هر لحظه به تو سعادتى مي

كتاب فصل است، نه شوخى، كتابى است كه ظاهرى و باطنى دارد، ظاهرش همه 

ف و باطنش بسیار ژرف و حكمت است و باطنش همه علم، ظاهرش ظریف و لطی

عمیق است، قرآن داراى داللتها و عالمتها است و تازه داللتهایش هم دالالتى دارد 

شود، در آن چراغهاى توان شمرد، غرائب آن هرگز كهنه نمىعجائب قرآن را نمى

هاى حكمت است، قرآن دلیل بر هر پسندیده است نزد كسى كه هدایت و مناره

 !انصاف داشته باشد

ا بر این بر هر كسى الزم است كه دیدگان خود را در آن بچراند و نظر خود را به بن

از و  این صفات برساند و با این صفات به قرآن نظر كند تا دچار هالكت نشود

رهائى یابد، چه تفكر مایه حیات قلب شخص بصیر  خلیدن خار به پاى چشمش

هاى شب نور دارد، او  ریكيماند كه در تا است، چنین كسى مانند چراغ بدستى مي

آفریند رهائى یابد، عالوه تواند از خطرهائى كه تاریكى مى به سهولت و بخوبى مي

 !كه در مسیر خود توقفى ندارد بر این

 فرماید:كه در نهج البالغه آمده مى السالم هم به طوريعلى علیه

و بعضى از آن  كند اى دیگر را بیان مياى از آن پارهقرآن چنین است كه پاره -

  ...!شاهد بعضى دیگر است

 و این یگانه راه مستقیم و روش بى نقصى است كه معلمین قرآن و هادیان آن، ائمه

  !اندپیموده السالمعلیهم

  7ص :    1المیزان ج : 

 

 

 «تفسیر المیزان » روش تفسیری عالمه طباطبائی در

 

دهیم و به همین طرز قرار مىما نیز بیارى خداى سبحان روش تفسیرى خود را  -

كنیم و بهیچ وجه بحثى نظرى و فلسفى و یا به از آیات قرآن در ضمن بیاناتى بحث مى

  !كنیماى عرفانى، تكیه نمىاى علمى یا مكاشفهفرضیه

و نیز در این تفسیر در جهات ادبى قرآن بیش از آن مقدارى كه در فهم معنا از 

و تا آن نكته را بیان نكنیم از اسلوب عربى كالم آن معنا اسلوب عربى محتاج به آن هستیم 

اى علمى كه فهم اشخاص در آن اختالف ندارد، اى بدیهى و یا مقدمهفهمیم و یا مقدمهرا نمى
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 كنیم. ذكر نمى

بنا بر این از آنچه تاكنون بیان كردیم به دست آمد، كه ما در این تفسیر به منظور 

  :كنیمالسالم تفسیر كرده باشیم تنها در جهات زیر بحث مىعلیهمكه به طریقه اهل بیت  این

 ،علم ،حیات  :معارفى كه مربوط است به اسماء خداى سبحان و صفات او از -1

یكتائى و امثال آن و اما ذات خداى عز و جل، قرآن كریم آن ذات مقدس  ،بصر ،سمع ،قدرت

  .داندرا غنى از بیان مى

خلق،  امر،  اراده،  مشیت،   :تعالى، چون ال خدايمعارف مربوط به افع -2

  .تفویض، رضا، غضب و امثال آن از كارهاى متفرق ،هدایت، اضالل، قضاء،  قدر،  جبر

و انسان هستند،  خدای تعالیهائى كه بین واسطهه معارفى كه مربوط است ب -3

مالئكه، شیطانها، جن  حجابها، لوح، قلم، عرش، كرسى، بیت المعمور، آسمان، زمین،  :مانند

  .و غیر ذلك

  .معارفى كه مربوط است به خود انسان در زندگى قبل از دنیا -4

تاریخ پیدایش نوع او،  : انسان در دنیا، چونه معارفى كه مربوط است ب -5

خودشناسیش، شناسائى اصول اجتماعى، مسئله نبوت، رسالت، وحى، الهام، كتاب، دین، 

شود، همان انبیاء، كه از داستانهاى آنان استفاده مى شریعت، كه از این باب است مقامات

  .كریم از آن حضرات حكایت كرده است داستانهائى كه قرآن

  .در عوالم بعد از دنیا، یعنى عالم برزخ و معادمعارف مربوط به انسان  -6

معارف مربوط به اخالق نیك و بد انسان، كه مقامات اولیاء در صراط بندگى  -7

  .یعنى اسالم و ایمان و احسان و اخبات و اخالص و غیر ذلك مربوط به این معارف است

آنها بحث نشده، و اما آیاتى كه مربوط است به احكام دینى، در این تفسیر پیرامون 

  .بحث پیرامون آنها مربوط به كتاب فقه است نه تفسیر چون

نتیجه این طریقه از تفسیر این شده كه در تمامى این كتاب و در تفسیر همه آیات 

اى را بر معنائى خالف ظاهر حمل كرده باشیم، پس در این بینى كه آیهقرآنى یك بار هم نمى

بینى، بله تاویل به آن معنائى كه قرآن در چند جا كتاب تاویلى كه دیگران بسیار دارند نمى

 ، اصال از قبیل معانى نیست. كنداثباتش مى

هائى متفرق از سپس در هر چند آیه بعد از تمام شدن بحثها و بیانات تفسیرى، بحث

ن مقدار كه برایمان امكان داشت، از روایات منقوله از ه آایم و در آن بروایات قرار داده

عین هم از طرق عامه و ائمه اهل بیت سالم هللا علیهم اجم و وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

ایم، و اما آن روایاتى كه از مفسرین صحابه و تابعین چیزى نقل هم خاصه ایراد نموده

كه روایاتى است در هم و  كه صرف نظر از این كند، در این كتاب نقل نكردیم، براى اینمى

ن موقوفه مگر روایاتى كه بعنوا )بر هم، كالم صحابه و تابعین حجیتى براى مسلمانان ندارد

  .(نقل شده است

دقت بفرمایند مطلع خواهد شد  السالماهل بحث اگر در روایات منقوله از ائمه علیهم

اى جدید نیست، بلكه كه این طریقه نوینى كه بیانات این كتاب بر آن اساس نهاده شده، طریقه
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سالم هللا علیهم اى است كه در فن تفسیر سلوك شده و طریقه معلمین تفسیر ترین طریقهقدیمى

  !است

هاى مختلف فلسفى، علمى، تاریخى، اجتماعى و البته در خالل این كتاب بحث

ها به ذكر ایم و در همه این بحثاخالقى هست، كه در آنها نیز به مقدار وسعمان بحث كرده

آن مقدماتى كه سنخیت با بحث داشته اكتفاء نموده و از ذكر مقدماتى كه مقدمیت ندارد و 

  .یمه ارج از طور بحث است خوددارى نمودخا

 !نمائیم كه بهترین یاور و راهنما استتعالى مسئلت مى و سداد و رشاد را از خداي

 فقیر الى هللا محمد حسین طباطبائى         

 

 20ص :    1المیزان ج : 
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 مقدمه تفسیری درباره:

 آیات محکم و متشابه در قرآن

 
ا »  ُهَو الَِّذى أَنَزَل َعلَْیك اْلِكتَب ِمْنهُ َءایٌَت مْحَكَمٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَِب َو أَُخُر ُمتَشبَِهٌت  فَأَمَّ

اْلِفتْنَِة َو اْبتِغَاَء تَأِْویِلِه  َو َما یَْعلَُم  الَِّذیَن فى قُلُوِبِهْم َزْیٌغ فَیَتَّبِعُوَن َما تَشبََه ِمْنهُ اْبتِغَاءَ 

ْن ِعنِد َرب ِنَا  َو َما یَذَّكَُّر إِال تَأِْوی ِسُخوَن فى اْلِعْلِم یَقُولُوَن َءاَمنَّا بِِه كلٌّ م ِ ُ  َو الرَّ لَهُ إِال َّللاَّ

 !«أُولُوا األَْلبَِب...

و او كسى است كه كتاب را بر تو نازل كرد، بعضى از آیات آن، آیات محكم است » 

ابهند، اما آن كسانى كه در دلهایشان كه اصل كتابند و بعضى دیگر آیات متش

كنند تا به این وسیله فتنه به پا كنند و انحراف است تنها آیات متشابه را پیروى مى

كنند، در حالى كه تاویل آن را به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تاویل مى

یم كه گویند به همه قرآن ایمان داردانند مگر خدا و راسخین در علم، مىنمى

اش از ناحیه پروردگار ما است و به جز خردمندان از آن آیات پند همه

 آل عمران( /7« ) گیرند...!نمى

مشتمل است بر آیات محكم و آیات متشابه، كه برگشت قسمت دوم)متشابهات( قرآن 

 شود. به قسمت اول) محكمات( است  و به وسیله آنها ، آیات متشابه شرح و تبیین مى

هر چیز محكم، بدین جهت  «آیات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات..!منه » 

كند و چیزى آنرا پاره پاره نساخته و كار آن را مختل محكم است كه فساد در آن رخنه نمى

 سازد.نمى

در آیه مورد بحث ، منظور از احكام محكمات ، صراحت و اتقان این آیات است  و 

مانند آیات متشابه هیچ تشابهى در آنها نیست  و خواننده بدون  خواهد بفرماید آیات محكممى

برد ، نه اینكه العیاذ باهلل معنایش این باشد كه بعضى از تردید و اشتباه به معنایش پى مى

معنا است چون خداى عزوجل در سوره آیات قرآن معنادار است  و بعضى دیگر سست و بى

و متقن خوانده  و فرموده : كتاب احكمت آیاته ثم  هود آیه اول تمامى آیات قرآن را محكم

 فصلت من لدن حكیم خبیر . 

ثم » فرموده: «احكمت آیاته...،» چیزى كه هست از آنجائى كه دنبال جمله

خواهد فهمیم كه مراد از احكام ، حالى است از حاالت تمامى آیات كتاب ، مىمى« فصلت...،

ى واحد بوده  و هنوز دستخوش تجزى و تبعض نشده بفرماید قرآن كریم قبل از نزول ، امر

بود ، در آن موقع آیاتش متعدد نبود)و وقتى قرار شد نازل شود یعنى در خور فهم بشر گردد 

داراى آیات و اجزا شد. مترجم.( پس كلمه احكام در آیه سوره هود وصف تمامى كتاب است  

یگر است چون معناى بعضى و در آیه مورد بحث وصف بعضى از آیات نسبت به بعضى د
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 از آیات قرآن روشن است  و تشابهى در آنها نیست و بعضى دیگر اینطور نیست . 

تر ، از آنجایى كه در آیه مورد بحث ، آیات قرآن را به دو قسمت به عبارت ساده

فهمیم منظور از احكام در این آیه ، غیر از احكام در آیه محكم و متشابه تقسیم كرده مى

هود است  و همچنین منظور از تشابه در آیه مورد بحث غیر از آن تشابهى است كه سوره 

« كتابا متشابها مثانى...!»در سوره زمر تمامى قرآن را متصف به آن دانسته  و فرموده: 

 زمر(/23)

 و چرا آیات محكم را ام الكتاب خوانده؟ حال ببینیم معناى ام الكتاب چیست ؟

به حسب اصل لغت به معناى مرجعى است كه چیزى و یا چیزهایى بدان « ام»كلمه 

كنند  و آیات محكم را نیز از همین جهت ام الكتاب خوانده كه مرجع آیات متشابه رجوع مى

شود بعضى از آیات قرآن ، یعنى متشابهات آن ، به بعضى دیگر ، است ، پس معلوم مى

 .یعنى آیات محكم ، رجوع دارند 

 بنا بر این قرآن كریم مشتمل بر آیاتى است كه مادر و مرجع آیات دیگر است. 

در آیه شریفه ، كلمه محكمات در مقابل اخر متشابهات قرار گرفته ، پس معلوم 

شود ، همان طور كه گفتیم آیات قرآن دو قسمند ، آن دسته كه محكم است متشابه نیست  و مى

شابه به معناى توافق چند چیز مختلف و اتحاد آنها در آنكه متشابه است محكم نیست و ت

 اى از اوصاف و كیفیات است.پاره

است ، « متشابه و مثانى» از سوى دیگر قرآن را چنین توصیف كرده كه كتابى 

كتابا » شود و فرموده: بطورى كه پوست بدن مردم خدا ترس ، از شنیدن آن جمع مى

و مسلما منظور از این  زمر(/23...!«)ین یخشون ربهم متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذ

تشابه غیر از آن تشابه است ، منظور از این آن است كه آیات این كتاب) چه محكمش و چه 

ها و نظیر دارند  و همه آنها در بیان حقایق و حكمتمتشابهش( از این نظر كه یك اسلوب بى

متشابه و نظیر هم هستند  و منظور از هدایت به سوى حق صریح و اسلوبى متقن دارند ، 

تشابه در آیه مورد بحث)به دلیل این كه، در مقابل محكم قرار گرفته و نیز به قرینه این كه 

خواهند آنها را كنند و مىفرموده بیماردالن تنها آیات متشابه را گرفته و جار و جنجال بپا مى

آیات متشابه طورى است كه مقصود از به دلخواه خود تاویل نمایند، مترجم،( این است كه 

آن براى فهم شنونده روشن نیست  و چنان نیست كه شنونده به مجرد شنیدن آن ، مراد از 

كند و آنرا درك كند ، بلكه در این كه منظور ، فالن معنا است یا آن معناى دیگر تردید مى

كمك آنها معناى آیات شود تا آن كه به آیات محكم رجوع نموده و به تردیدش بر طرف نمى

متشابه را مشخص كند  و در نتیجه همان آیات متشابه نیز محكم شود ، پس آیات محكم به 

شود . مثال آیه خودى خود محكم است  و آیات متشابه به وسیله آیات محكم ، محكم مى

 شریفه:

 طه(/5«)الرحمن على العرش استوى! » 

ز برقرار شدن خدا بر عرش چیست ؟ آیه متشابه است ، چون معلوم نیست منظور ا

 كند ، ولى وقتى مراجعه به آیه:شنود در معنایش تردید مىشنونده در اولین لحظه كه آنرا مى
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 شوری(/11«)ء!لیس كمثله شى» 

فهمد كه قرار گرفتن خدا مانند قرار گرفتن سایر موجودات نیست و كند مىمى

ملك و احاطه بر خلق است ، نه روى تخت برقرار شدن تسلط بر « استوا»منظور از كلمه 

نشستن و بر مكانى تكیه دادن ، كه كار موجودات جسمانى است و چنین چیزى از خداى 

 سبحان محال است . 

 قیامه(/23!«)الى ربها ناظرة » و باز نظیر آیه شریفه : 

كند كه خدا هم ، شنود ، بالفاصله به ذهنش خطور مىكه وقتى شنونده آن را مى 

 انند اجسام دیدنى است و وقتى به آیه : م

 انعام(/103!«)ال تدركه االبصار و هو یدرك االبصار »

فهمد كه منظور از نظر كردن تماشا كردن با چشم مادى كند آن وقت مىمراجعه مى 

 نیست . 

فهمد كه عمر كند آنوقت مىو همچنین وقتى آیه نسخ شده را با آیه ناسخ مقایسه مى  

اصل كوتاه بوده  و حكمش محدود به حدى از زمان بوده و بعد از آن زمان ، كه اولى در 

افتد  و همچنین مثالهائى نظیر این همان زمان نزول آیه ناسخ باشد ، حكمش از اعتبار مى

  . سه مثل

رسد  و فهم ساده ، پس این بود آن معنایى كه از دو كلمه محكم و متشابه به ذهن مى

فهمد ، چون اگر فرض كنیم كه حتى تمامى آیات قرآنى ه مورد بحث مىآنرا از مجموع آی

ها هم آنرا ترین فهمایست محكم كه حتى سادهمتشابه است ، آیه مورد بحث ، بطور قطع آیه

 فهمد . مى

و اگر فرض كنیم كه این آیه از آیات متشابه است آنوقت تمامى آیات قرآن متشابه 

» آیات را به دو قسم ، محكم و متشابه تقسیم كند  و بفرماید : شود ، دیگر جا ندارد كه مى

دردى را دوا نخواهد كرد « هن ام الكتاب:» و دیگر جمله « هن ام الكتاب و اخر متشابهات،

  . ، براى این كه فرض كردیم خودش هم متشابه است

بشیرا و نذیرا یعلمون  كتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم:» و نیز ، دیگر آیه شریفه 

  . فصلت( معناى صحیحى نخواهد داشت/3!«)

ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من :» و نیز احتجاج خداى عزوجل در آیه شریفه 

كنند نسا( علیه آنهایى كه در آیات قرآن تدبر نمى/82«)عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا!

  . بوداحتجاجى صحیح نمى

ر كه قرآن را هدایت ، نور ، تبیان ، بیان ، مبین ، ذكر و امثال و همچنین آیات دیگ

  . آن توصیف كرده ، معناى صحیحى نخواهد داشت

عالوه بر اینكه هر كس آیات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد ، هیچ 

كند در اینكه حتى یك آیه از آن ، بدون مدلول و معنا) بطورى كه خواننده هیچ شكى نمى

معنایى از آن نفهمد،( وجود ندارد ، بلكه تمامى آیات آن ، ناطق به مدلول خود هست ، حال 

یا مانند آیات محكم ناطق به یك مدلول و معنا است ، بطورى كه هیچ عارف به كالمى در آن 
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دانیم كه كند و یا مانند آیات متشابه كه بین چند معنا مشتبه است و با صراحت مىشك نمى

 ن معانى مراد است . یكى از آ

چیزى كه هست این است كه خواننده در اینكه كدامیك از آن معانى مقصود است 

دانیم آن معناى واحدى كه مقصود خداى تعالى است ، البد بیگانه كند  و مىشك و تردید مى

از اصول مسلمه در قرآن ، از قبیل : وجود صانع و یگانگى او، بعثت انبیا تشریع احكام ، 

دهد اد و ... نیست ، بلكه موافق با آن اصول است  و آن اصول هم همان معنا را نتیجه مىمع

و در فرض مساله ، مرجع ما همان اصول است ، كه باید به وسیله آنها آن معناى حق را از 

  . میان سایر معانى معین كنیم

قرآن خودش مفسر خویش است و بعضى از آیاتش اصل و مرجع براى بعضى  

 .دیگر است

فرماید : و آنگاه اگر اهل نظر بعد از توجه به این مطالب به آیه مورد بحث كه مى

كند برخورد كند ، دیگر هیچ شكى نمى« منه آیات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات!»

اى از قرآن است و ت آیاتى است كه متضمن اصول مسلمهدر اینكه مراد از كلمه محكما

 گردد . مراد از كلمه متشابهات آیاتى است كه معانى آنها به وسیله آیات دسته قبل روشن مى

دانیم خواهى گفت : كسى در رجوع فروع به اصول ، حرفى ندارد ، البته همه مى

م در قرآن متفرق است ، این اى در قرآن هست  و در مقابل فروعى هوقتى اصول متفرقه

شود كه فروع متشابه نامیده شود  و فروع باید به آن اصول برگردد ، لیكن این باعث نمى

  شما باید توضیح دهید كه چرا قرآن آنها را متشابه خوانده است ؟

گوئیم به یكى از دو جهت ، چون معارفى كه قرآن كریم بر بشر عرضه در پاسخ مى

 : كرده دو قسم است

بعضى از آنها در باره ماوراى طبیعت است كه خارج از حس مادى است  و فهم 

تواند معنائى غیر مادى شود  و نمىخورد دچار اشتباه مىمردم عادى وقتى به آنها بر مى

 براى آنها تصور كند ، مثل آیه :

 فجر(/22«)و جاء ربك...!» فجر( و آیه: /14«)ان ربك لبالمرصاد!» 

با آنها به خاطر انسى كه فهم او با مادیات دارد ، از كمین كردن خدا  كه در برخورد

فهمد ، ولى كند كه از آمدن و كمین كردن یك جاندار مىو آمدنش همان معنایى را درك مى

كند از این اشتباه در وقتى به آیاتى كه در باره اصول معارف اسالم است ، مراجعه مى

 آید . مى

معارف و ابحاث غیر مادى و غایب از حس هست و  و این جریان در تمامى

  . اختصاصى به معارف قرآن ندارد

اى كه دستخوش تحریف نشده و معارف سایر كتب آسمانى ، البته آن معارف عالیه

شود همینطور است  و قرآن كریم به همین همچنین مباحث الهى كه در فلسفه عنوان مى

 فرماید:جریان اشاره نموده مى

 فرماید:و نیز مى رعد(/17...!«) من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها انزل» 
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  «انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون! و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم!» 

 زخرف(/4)

قسم دوم ، آیاتى است مربوط به قوانین اجتماعى و احكام فرعى  و چون مصالح 

شود وضع ثابتى ندارد و احیانا متغیر تشریع مىاجتماعى كه احكام دینى بر اساس آن 

شود و از سوى دیگر قرآن هم به تدریج نازل شده قهرا آیات مربوط به قوانین اجتماعى مى

شوند ، وقتى به آیات محكم رجوع شد آن و احكام فرعى دستخوش تشابه و ناسازگارى مى

د ، آیات محكم تشابه آیات متشابه را برآیات ، این آیات را تفسیر نموده ، تشابه را از بین مى

  برد.و آیات ناسخ تشابه آیات منسوخ را از بین مى

 

 «فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله!» 

 ال عمران(/7)

اش به معناى انحراف از استقامت) راست بودن( است ، كه الزمه« زیغ» كلمه

و پریشانى خاطر است، به قرینه اینكه در مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته اضطراب قلب 

گویند فرماید: دارندگان آن اضطراب ندارند و با اطمینان خاطر مى، كه در باره اثرش مى

همه آیات قرآن ، چه محكم و چه متشابه آن ، از طرف پروردگار ما است و اما آنهائى كه 

گیرند ، تا از پیش ضطرب هستند  و دنبال آیات متشابه را مىزیغ و انحراف قلب دارند ، م

خود آن را تاویل نموده فساد راه بیندازند و كسانى كه دچار چنین زیغ و انحرافى نیستند 

 خواهند :همواره از خدا مى

 !«خدایا قلب ما را بعد از هدایت منحرف مساز » 

 ن(آل عمرا/8«)ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا! » 

شود كه مراد از پیروى از آیات متشابه ، پیروى عملى است ، نه از اینجا روشن مى

پیروى ایمانى  و پیروى عملى از متشابه هم وقتى مذموم است كه بدون رجوع به محكم باشد 

چون پیروى آن بعد از رجوع به محكم ، دیگر پیروى متشابه نیست بلكه پیروى محكم و 

  . معملى صحیح است نه مذمو

این است كه متشابه را دنبال كنند  و بخواهند به این « ابتغاء الفتنة» و منظور از 

  . وسیله مردم را گمراه كنند ، چون كلمه : فتنه با كلمه اضالل معنایى نزدیك بهم دارند

یابى خداى تعالى نتیجه خطرناكترى براى این عمل شیطانى ذكر كرده ، و آن دست

خواهند از این راه ، به تاویل قرآن و به اصطالح امروز فلسفه احكام حالل و حرام است مى

نیاز نموده و در آخر دین خدا را از اصل منسوخ و خود را از پیروى محكمات دین بى

 متروك كنند . 

به معناى رجوع است، پس تاویل متشابه به معناى برگرداندن آن به « لتاوی» كلمه 

یك مرجع و ماخذ است  و تاویل قرآن به معناى ماخذى است كه معارف قرآن از آنجا گرفته 

  . شودمى

  28ص :    3المیزان ج : 
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 گفتار تفصیلى پیرامون

 آیات محكم و متشابه و تأویل آنها
 

معناى محكم و متشابه و نیز در معناى كلمه تاویل گفتیم مطالبى آنچه تاكنون در باره 

فهماند و نیز روایات وارده از ائمه اهل بیت بود كه دقت در كالم خداى سبحان آن را مى

  . رساندالسالم آن را مىعلیهم

اند سخنان مفسرین در این باره حال ببینیم مفسرین در معناى این سه عنوان چه گفته

 تلف است و شیوع و گسترش این اختالف به انحرافشان كشانیده است . بسیار مخ

اگر سر نخ این اختالفات را جستجو كنیم سر از صدر اسالم و مفسرین از صحابه و 

شود كه حتى با بیانى آوریم و تا آنجا كه ما اطالع داریم كمتر تفسیرى پیدا مىتابعین در مى

  . رسد به این كه كامال مطابق با آن باشد كه ما ذكر كردیم نزدیك باشد ، تا چه

و علت عمده این انحراف آن است كه بحث در محكم و متشابه را با بحث در 

اند  و این باعث شده است كه اختالف عجیبى در انعقاد پیرامون معناى تاویل خلط كرده

 گیرى از آن راه بیفتد . اصل مساله و كیفیت بحث و نتیجه

د فصل در باره هر یك از این دو مساله بطور مفصل بحث اینك ما در طى چن

كنیم  و اقوال را بعد از آن كه بقدر امكان مشخص كنیم كه مربوط به كدام یك از دو مى

  كنیم:مساله است نقل نموده و آنچه حق مطلب است اختیار مى

 

  گفتار در مساله محكم و متشابه -1
 

معنایش در لغت روشن است ، خداى تعالى یكجا احكام و تشابه از الفاظى است كه 

 همه قرآن را محكم خوانده و فرموده :

 هود(/1«)كتاب احكمت آیاته...!» 

 اش را متشابه خوانده  و فرموده : و جاى دیگر همه 

 زمر(/23« )كتابا متشابها مثانى...!» 

قاطع و محكم منظور از احكام آن این است كه تمامى آن داراى نظمى متقن و بیانى 

است  و منظور از تشابه آن این است كه همه آیاتش از نظر نظم و بیان و داشتن نهایت 

  . درجه اتقان و نداشتن هیچ نقطه ضعف شبیه به هم هستند

اش متشابه است لذا در آیه مورد و چون به حكم آن دو آیه همه قرآن محكم و همه

تقسیم كرده  و فرموده بعضى از آیاتش محكم و بحث ما كه آیات را بدو قسم محكم و متشابه 
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  . محكم و متشابه غیر آن محكم و متشابه است فهمیم منظور از اینبعضى متشابه است ، مى

پس جا دارد در معناى محكم و متشابه ، در این آیه بحث شود تا ببینیم منظور از آن 

ین معنا متشابه است  و در معناى چیست ؟ و كدام دسته از آیات به این معنا محكم و كدام به ا

 آن مفسرین متجاوز از ده قول دارند:

المیزان نقل شده است. در اینجا به  50) اصل نظرات مفسرین در جلد سوم صفحه 

 دلیل طوالنی شدن مطلب از نقل آن خودداری می کنیم.(

ه شود خالف همه اقوال مفسرینی است ک... آنچه از آیه شریفه به روشنى ظاهر مى

 در آنجا اشاره شده است.

اى است كه اوال چون آیه در معناى متشابه این ظهور را دارد كه متشابه ، آن آیه

رساند محل شك و تردید باشد ، نه لفظ آیه داللت بر معنا داشته باشد  و ثانیا معنایى را كه مى

ظ ایجاد شده ، تا از راه قواعد و طرق معمول در نزد اهل زبان تردیدى كه از ناحیه لف

برطرف شود ، مثال اگر لفظ عام است به مخصصش ارجاع دهد ، یا اگر مطلق است به 

مقیدش برگرداند  و یا به نحوى دیگر لفظ را روشن و بدون تردید سازد بلكه همانطور كه 

داند كه معنایش مردد و ناسازگار با آیات دیگر گفتیم آیه شریفه مورد بحث آن را متشابه مى

  . باشد

كند و معلوم و آیاتى كه محكم و بدون تردید است ، معناى آیات متشابه را بیان مى

اى چنین وضعى ندارد ، مگر وقتى كه براى فهم مردم عامى و ساده معنایى است كه هیچ آیه

هاى ساده فورا تصدیقش كند  و یا مالوف و مانوس داشته باشد ، معنایى كه اینگونه ذهن

  . تر به ذهن باشدكنند در نظر مردم كم اطالع و ضعیف االدراك نزدیكىتاویلى كه برایش م

ها و مذاهب و اهواى باطل و فاسدى كه و شما خواننده محترم اگر از بدعت

منحرف نموده آمارگیرى كنى  و مذاهبى را كه بعد از رحلت  هایى از مسلمانان رافرقه

چه در باره معارف اصولى اسالم باشد و چه  -وسلّم در اسالم وآلهعلیههللارسول خدا صلى

پدید آمده ، مورد دقت قرار دهى خواهى دید كه اكثر این انحرافها  -در باره فروع احكام آن 

هایى بوده كه از پیش خود و بدون مدرك براى به خاطر پیروى آیات متشابه قرآن و تاویل

  ار است.هایى كه خدا از آن بیزاند ، تاویلاینگونه آیات كرده

یك فرقه به خاطر تمسك به آیات متشابه قائل شدند كه خداى تعالى جسم دارد ، دسته 

انبیا معصوم  دیگر قائل به جبر شدند ، گروهى به تفویض گراییدند ، جمعى قائل شدند كه

اى بمنظور منزه داشتن خدا گفتند او اصال زند ، طایفهنیستند و از آنان نیز گناه سر مى

د ، و دسته ششمى معتقد شدند صفاتى كه در قرآن براى خدا آمده عین صفاتى صفت ندار

است كه در انسان است ، حتى در زاید بر ذات بودن  و گروههایى دیگر به انحرافهایى 

دیگر مبتال گشتند ، كه همه اینها بخاطر آن بود كه آیات متشابه را به آیات محكم برنگرداندند 

  . متشابه حاكم باشد ، تا این محكمات بر آیات

اى باشد اى گفتند : این احكام تشریع شده تا طریقهو همچنین در باره احكام دین طایفه

تر پیدا شد وصول به خدا راهى نزدیك براى اینكه بندگان به خدا واصل شوند پس اگر براى
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از هر باید آن راه را پیمود ، براى اینكه مقصود تنها و تنها وصول به حق است ، حال 

اى دیگر گفتند : اصال تكلیف به واجبات و ترك محرمات ، براى راهى كه باشد ، دسته

رسیدن به كمال است ، و معنا ندارد با رسیدن انسان به حق و كمال باز هم تكلیف باقى 

  .بماند

وسلّم احكام و فرائض و وآلهعلیههللادانیم در عهد رسول خدا صلىبا اینكه ما مى

هاى اسالمى به اعتبار خود باقى بود و كسى از مسلمانان به این بهانه سایر سیاستحدود و 

كه به حق واصل شده و یا به كمال رسیده از آن مستثنا نبوده است و این شانه خالى كردنها 

كه بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده ، دوره به دوره احكام اسالم را از درجه اعتبار 

ست حكومتهاى باصطالح اسالمى ناقص گردانیده  و هیچ حكمى ساقط و روز بروز به د

باطل و هیچ حدى ساقط نشد مگر آنكه باطل كنندگان و ساقط كنندگان آن ، همین را بهانه 

كردند كه : دین تشریع نشده مگر براى صالح دنیا و اصالح حال بشر  و این حكمى كه ما 

  . بشر امروز بیشتر مؤثر است ایم براى اصالحدر مقابل حكم شرع ، تشریع كرده

ها به جایى رسید كه بعضى گفتند : تنها غرض از در آخر ، كار این دست اندازى

شرایع دین ، اصالح دنیا به وسیله اجراى آن است  و چون دنیاى امروز سیاست دینى را 

آنرا تواند هضم كند ، نیازمند وضع قوانین دیگرى است ، كه تمدن امروز پذیرد و نمىنمى

 بپسندد  و اجرایش كند . 

هاى دینى و از این باالتر كار به جایى رسید كه بگویند اصوال منظور از برنامه

عمل به آن ، این است كه دلها پاك شود  و بسوى فكر و اراده صالح هدایت گردد ، و امروز 

به پاك كه دلها به وسیله تربیت اجتماعى بسوى خدمت به خلق هدایت شده دیگر احتیاجى 

  . شدن بوسیله امثال وضو و غسل و نماز و روزه ندارد

 -كه از حد شمارش بیرون است  -آن  حال اگر خواننده عزیز در این سخنان و امثال

 دقت نموده ، آنگاه در جمله:

فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله » 

ماند  و بطور مل كند ، هیچ شكى در درستى گفتار ما برایش باقى نمىتا ال عمران(/7...!«)

ها كه گریبان اسالم و مسلمین را گرفته ، ها و محنتكند به اینكه تمامى فتنهقطع حكم مى

  . منشاى بجز پیروى متشابه و تاویل كردن قرآن ندارد

ن چنین در این و همین) البته خدا داناتر است!( سبب شده است كه خداى تعالى ای

جویى و تاویل و الحاد گیرى را تشدید نموده در نهى از پیروى متشابه بمنظور فتنهباب سخت

در آیات خدا و بدون علم در آیات خدا سخن گفتن و راه شیطان را پیروى نمودن ، مبالغه 

ن اثر نماید ، چون رسم قرآن چنین است كه در مورد گناهانى مبالغه كند كه ارتكاب آن گناها

برد ، فورى در هدم و از بین بردن اركان دین دارد  و بنیه دین و نیروى آن را تحلیل مى

بینیم در مورد دوستى با كفار و نیز امر به دوستى اهل بیت پیامبر  و در خانه همچنان كه مى

شدید نشستن زنان پیامبر ، و نهى از معامله ربا  و امر به اتحاد كلمه در دین  و امثال این ت

  فرموده است.
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جویى دارند فتنهحال باید دید عالج دلهائى كه منحرف هستند و همواره دوست مى

  . كنند چیست ؟

باید دانست منشا این بیمارى میل به دنیا و اعتماد كردن به آن و دلدادگى به زندگى 

ى تعالى شوید مگر یاد روز حساب ، همچنان كه خداآن است و این آلودگى را از دلها نمى

 فرماید:این معنا را در جاى دیگر تذكر داده و مى

و ال تتبع الهوى فیضلك عن سبیل هللا ان الذین یضلون عن سبیل هللا لهم عذاب » 

 ص(/26«)شدید بما نسوا یوم الحساب!

بینم راسخین در علم از تاویل كردن آیات خدا به و باز به همین جهت است كه مى

كنند و در خاتمه گفتار خود به این معنا و باشد خوددارى مىصورتى كه مخالف رضاى ا

 دارند:اشاره نموده و عرضه مى

 ال عمران( /9«)ربنا انك جامع الناس لیوم ال ریب فیه ان هللا ال یخلف المیعاد!» 

 

 

  ام الكتاب بودن آیات محكم چه معنا دارد ؟ -2
 

به این معنا است كه محكمات اند ام الكتاب بودن محكمات جمعى از مفسرین گفته

اصل در كتاب است  و قواعد دین و اركان آن مبتنى بر آن اصل است ، كه باید به آن ایمان 

آورد  و عمل كرد!  و دین هم عبارت است از همین دو اصل اعتقاد و عمل ، بخالف آیات 

شود ست ، نمىمتشابه كه چون مقصود از آنها معلوم نیست  و مدلول آنها متشابه و متزلزل ا

  . به آنها عمل كرد ، بلكه تنها باید نسبت به آنها ایمان آورد

و خواننده عزیز توجه نمود كه این توجیه ، الزمه بعضى از اقوال گذشته است ، 

دانست كه مشتمل بر تاویلى است یكى از آنها قولى بود كه متشابه را از این جهت متشابه مى

 كه دسترسى به فهم آن نیست . 

دانست كه در ابتدا یكى دیگر ، آن قولى بود كه متشابه را از این جهت متشابه مى

مشتبه است  و الفاظش چند پهلو است ، ولى چنان نیست كه معنایش تا حدودى و یا كامال 

فهمیده نشود ، بلكه با رجوع به عقل یا لغت یا طریقه عقالیى به فهم آن دسترسى هست  و 

  . باید بدان ایمان داشت ، و عجوالنه انكارش نكردموقعى كه بررسى نشده 

اند : ام الكتاب بودن محكمات این است كه متشابهات را باید به آنها بعضى دیگر گفته

 اند . ارجاع داد ، آنگاه در معناى این ارجاع اختالف كرده

ظاهر كالم بعضى از آنان این است كه مرادش از این رجوع این است كه در مورد 

شابهات تنها باید به محكمات عمل نموده ، و نسبت به متشابهات اكتفا به ایمان كرد مت

همانطور كه نسبت به آیاتى كه نسخ شده تنها ایمان داریم كه كالم خدا است  و حكم موقتش 

  . كنیمحكم خدا است ، ولى در مرحله عمل به آیات ناسخ عمل مى

ارد ، و ظاهر كالم بعضى از صاحبان این این قول هم چندان با قول قبلى مغایرت ند
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اند بگویند : آیات محكم بیانگر آیات متشابه و برطرف كننده تشابه قول این است كه خواسته

 آنها است . 

!« آنها مادر كتابند  -هن ام الكتاب » و حق هم همین است چون در معناى جمله

عناى كلمه ام همان معناى كلمه عنایتى زائد بر معناى اصل هست  و اگر بنا به قول اول م

آرى كلمه ام كه در فارسى به معناى « هن اصول الكتاب،» اصل بود ممكن بود بفرماید : 

فهماند ، كه مادر اصل فرزند است  و هم این كه فرزند به مادر است هم ، این معنا را مى

حقیقت فرزند  كند ، چون نشو و نما و اشتقاق فرزند از مادرش بوده و درمادر رجوع مى

  . بعضى از مادر است

پس كلمه ام الكتاب خالى از این داللت نیست كه آیات متشابه هم براى خود مدلول و 

  . معنا دارند

اما مدلول آنها زائیده و فرع مدلول آیات محكمات است  و الزمه این ، آن است كه 

  . محكمات بیانگر متشابهات باشد

جهت متشابه است كه مراد و مدلولى نامعین و متشابه عالوه بر اینكه متشابه بدین 

دارد ، براى اینكه داراى تاویل است ، چون تاویل همانطور كه گفتیم در آیات محكم نیز 

هست ، اختصاصى به متشابه ندارد  و قرآن كریم بعضى آیاتش مفسر بعضى دیگر است ، 

  . تواند باشدمىپس متشابه هم قطعا مفسر دارد  و مفسر آن جز آیات محكم ن

 مثال این تفسیر، آیه شریفه :

 قیامه(/23) !«ربها ناظرة  الى»  

اى است متشابه ، زیرا معلوم نیست منظور از نظر كردن مردم به است ، كه آیه 

 پروردگار خود چیست ، ولى وقتى ارجاع داده شود به آیه :

 شوری(/11!«)ء لیس كمثله شى»  

 :توان به چیزى مقایسه كرد  و آیه از هیچ جهت نمىفرماید : خداى را كه مى 

 انعام(/103!«)ال تدركه االبصار » 

شود كه مراد از نظر كردن و دیدن خدا از سنخ دیدن محسوسات به وسیله معلوم مى 

  . چشم نیست

ما كذب » چون خداى تعالى در سوره نجم براى دل هم اثبات دیدن كرده و فرموده : 

 «فتمارونه على ما یرى ... لقد راى من آیات ربه الكبرى! الفؤاد ما راى ا

 نجم(/18تا11)

در آنچه  وسلّموآلهعلیههللاكه در آیه اول از این آیات فرموده قلب رسول خدا صلى 

شود قلب هم دیدنى خاص به خود دارد ، نه اینكه منظور فكر كه دید دروغ نگفت ، معلوم مى

دیق و تركیبات ذهنى است  و رؤیت مربوط به تك تك اشیاى باشد ، چون فكر مربوط به تص

  . را در مورد فكر استعمال كنند« رؤیت» خارجى و عینى است ، معنا ندارد كلمه

پس با این بیان روشن شد كه این رؤیت عبارت است از یك نحوه توجه خاص قلبى 

  . ، توجهى غیر حسى و مادى  و غیر عقلى و ذهنى
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براى متشابه  و ارجاع آن به محكم  و بر همین قیاس است، سایر این یك مثال بود 

  . متشابهات

 

  تاویل چه معنا دارد ؟ -3
 

اند : هر دو كلمه به یك معنا جمعى از مفسرین تاویل را به تفسیر معنا كرده و گفته

است و آن عبارت است از آن معنایى كه گوینده از كالم خود در نظر دارد  و چون منظور 

 مقصود از بعضى آیات ، به روشنى معلوم است ، قهرا مراد از تاویل در جمله :و 

 ال عمران(/7«)و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله اال هللا و الراسخون فى العلم!» 

  . معنا و مراد از آیه متشابه است 

یعنى: معنایى را كه از آیات متشابه مراد است غیر از خداى سبحان و یا خدا و 

  . دانداسخین در علم كسى نمىر

اند : مراد از تاویل معنایى است كه مخالف با ظاهر لفظ باشد و گروهى دیگر گفته

تر است ، بطورى كه گویى اصال اند شایعاین معنا از سایر معانى كه براى كلمه تاویل كرده

جاع یا مرجع لفظ مذكور ، حقیقت در همین معنا است ، اگر چه در اصل لغت ، به معناى ار

 بوده است . 

و بهر حال در میان متاخرین همین معنا شایع شده ، همچنانكه معناى اول در بین 

گفتند : غیر از خدا كسى تاویل قرآن را مفسرین قدما معروف بود ، چه آنهائى كه مى

ابن دانند ، همچنانكه از گفتند : راسخین در علم هم آن را مىداند  و چه آنهایى كه مىنمى

 دانم . گفته : من از راسخین در علمم ، و تاویل قرآن را مىعباس نقل شده كه مى

اند : تاویل آیه متشابه یكى از معانى همان آیه است ، كه غیر از بعضى دیگر گفته

خدا و یا غیر از خدا و راسخین در علم كسى از آن آگاه نیست ، البته این معنا با ظاهر لفظ 

  . مخالفت ندارد

اى است كه چند معنا داشته هدر نتیجه برگشت امر به این است كه آیه متشابه آی  

آید ، آنچه از همه ، زودتر به تر بوده و دیرتر به ذهن مى، بعضى از آن معانى پوشیدهباشد

فهمند  و رساند  و همه مردم آن را مىآید همان است كه ظاهر لفظ ، آن را مىذهن مى

كه غیر از خدا  و یا خدا و راسخین در علم آن را  بعیدتر است معنایى استمعانى دیگر كه 

  . كننددرك نمى

اند در اینكه ارتباط آن معانى بعید و باطنى ، با آنگاه مفسرین اختالف دیگرى كرده

تواند دانیم كه همه آن معانى در عرض واحد نمىلفظ چگونه است ، چون بطور مسلم مى

آید كه یك لفظ در چند معنا استعمال شده باشد و این به و گرنه الزم مى مراد از لفظ باشد 

  اند جایز نیست.دلیلى كه در جاى خودش ذكر كرده

پس ناگزیر باید این چند معنا در طول هم قرار داشته باشند  و در طول یكدیگر 

 معناى ظاهر استاند : اولین معناى باطنى از لوازم ، منظور و مقصود باشند ، ناگزیر گفته
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اند : معانى ،دومى از لوازم اولى و سومى از لوازم دومى  و همچنین بعضى دیگر گفته

باطنى مترتب بر یكدیگرند ، به این معنا كه اراده كردن معناى ظاهرى و معمولى لفظ ، هم 

گوئى اراده معناى لفظ است  و هم اراده معناى باطن آن است. مثال وقتى به پیشخدمتت مى

برایم آب بیاور ، معناى ظاهر كالمت آب بیاور است و معناى باطنى آن این است كه 

خواهى عطشت را فرو نشانده  و این حاجت طبیعى تو را برآورد  و هم كمالى اى و مىتشنه

اى ، از كماالت وجودیت را تامین كند  و تو در گفتن آب بیاور همه این معانى را اراده كرده

ظ را در چهار معنا استعمال كرده باشى  و چهار چیز خواسته باشى  و چهار بدون این كه لف

 فرمان صادر كرده باشى . 

در اینجا قول چهارمى نیز هست ، و آن این است كه تاویل از جنس معانى الفاظ 

نیست ، بلكه امرى عینى است ، كه الفاظ گوینده بر آن اعتماد دارد ، حال اگر كالم ، حكمى 

شد ، مثال امر و یا نهى باشد ، تاویلش عبارت از مصلحتى است كه باعث انشاى انشائى با

 حكم و تشریع آن شده ، پس تاویل آیه:

 بقره(/43«)اقیموا الصلوة!»  

گردد  مثال آن حالت نورانى خارجى است كه در روح نمازگزار در خارج پیدا مى 

  . كندو او را از فحشا و منكر دور مى

از حوادث گذشته بدهد ، تاویلش خود آن حوادث واقعه  ر باشد و خبرو اگر كالم خب

كند  در زمان گذشته است ، نظیر آیاتى كه سرگذشت انبیاى گذشته و امتهاى آنان را بیان مى

   دهد سه جور است:و اگر از حوادث زمان نزول و یا بعد از آن خبر دهد آن خبرى كه مى

شود و یا از امورى است كه ظاهرى درك مى یا راجع به امورى است كه با حواس

گردد كه تاویل اینگونه آیات نیز همان حوادثى است كه در خارج واقع شده  با عقل درك مى

غلبت » توبه( و آیه شریفه: /47«)و فیكم سماعون لهم،:» شود ، نظیر آیه و یا واقع مى

 روم(/4تا2!« )سنین الروم! فى ادنى االرض و هم من بعد غلبهم سیغلبون! فى بضع 

و یا راجع به امور غیبى و آینده است كه آن امور را در دنیا و با حواس دنیائى 

توان شناخت ، نظیر امور مربوط به توان درك كرد  و حتى حقیقت آن را با عقل هم نمىنمى

روز قیامت ، یعنى تاریخ وقوع آن  و كیفیت زنده شدن اموات  و سؤال و حساب و پخش 

  . هاى عمل و امثال آننامه

و یا راجع به امورى است كه اصال از سنخ زمان نبوده و از حد ادراك عقول خارج 

است ، مانند صفات و افعال خداى تعالى ، كه تاویل آن خود حقایق خارجیه است  و فرق 

 میان این قسم از آیات) كه حال صفات و افعال خدا  و ملحقات آن یعنى احوال قیامت و امثال

كند،( با سایر اقسام ، این است كه اقسام دیگر امورى بودند كه علم به تاویل آن را بیان مى

آنها براى ما انسانها ممكن بود ولى قسم اخیر چنین نیست ، یعنى هیچكس بجز خدا حقیقت 

داند ، بله مگر راسخین در علم كه اگر خدا ایشان را به آن امور آگاه بسازد تاویل آنها را نمى

 شان . توانند عالم بدانها بشوند ، آنهم بقدر وسع عقل و توانائىمى

و اما حقیقت آن امور كه تاویل حقیقى هم همان است ، امورى است كه خدا علم بدان 
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  . را به خود اختصاص داده است

این چهار وجهى كه از نظر شما گذشت ، آراء و مذاهبى بود كه مفسرین در معناى 

اند ، البته اقوال دیگرى نیز در این میان وجود دارد كه در حقیقت از تاویل ذكر كرده

 اند . هاى همان قول اول است ، هر چند كه قائلین به آن از قبول وجه اول وحشت داشتهشاخه

 از آن جمله هفت قول زیر است:

تر از تاویل است و استعمال كلمه تفسیر بیشتر در الفاظ : تفسیر ، عمومىاول اینكه 

رود و نیز كلمه تاویل بیشتر ها بكار مىو مفردات آن  و كلمه تاویل بیشتر در معانى و جمله

شود ، ولى كلمه تفسیر هم در آن مورد و هم در سایر در مورد كتابهاى آسمانى استعمال مى

  . شودموارد استعمال مى

تر از یك وجه اند تفسیر ، به معناى بیان معناى لفظى است كه بیش: گفته دوم اینكه

در آن محتمل نباشد  و تاویل به معناى تشخیص یك معنا از چند معنایى است كه در لفظ با 

 سازد و استنباط آن به وسیله دلیل است . همه آنها مى

اند تفسیر ، عبارت است از بیان معناى قطعى یك عبارت و یا یك : گفته سوم اینكه

است كه در آن محتمل است ، البته ترجیحى كه  لفظ  و تاویل ترجیح یكى از چند معنایى

  . آور نباشد ، این وجه قریب به همان وجه قبلى استیقین

: تفسیر ، بیان دلیل مراد  و تاویل بیان حقیقت مراد است ، مثال در  چهارم اینكه

حجر( تفسیرش این است كه بگوئیم كلمه مرصاد به معناى /14«)ان ربك لبالمرصاد!» آیه:

خواهد مردم را از و مراقب بودن است  و تاویلش این است كه بگوئیم آیه شریفه مى پاییدن

 انگارى و غفلت از امر خدا برحذر بدارد . سهل

: تفسیر ، بیان معناى ظاهر از لفظ است  و تاویل بیان معناى مشكل  پنجم اینكه

  .است

وایت  و تاویل به : تفسیر ، به دست آوردن معناى آیه است به وسیله ر ششم اینكه

  . دست آوردن آن است از راه تدبر و درایت

: تفسیر ، جنبه عمل و پیروى دارد و تاویل تنها به درد استنباط و نظر  هفتم اینكه

خورد ، این اقوال هفتگانه در حقیقت از شعب قول اول از چهار قولى است كه قبال نقل مى

اینها نیز هست  و بهر حال به دو دلیل ، نه به  كردیم  و اشكالى كه متوجه آن بود متوجه همه

 شود . توان تكیه كرد و نه به این هفت قولى كه از آنها منشعب مىآن چهار قول مى

یكى دلیل اجمالى است ، كه اشكالى است متوجه همه آن وجوه  و دومى تفصیلى: اما 

فهومى نیست كه آیه بر آن اجمالى كه خواننده عزیز توجه نمود : مراد از تاویل آیات قرآن م

داللت دارد ، چه اینكه آن مفهوم مطابق ظاهر باشد  و چه مخالف آن ، بلكه تاویل از قبیل 

مصداق خارجى یك آیه هم  امور خارجى است ، البته نه هر امر خارجى تا توهم شود كه

مثل و تاویل آن آیه است ، بلكه امر خارجى مخصوصى كه نسبت آن به كالم نسبت ممثل به 

  نسبت باطن به ظاهر باشد.

 شود این است كه:و اما تفصیال یعنى اشكاالتى كه متوجه یك یك آن وجوه مى
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لوازم غلطى دارد ، كه كمترین آن این است كه باید ملتزم شویم كه بعضى  وجه اول

ند از آیات قرآنى آیاتى باشد كه فهم عامه مردم به درك تاویل یعنى تفسیر آن نرسد ، و نتوا

  . مدلول و معناى لفظى آنها را بفهمد

توانیم به چنین چیزى ملتزم شویم ، چون خود قرآن گویاى این مطلب است كه و نمى

اى جز این ندارد كه بگوید به منظور فهم همه مردم نازل شده  و صاحب این قول هیچ چاره

 ها متشابه است . در قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضى سوره

فهمند ، تازه اگر به همین معنا هم ا آنها است كه عموم مردم معنایش را نمىچون تنه

ملتزم شود باز اشكال دیگرى بر او وارد است  و آن این است كه دلیلى بر چنین توجیه ندارد  

شود بر و صرف اینكه كلمه تاویل مانند كلمه تفسیر مشتمل بر معناى رجوع است ، دلیل نمى

دانیم كه كلمه ام نیز مشتمل بر معناى رجوع به یك معنا است ، ما مى این كه این دو كلمه

هست و مادر ، مرجع فرزندان هست ولى تاویل فرزندان نیست ، كلمه رئیس مشتمل بر 

 كند ، ولى رئیس تاویل مرئوس نیست . معناى رجوع هست و مرئوس به رئیس مراجعه مى

یه شریفه صفت مخصوص متشابه ذكر اى كه در آجوئىعالوه بر این گفتار ، فتنه

هایى كه در اسالم پدید آمده از شده در غیر حروف مقطعه هست ، نه در آنها ، بیشتر فتنه

ناحیه پیروى آیات متشابه یعنى از ناحیه پیروى علل احكام و آیات مربوط به صفات خدا و 

  . امثال آن پدید آمده است

جود آیاتى است در قرآن كه خالف معناى : این است كه الزمه آن و اشكال قول دوم

 ظاهرى آن اراده شده باشد  و باعث معارضه آنها با آیات محكمات و در نتیجه ، پدید آمدن

فتنه در دین باشد  و برگشت این سخن به این است كه در بین آیات قرآن اختالفى هست ، كه 

آنها را بر خالف  شود مگر آنكه از ظاهر بعضى از آنها چشم پوشید  وبرطرف نمى

  . ظاهرشان بر معنایى حمل كرد كه فهم عامه مردم از درك آن عاجز باشد

ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر هللا » و این سخن احتجاجى را كه در آیه:

كنند ، زیرا این آیه داللت دارد بر نسا( است ، باطل مى/82!«)لوجدوا فیه اختالفا كثیرا 

رآن هیچ اختالفى نیست  و اگر معناى اختالف نداشتن این باشد كه هر جا به ظاهر اینكه در ق

اختالفى دیدید آن را بر خالف آنچه ظاهر كالم داللت دارد حمل كنید ، به معنایى كه غیر از 

رود چون اختالف خداى سبحان ، كسى آنرا از ظاهر كالم نفهمد ، حجیت آیه از بین مى

ختصاص به قرآن ندارد ، بلكه هر كتابى را هر چند هم صفحه به نداشتن به این معنا ا

شود با حمل بر خالف ظاهر ، رفع اش با هم نسازد و حتى سراپا دروغ باشد مىصفحه

اختالف از آن كرد ، و دیگر اختالف نداشتن قرآن به این معنا هیچ داللتى ندارد بر اینكه این 

اند چنین كتابى درست كند بلكه درست كردن توكتاب از ناحیه خداست و هیچ بشرى نمى

  . چنین كتابى براى هر كسى ممكن است

پس اختالف نداشتن به این معنا ، یعنى رفع اختالف از كتابى به وسیله حمل بر 

تواند دلیل باشد كه این كتاب از ناحیه كسى است كه مانند انسانها هر دم خالف ظاهر ، نمى

تناقض در آراء و سهو و نسیان و خطا و تكامل تدریجى در  بر سر یك مزاج نیست  و دچار
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خواست همین را بگوید  و بفرماید نبودن شود ، در حالى كه آیه نامبرده مىمرور زمان نمى

 اختالف در قرآن دلیل است بر اینكه خداى عزوجل فرستنده آن است . 

پس آیه شریفه با لسان استدالل و احتجاجى كه دارد صریح است در اینكه قرآن در 

توانند پیرامون آیاتش بحث و تامل و تدبر كنند  و معرض فهم عامه مردم است ، و عموم مى

اى در آن نیست كه معنایى از آن منظور باشد كه بر خالف ظاهر یك كالم عربى هیچ آیه

 و لغزسرایى داشته باشد .  است و یا جنبه معما گویى

: كه نادرستى آن براى این است كه هر چند آیات قرآن داراى معانى  و اما قول سوم

مترتب بر یكدیگر است ، معانیى كه بعضى ما فوق بعض دیگر است  و بجز كسى كه از 

و  -تواند آنرا انكار كند ، و لیكن باید دانست كه همه آن معانى نعمت تدبر محروم است نمى

مخصوصا آن معانى كه از لوازم معناى تحت اللفظى است معانى الفاظ قرآن هستند ، چیزى 

كه هست مراتب مختلفى كه در فهم و ذكاء و هوش و كم هوشى شنونده است ، باعث 

شود كه همه مردم ، همه آن معانى را نفهمند  و این چه ربطى به معناى تاویل دارد ؟ مى

فهمد ، عرفیش كرده كه به جز خدا و راسخین در علم كسى آن را نمىتاویلى كه قرآن چنین م

رسوخ در علم كه از آثار طهارت و تقواى نفس است ، ربطى و تاثیرى در تیز فهمى و كند 

فهمى در مسائل عالیه و معارف دقیقه ندارد گرچه در فهم معارف طاهره الهیه تاثیر دارد ، 

ا و در هر كس طهارت نفس بود ، آن معارف دقیقه اما بطور دوران و علیت ، یعنى هر ج

نیز در آنجا باشد  و هر دلى كه چنین طهارت را نداشت محال باشد آن معارف را بفهمد ، و 

ظاهر آیه نامبرده در باره تاویل همین است ، كه جز نفوس طاهره كسى راهى بفهمیدن آن 

 ندارد . 

هر چند صاحب این وجه در بعضى  : این اشكال بر آن وارد است و اما قول چهارم

از سخنانش راه صحیحى رفته ، ولى در قسمت دیگر آن خطا رفته است ، او هر چند درست 

گفته كه تاویل اختصاصى به آیات متشابه ندارد ، بلكه تمامى قرآن تاویل دارد  و تاویل هم 

گیرد لیكن در ىاز سنخ مدلول لفظى نیست ، بلكه امر خارجى است ، كه مبناى كالم قرار م

این نظریه خطا رفته كه هر امر خارجى را مرتبط به مضمون كالم دانسته ، حتى مصادیق 

دهد مصداق تاویل شمرده  و نیز و تك تك اخبارى را كه از حوادث گذشته و آینده خبر مى

خطا رفته كه متشابه را منحصر در آیات مربوط به صفات خداى تعالى  و در آیات مربوط 

 امت دانسته است . به قی

یا تاویل « و ابتغاء تاویله ...،:» توضیح اینكه بنا به گفته وى مراد از تاویل در جمله 

و ما یعلم :» گردد ، كه در این صورت جمله قرآن است ، و ضمیر ها در آن به كتاب برمى

قبیل تاویالت  هاى قرآن ازسازد ، براى این كه بسیارى از تاویلبا آن نمى!« تاویله اال هللا 

هایى است كه ممكن است غیر خداى قصص و بلكه احكام و نیز تاویل آیات اخالق ، تاویل

تعالى و هم غیر راسخین در علم  و حتى بیماردالن نیز از آن آگاه بشوند ، چون حوادثى كه 

دهد چیزى نیست كه دركش مختص به خدا و راسخین در علم آیات قصص از آن خبر مى

كه همه مردم در درك آن شریك هستند  و همچنین حقایق خلقى و مصالحى كه از باشد ، بل
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 گردد . عمل به احكام عبادات و معامالت و سایر امور تشریع شده ، ناشى مى

و اگر مراد از تاویل در آیه شریفه ، تاویل خصوص متشابه باشد ، در این صورت 

فهماند كه غیر از شود  و مىدرست مى!« و ما یعلم تاویله اال هللا » حصر مستفاد از جمله : 

رسد كه دنبال تاویل متشابهات قرآن را خداى تعالى و راسخین در علم مثال كسى را نمى

شود ، ولى منحصر كردن صاحب این منجر به فتنه و گمراهى مردم مى بگیرد ، براى اینكه

قول ، آیات متشابه را در آیات مربوطه به صفات خدا و اوصاف قیامت درست نیست ، 

گیرى سایر آیات شود ، پىگیرى این آیات منجر به فتنه و ضاللت مىچون همانطور كه پى

 متشابه نیز چنین است . 

ماند ى آیات متشابه باید از زندگى مسلمین حذف شود مثل این مىگفتن اینكه بطور كل

اند،( منظور از اصل دین و تشریع احكام این است كه اجتماع كه كسى بگوید) همچنانكه گفته

انسانى صالح گردد  و در نتیجه ، اجتماعى زنده ، تشكیل شود و چون غرض این است ، 

ى از احكامى دیگر غیر احكام دینى تامین اگر فرض كنیم كه صالح حال مجتمع با پیرو

شود ، باید احكام دینى لغو گردد ، چون در این فرض و در این زمان دیگر احكام دینى مى

 خورد ، بلكه صالح مجتمع در پیروى احكام دیگر است . به درد اصالح جامعه نمى

راماتى كه در اند،( مراد از كماند كه كسى بگوید) همچنانكه گفتهو یا مثل این مى

كه  -از قبیل ید بیضاء  و نفس عیسى  و امثال آن امور عادى است  -قرآن از انبیا نقل شده 

رساند  و منظور آن این بوده كه با عباراتى تعبیر شده كه ظاهرش معجزه و كرامت را مى

ابر دلهاى عوام را به دست آورد  و از این راه دلهاى آنان را مجذوب  و قلوبشان را در بر

قرآن شیفته كند  و خالصه امور عادى را به زبانى تعبیر كند كه عوام خیال كنند انبیا 

  . اندكارهایى خارق العاده و شكننده قوانین طبیعت داشته

شود  و از اینگونه سخنان در مذاهبى نوظهور كه در اسالم پیدا شده ، بسیار دیده مى

ر قرآن به منظور فتنه بپا كردن است ، پس دیگر و همه آنها بدون شك یكى از انحاى تاویل د

  . صاحب قول سوم نباید متشابه را منحصر در آیات صفات و آیات قیامت كند

خواننده عزیز بعد از توجه به اشكاالتى كه در اقوال سابق الذكر بود ، متوجه 

قعى كه شود كه حق مطلب در تفسیر تاویل این است كه بگوئیم : تاویل حقیقتى است وامى

بیانات قرآنى چه احكامش  و چه مواعظش  و چه حكمتهایش مستند به آن است ، چنین 

 حقیقتى در باطن تمامى آیات قرآنى هست ، چه محكمش و چه متشابهش . 

رسد نیست ، و نیز بگوئیم كه این حقیقت از قبیل مفاهیمى كه از الفاظ به ذهن مى

مكن نیست در چار دیوارى شبكه الفاظ قرار گیرد  بلكه امور عینى است كه از بلندى مقام م

و اگر خداى تعالى آنها را در قالب الفاظ و آیات كالمش در آورده در حقیقت از باب چونكه 

اى از آن اى و روزنهبا كودك سر و كارت فتاد است ، خواسته است ذهن بشر را بگوشه

 حقایق نزدیك سازد . 

هایى است كه براى نزدیك كردن ذهن شنونده به در حقیقت ، كالم او به منزله مثل

شود ، تا مطلب بر حسب فهم شنونده روشن گردد، همچنانكه خود قرآن مقصد گوینده زده مى
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 فرموده : 

و الكتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى » 

 زخرف(/4تا1«)حكیم!

  . كریم تصریحات و اشاراتى در این معنا هستو در آیات دیگر قرآن  

عالوه بر این كه خواننده در بیان قبلى توجه فرموده ، كه قرآن كریم لفظ تاویل را به 

اند در شانزده مورد استعمال كرده و همه موارد در همین معنایى است كه طورى كه شمرده

 ما گفتیم . 

 

  داند ؟آیا كسى جز خدا تاویل قرآن را مى -4
 

این مساله هم مانند مساله قبلى از موارد اختالف شدید بین مفسرین است  و منشا 

و الراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل » اختالف تفسیرهاى مختلفى است كه در باره جمله:

  . اندال عمران(كرده/7!« )من عند ربنا 

شود كه چنین مىاش در اول جمله ، عاطفه است ، كه نتیجه« و» اند بعضى گفته

  . داند و هم راسخین در علمتاویل متشابهات را ، هم خدا مى

  . این رأى بعضى از قدما و همه مفسرین شافعى مذهب و بیشتر مفسرین شیعه است

كند  اند : واو مذكور ، استینافى است ، كه جمله را از نو شروع مىاى دیگر گفتهعده

ن نظریه آن است كه تاویل متشابهات را تنها خدا بداند  و و مربوط بما قبل نیست  و نتیجه ای

دانند به همه قرآن ایمان دارند  و این نظریه بیشتر قدما و راسخین در علم با اینكه آن را نمى

 همه حنفى مذهبان از اهل سنت است . 

اند  و روایاتى را بر گفتار خود طایفه اول به چند وجه بر مسلك خود استدالل كرده

  . اندهد آوردهشا

گوید علم اند ، آن روایاتى كه مىطایفه دوم نیز به وجوهى و روایاتى استدالل كرده

تاویل متشابهات از علومى است كه خدا به خودش اختصاص داده  و این دو طایفه قرنها 

 اند . اند  و ادله یكدیگر را با دلیل مخالفش باطل ساختهاختالف خود را ادامه داده

الزم است كه یك دانشمند اهل تحقیق در این مقام مورد توجه قرار دهد اینست آنچه 

كه این مساله از همان ابتدا كه مورد اختالف قرار گرفته ، خالى از خلط و اشتباه نبوده ، 

یعنى بین مساله رجوع متشابه به محكم) و یا به عبارت دیگر ، بین مراد از متشابه( و مساله 

  . ستتاویل ، خلط شده ا

همان طور كه این مطلب از مالحظه موضوع بحثى كه عنوان كردیم و محل نزاع 

شود. ) آنچه طایفه اول براى راسخین در و مورد اختالف را ذكر نمودیم ، نیز ، روشن مى

گویند كنند ، طایفه اول مىكنند غیر آن چیزى است كه طایفه دوم انكارش مىعلم اثبات مى

توانند معناى متشابهات را بفهمند  و رجاع متشابهات به محكمات مىراسخین در علم با ا

گویند علم به متشابهات از علومى است كه خدا به خودش اختصاص داده ، نه طایفه دوم مى
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 آن ، منكر گفته این است  و نه این منكر گفته او. مترجم.( 

نقل آنها و اثبات و  اى دربه همین جهت ما متعرض نقل ادله طرفین نشدیم زیرا فایده

  . شان نبودنفى

و اما روایات طرفین بدان جهت كه مخالف ظاهر كتاب است دردى را براى هیچیك 

كند كند ، براى اینكه روایاتى كه علم به تاویل را براى راسخین در علم اثبات مىدوا نمى

یچ جایى تاویل به منظورش از تاویل ، معنایى است مرادف با لفظ متشابه  و ما ، در قرآن ه

گوید رسول خدا این معنا نداریم ، مانند روایتى كه از طرق اهل سنت نقل شده از یكسو مى

وسلّم دعا كرد به ابن عباس  و عرضه داشت پروردگارا او را فقیه در دین وآلهعلیههللاصلى

 كن  و علم تاویلش بیاموز!

: من از راسخین در علمم  و  گوید ابن عباس خودش در حدیثى دیگر گفتهو نیز مى

  دانم!من تاویل قرآن را مى

گوید ابن عباس گفت : محكمات عبارتند از آیات و از سوى دیگر روایتى دیگر مى

آید ناسخه  و متشابهات عبارتند از آیات منسوخه ، كه از مجموع آن دو دسته روایات برمى

دانسته  و این همان است كه هه مىكه ابن عباس معناى آیات محكمه را تاویل آیات متشاب

 گفتیم تاویل به این معنا در قرآن نداریم  و منظور قرآن از تاویل چنین معنایى نیست . 

اند) یعنى روایاتى كه داللت دارد بر اما روایاتى كه طایفه دوم به آن استدالل كرده

گوید ابى بن كعب و مى داند،( مانند روایاتى كهاینكه غیر خدا كسى تاویل متشابهات را نمى

و ما یعلم تاویله اال هللا و » اند:كردهابن عباس آیه مورد بحث را به این صورت قرائت مى

گوید : ابن مسعود آیه را به صورت و نیز روایاتى كه مى« یقول الراسخون فى العلم آمنا به!

قرائت كرده ، هیچ یك از « و ان تاویله اال عند هللا و الراسخون فى العلم یقولون آمنا به!» 

 كند ، بدین دلیل كه : این روایات چیزى را اثبات نمى

  . اوال : این دو قرائت حجیت ندارد

ثانیا : نهایت درجه داللت آنها همین است كه آیه داللت ندارد كه راسخین در علم نیز 

ست ، كه طایفه دوم عالم به تاویل باشند  و داللت نداشتن ، غیر از داللت داشتن بر عدم علم ا

 كنند ، زیرا ممكن است دلیل دیگرى پیدا شود و داللت بر آن بكند . ادعایش را مى

و باز نظیر روایتى كه در كتاب الدر المنثور از طبرانى نقل شده آن هم از ابى مالك 

امتم وسلّم شنیده ، كه فرمود : من بر وآلهعلیههللااشعرى نقل كرده كه : از رسول خدا صلى

ترسم مگر از سه خطر: اول اینكه: مالشان زیاد شود، در نتیجه به یكدیگر حسد ورزند نمى

و به جان هم بیفتند، دوم اینكه: دست به كار علم قرآن شوند، آنوقت همانها كه ایمان به قرآن 

و  دانددارند در صدد برآیند كه تاویل آن را بفهمند در حالى كه تاویل آنرا كسى جز خدا نمى

اش از ناحیه پروردگار ما است و گویند: ما به قرآن ایمان داریم، همهراسخین در علم مى

شود. سوم اینكه: علمشان زیاد شود و بكلى از علم قرآن كسى به جز خردمندان متذكر نمى

  . دست بردارند و اعتنائى به آن نكنند

علم به تاویل ندارد ، و این حدیث به فرضى كه داللت داشته باشد كه غیر خدا كسى 
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داللت دارد بر نفى آن از مطلق مؤمن ، نه تنها از خصوص راسخین در علم  و این مقدار 

  . خوردداللت ، به درد طایفه دوم نمى

و باز نظیر روایاتى كه داللت دارد بر وجوب پیروى آیات محكم و ایمان به آیات 

 دعاى نامبردگان ، جاى تردید نیست . متشابه  و داللت نداشتن این دسته از روایات بر م

و نیز مانند روایتى كه تفسیر آلوسى از ابن جریر از ابن عباس) و بدون ذكر آخر 

  سند( نقل كرده ، كه او گفته آیات قرآن كریم چهار دسته است:

اول آنچه مربوط است به حاللها. دوم آیات مربوط به آنچه حرام است كه هیچ 

ین آیات معذور نیست. سوم آیاتى كه راجع به معارف است و علما آن مسلمانى در ندانستن ا

فهمد و هر كس كنند. چهارم آیات متشابه كه كسى به جز خدا معناى آنرا نمىرا تفسیر مى

  علم آن را ادعا كند دروغگو است!

و این حدیث عالوه بر اینكه نام راویان آخر سندش ذكر نشده ، معارض با روایاتى 

اش دعا كرد  در باره وسلّموآلهعلیههللاز خود ابن عباس نقل شده كه رسول خدا صلىاست كه ا

و خود او ادعاى علم به تاویل نمود ، و مخالف با ظاهر قرآن كریم است ، چون ظاهر قرآن 

 این است كه تاویل غیر از معنایى است كه از متشابه منظور است) و بیانش گذشت.( 

ود همان است كه گفتیم ، قرآن كریم علم به تاویل را براى غیر پس آنچه باید گفته ش

داند ، اما خصوص آیه مورد بحث داللتى بر آن ندارد  و ما باید در این دو خدا ممكن مى

جهت بحث كنیم ، اما جهت دوم كه گفتیم خصوص آیه مورد بحث داللتى ندارد بر اینكه غیر 

د ، بیانش این است كه آیه شریفه به قرینه صدر و تواند از تاویل قرآن آگاه شوخدا هم مى

ذیلش و به قرینه آیات بعدش تنها در صدد تقسیم آیات قرآن به دو قسم محكم و متشابه است  

و نیز در صدد تقسیم مردم است به دو قسم : یكى آنهائى كه ایمان به قرآن دارند  و قرآن را 

كنند ، و علم آنچه را را فهمیدند عمل مى دانند ، هر چه از آیاتشبرنامه زندگى خود مى

  . كنندنفهمیدند به خدا واگذار مى

طایفه دوم بیماردالن و منحرفینى هستند كه كارى به هدایت قرآن ندارند ، فقط آن را 

دهند ، كه قهرا بیشتر به آیات متشابه آن دست انگیزى قرار مىوسیله قال و قیل و فتنه

 ند . كنانداخته جنجال بپا مى

پس منظور آیه شریفه در ذكر راسخین در علم ، این است كه حال آنان و طریقه 

ایشان را بیان نموده و در ازاى آن مدحشان كند  و در مقابل ، بیماردالن را مذمت نماید ، 

اند تا اینكه به زائد بر این مقدار ، خارج از مقصود اولیه آیه است  و هر وجهى كه ذكر كرده

خواهد راسخین در علم را هم شریك خدا كند  و بگوید آنان نیز بگذارند كه مىگردن آیه 

ماند توانند علم به تاویل داشته باشند ، وجوهى است ناتمام كه بیانش گذشت ، پس باقى مىمى

تواند ناقض آن شود ، كه هیچ چیزى نمىاستفاده مى« و ما یعلم» انحصارى كه از جمله:

و نه هیچ چیز دیگر ، پس آنچه این « اال» را عاطفه بگیریم ، و نه كلمه« و» شود ، نه اینكه 

 آیه بر آن داللت دارد این است كه علم به تاویل منحصر در خدا و مختص به او است . 

لیكن این انحصار منافات ندارد با این كه دلیل دیگرى جداى از آیه مورد بحث ، 
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ا كه مختص به خودش است به بعضى از افراد داللت كند بر اینكه خداى تعالى این علم ر

داده ، همچنان كه در نظایر این علم هم آیاتى داریم كه داللت دارد بر اینكه مختص به 

گوید خدا این علم را به غیر خودش نیز داده ، خداست و در عین حال آیاتى داریم كه مى

السموات و االرض الغیب اال قل ال یعلم من فى » فرماید:مانند علم به غیب كه از یكسو مى

 نمل( /65«)هللا!

و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال :» فرماید و مى!« انما الغیب هلل » فرماید:و نیز مى

داند  و از انعام( كه همه اینها داللت دارند بر اینكه تنها خداى تعالى علم غیب مى/5!«)هو 

« لى غیبه احدا اال من ارتضى من رسول!عالم الغیب فال یظهر ع:» فرماید سوى دیگر مى

جن(و در این كالم خود ، علم غیب را براى غیر خود نیز اثبات كرده  و آن غیر ، /27و26)

عبارت است از رسولى كه صالحیت علم غیب را داشته باشد  و براى این معنا نظایر 

كند  و از ا مىدر قرآن هست) مثال گرفتن جان مردگان را ، از یكسو منحصر در خد دیگرى

  دهد. مترجم.(سوى دیگر به مالئكه نسبت مى

كه گفتیم قرآن كریم علم تاویل را تا حدودى براى غیر خدا هم  -و اما جهت اول 

اثبات كرده است ، بیانش این است كه آیات مربوط به تاویل همانطور كه خاطرنشان كردیم 

ى ، كه نسبتش به مدلول آیه نسبت داللت دارد بر اینكه تاویل عبارت است از امر خارج

  . ممثل به مثل است

پس امور خارجى نامبرده هر چند مدلول آیه نیستند ، به این معنا كه لفظ آیه داللت 

كند و آن امور محفوظ در الفاظ هستند  و بر آن امر خارجى ندارد  و لیكن از آن حكایت مى

در تابستان شیر :» اند ل معروف كه گفتهكند ، نظیر مثآیات به نوعى از آن امور حكایت مى

گویند كه اسباب و مقدمات امرى را قبل از رسیدن و این را به كسى مى« را فاسد كردى!

شود این است كه زنى در وقت آن از دست داده باشد ، چیزى كه از لفظ این مثل استفاده مى

این مضمون با مواردى  تابستان كارى كرده كه خودش یا حیوانش در زمستان شیر ندهد  و

كند  و در این موارد هر چند شیرى و تابستانى در كار زنیم تطبیق نمىكه براى آن مثال مى

 كند . نیست ولى در عین حال وضع شنونده را در ذهن او ممثل و مجسم مى

مساله تاویل هم از همین باب است ، حقیقت خارجیه كه منشا تشریع حكمى از احكام 

عرفتى از معارف الهیه است  و یا منشا وقوع حوادثى است كه قصص قرآنى آنرا و یا بیان م

كند ، هر چند امرى نیست كه لفظ آن تشریع  و آن بیان و آن قصص بطور حكایت مى

مطابقه بر آن داللت كند ، لیكن همین كه آن حكم و بیان و حادثه از آن حقیقت خارجیه منشا 

گوییم : فالن حقیقت خارجیه كند مىرا به نوعى حكایت مى گرفته  و در واقع اثر آن حقیقت

!« آب بیار :» گوید تاویل فالن آیه است ، همچنان كه وقتى كارفرمایى به كارگرش مى

معناى تحت اللفظى این كلمه این نیست كه من براى حفظ و بقاى وجودم ناگزیر بودم بدل ما 

ز خوردن آن تشنه شدم ، اما همه این معانى یتحلل را به جهاز هاضمه خود برسانم  و بعد ا

 رود . در باطن جمله مذكور خوابیده  و تاویل آن بشمار مى

حقیقتى است خارجى در طبیعت انسانى كه  !پس تاویل جمله : آب بیاور، یا آبم بده  
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منشاش كمال آدمى در هستى و در بقا است  و در نتیجه اگر این حقیقت خارجیه به حقیقتى 

تبدیل شود ، مثال كارفرما به خاطر این كه غذا نخورده ، احساس عطش در خود نكند  دیگر 

  .شود به حكم غذا برایم بیاورمى و در عوض احساس گرسنگى بكند ، قهرا حكم آبم بده مبدل

رود  و فعل دیگرى اى از جوامع ، پسندیده بشمار مىو همچنین فعلى كه در جامعه

كنند ، این امر شود مردم را به اولى وادار  و از دومى نهى مىكه فاحش و زشت شمرده مى

كه در جوامع مختلف  -و نهى ناشى از این است كه اولى را بحسب آداب و رسوم خود 

دانند ، كه این تشخیص خوب و بد هم مستند به را بد مىخوب  و دومى  -اختالف دارد 

اى دست به دست هم داده از علل زمانى و عوامل مكانى و سوابق عادات و مجموعه

رسومى است كه به وراثت از نیاكان در ذهن آنان نقش بسته و اهل هر منطقه از تكرار 

 . مشاهده عملى از اعمال ، آن عمل در نظرش عملى عادى شده است 

پس همین علت كه مؤتلف و مركب از اجزایى است و دست به دست هم داده است ، 

عبارت است از تاویل انجام آن عمل پسندیده و ترك آن عمل ناپسند  و معلوم است كه این 

شود ، و علت عین خود آن عمل نیست ، لیكن به وسیله عمل و یا ترك نامبرده حكایت مى

  . آن است فعل یا ترك متضمن آن و حافظ

پس هر چیزى كه تاویل دارد چه حكم باشد و چه قصه و یا حادثه ، وقتى تاویلش) و 

  . كندیا علت بوجود آمدنش  و یا منشاش( تغییر كرد ، خود آن چیز هم قهرا تغییر مى

فاما الذین فى قلوبهم زیغ :» بینید خداى تعالى در آیه شریفه بهمین جهت است كه مى

آل عمران( /7!«)به منه، ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله اال هللا فیتبعون ما تشا

انگیزى از آیات كند ، كه به منظور فتنهبعد از آنكه مساله بیماردالن منحرف را ذكر مى

دهند كه مراد آن آیات نیست ، این معنا را خاطر متشابه معنایى را مورد استناد خود قرار مى

كنند كه تاویل آیه متشابه نیست ، چون اگر ازد كه این طایفه جستجوى تاویلى مىسنشان مى

دهند تاویل حقیقى آیه متشابه باشد ، پیروى آن تاویل آن تاویلى كه مورد استناد خود قرار مى

هم پیروى حق و غیر مذموم خواهد بود  و در این صورت معنایى هم كه محكم بر آن داللت 

شود به معنایى كه مراد متشابه نماید مبدل مىداللت مراد متشابه را معین مىكند و با این مى

 اند . نیست ، ولى اینان از متشابه ، آنرا فهمیده و پیروى نموده

پس تا اینجا روشن شد كه تاویل قرآن عبارتست از حقایقى خارجى ، كه آیات قرآن 

یق است ، بطورى كه اگر آن حقایق در معارفش و شرایعش و سایر بیاناتش مستند به آن حقا

  . شوددگرگون شود ، آن معارف هم كه در مضامین آیات است دگرگون مى

و خواننده گرامى اگر دقت كافى به عمل آورد خواهد دید كه آیه شریفه مورد بحث 

و الكتاب المبین! انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فى » كمال انطباق را با آیه شریفه

فهماند كه قرآن زخرف( دارد ، براى اینكه این آیه نیز مى/4تا1«)ام الكتاب لدینا لعلى حكیم!

تر شده بر ما ) پیش از نزول( و انسان فهم شدنش نزد خدا ، امرى اعلى و بلند مرتبهنازل 

از آن بوده كه عقول بشر قدرت فهم آنرا داشته باشد و یا دچار تجزى و جزء جزء شدن باشد 

، لیكن خداى تعالى به خاطر عنایتى كه به بندگانش داشته آنرا كتاب خواندنى كرده و به 
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آورده تا بشر آنچه را كه تاكنون در ام الكتاب بود و بدان دسترسى نداشت لباس عربیتش در 

تواند بفهمد علمش را به خدا درك كند و آنچه را كه باز هم در ام الكتاب است و باز هم نمى

یمحوا هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام » رد كند و این ام الكتاب همان است كه آیـه شریـــفه : 

 عد( متذكر گردیده است . ر/39« )الكتاب!

بروج( آنرا /22و21« )بل هو قرآن مجید فى لوح محفوظ!» و همچنین آیه شریفه 

  . سازدخاطرنشان مى

هود( /1« )كتاب احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر!:» و نیز آیه شریفه 

، منظور كند  و به حكم هر دو آیه بطور اجمال بر مضمون مفصل آیه مورد بحث داللت مى

از احكام) به كسره همزه( كتاب خدا ، این است كه این كتاب كه در عالم ما انسانها كتابى 

ها و الفاظ و حروف است ، نزد خدا امرى یك پارچه است نه ها و آیهمشتمل بر سوره

اى  و در مقابل كلمه احكام كلمه تفصیل است ، كه معنایش اى و فصلى دارد  و نه آیهسوره

  . وره سوره شدن  و آیه آیه گشتن  و بر پیامبر اسالم نازل شدن استهمان س

كند و باز دلیل دیگرى كه بر مرتبه دوم قرآن یعنى مرتبه تفصیل آن داللت مى

و قرآنا فرقناه لتقراه  »رساند كه مرتبه اولش هم مستند به مرتبه دوم آن است آیه شریفهمى

فهماند قرآن كریم نزد اسری( است ، كه مى/106) !«على الناس على مكث و نزلناه تنزیال 

خدا متجزى به آیات نبوده ، بلكه یكپارچه بوده ، بعدا آیه آیه شده  و بتدریج نازل گردیده 

 است . 

و منظور این نیست كه قرآن نزد خداى تعالى قبال به همین صورتى كه فعال بین دو 

یش مرتب شده بود ، بعدا بتدریج بر رسول هاجلد قرار دارد نوشته شده بود  و آیات و سوره

نازل شد ، تا بتدریج بر مردمش بخواند ، همانطور كه یك معلم  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

 خواندآموز براى او مىروزى یك صفحه و یك فصل از یك كتاب را با رعایت استعداد دانش

.  

آموز القا كند قسمت به دانشچون فرق است بین این كه یك آموزگار كتابى را قسمت 

نازل شده باشد زیرا  وسلّموآله علیههللاو بین این كه قرآن قسمت قسمت بر رسول اكرم صلى

 اى مناسب با آن قسمت است . نازل شدن هر قسمت از آیات ، منوط بر وقوع حادثه

 آموز و آموزگار چنین چیزى نیست ، اسباب خارجى دخالتى درو در مساله دانش

ها را كه در زمانهاى درس روز بروز آنان ندارد  و به همین جهت ممكن است همه قسمت

آموز پر مختلف باید تدریس شود یكجا جمع نموده  و در یك زمان همه را به یك دانش

مائده( را با /13«)فاعف عنهم و اصفح!:» استعداد درس داد ، ولى ممكن نیست امثال آیه 

دهد  و دیگرى توبه( كه یكى دستور عفو مى/123«)نكم من الكفار!قاتلوا الذین یلو» آیه 

دستور جنگ ، یك مرتبه بر آن جناب نازل شود و همچنین آیات مربوط به وقایع ، مانند آیه 

خذ من اموالهم صدقة » مجادله( و آیه:/1«)قد سمع هللا قول التى تجادلك فى زوجها...!» 

 یكمرتبه نازل شود. توبه( و از این قبیل آیات/103...!«)

توانیم نزول قرآن را از قبیل یكجا درس دادن همه كتاب به یك شاگرد پس ما نمى
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نابغه قیاس نموده ، دخالت اسباب نزول و زمان آنرا ندیده گرفته ، بگوئیم : قرآن یكبار در 

بار هم  وسلّم یكپارچه نازل شده  و یكوآلهعلیههللااول بعثت  و یا آخر عمر رسول خدا صلى

غیر قرآن معهود ما است ، كه « و قرآنا فرقناه،:» قسمت قسمت ، پس كلمه ) قرآن( در آیه 

  . به معناى آیاتى تالیف شده است

شود كه در اى كه گذشت چنین فهمیده مىو سخن كوتاه این كه از آیات شریفه

فهمیم امرى دیگر كنیم و تفسیرش را مىخوانیم و مطالعه مىماوراى این قرآن كه آنرا مى

هست ، كه به منزله روح از جسد  و ممثل از مثل است  و آن امر همان است كه خداى 

تعالى كتاب حكیمش نامیده  و تمام معارف قرآن  و مضامین آن متكى بر آن است ، امرى 

  . است كه از سنخ الفاظ نیست

معانى الفاظ هم و مانند الفاظ ، جمله جمله و قسمت قسمت نیست ، و حتى از سنخ 

نیست  و همین امر بعینه آن تاویلى است كه اوصافش در آیات متعرض تاویل آمده  و با این 

هاى عادى و نفوس شود علت اینكه فهمبیان حقیقت معناى تاویل روشن گشته ، معلوم مى

 غیر مطهره دسترسى به آن ندارد چیست . 

انه » فرماید : شان نموده ، مىخداى تعالى همین معنا را در كتاب مجیدش خاطر ن

 واقعه(/79تا77) «لقرآن كریم! فى كتاب مكنون! ال یمسه اال المطهرون!

اى در این نیست كه آیه شریفه ظهور روشنى دارد در اینكه مطهرین از هیچ شبهه

بندگان خدا با قرآنى كه در كتاب مكنون و لوح محفوظ است تماس دارند ، لوحى كه محفوظ 

است و یكى از انحاء تغییر این است كه دستخوش دخل و تصرفهاى اذهان بشر از تغییر 

 ها شده ، از آن صادر شود و منظور از مس هم همین است . گردد ، وارد در ذهن

یمحوا » و این نیز معلوم است كه این كتاب مكنون همان ام الكتاب است ، كه آیه : 

كند ، و باز همان كتابى رعد( بدان اشاره مى/39«)الكتاب!هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام 

  برد.زخرف( نام آنرا مى/4«)و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم!:» است كه آیه شریفه 

و این مطهرین مردمى هستند كه طهارت بر دلهاى آنان وارد شده و كسى جز خدا 

از این دلها كرده طهارتش را این طهارت را به آنان نداده است چون خدا هر جا سخن 

  . بخودش نسبت داده است

 مثال یكجا فرموده:

و  احزاب(/33!«)انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا » 

 مائده(/6« )و لكن یرید لیطهركم!:» جایى دیگر فرموده 

خدا و یا  و در قرآن كریم هیچ موردى سخن از طهارت معنوى نرفته مگر آنكه به 

به اذن خدایش نسبت داده و طهارت نامبرده جز زوال پلیدى از قلب نیست و قلب هم جز 

  . تواند باشدكند چیزى نمىهمان نیرویى كه ادراك و اراده مى

اش  شود از طهارت نفس آدمى در اعتقاد و ارادهدر نتیجه طهارت قلب عبارت مى

جهت اعتقاد و اراده و برگشت آن به این است كه و زایل شدن پلیدى در این دو جهت ، یعنى 

كند ثبات داشته باشد ، و دستخوش تمایالت سوء قلب در آنچه كه از معارف حقه درك مى
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نگردد ، یعنى دچار شك نشود و بین حق و باطل نوسان نكند  و نیز عالوه بر ثباتش در 

حق ثبات داشته و به سوى  مرحله درك و اعتقاد ، در مرحله عمل هم كه الزمه علم است بر

  . هواى نفس متمایل نگردد  و میثاق علم را نقض نكند  و این همان رسوخ در علم است

گانى چون خداى سبحان راسخین در علم را جز این توصیف نكرده ، كه راه یافته

 شود ،ثابت بر علم و ایمان خویشند  و دلهایشان از راه حق به سوى ابتغاء فتنه منحرف نمى

  . پس معلوم شد این مطهرین همان راسخین در علمند

دهد اشتباه گرفت ، چون اى را كه این بیان دست مىو لیكن در عین حال نباید نتیجه

شود همین است كه مطهرین ، علم به تاویل دارند  و الزمه آن مقدارى كه با این ثابت مى

یر دلهاشان مستند به خدا است  تطهیرشان این است كه در علمشان راسخ باشند ، چون تطه

 شود . و خدا هم هرگز مغلوب هیچ چیز واقع نمى

الزمه تطهیرشان این است نه اینكه بگوییم راسخین در علم بدان جهت كه راسخ در 

علمند داناى به تاویلند  و رسوخ در علم سبب علم به تاویل است ، چون این معنا را بگردن 

چه بسا از سیاق آیه بفهمیم كه راسخین در علم جاهل به تاویلند  توان گذاشت ، بلكه ،آیه نمى

اش از نزد یعنى ما به قرآن ایمان داریم همه -آمنا به كل من عند ربنا:» گویند ، چون مى

بینیم ال عمران( چه بفهمیم و چه نفهمیم ، عالوه بر اینكه ما مى/7«)پروردگار ما است!

به صفت رسوخ در علم  و شكر در برابر ایمان و عمل  قرآن كریم مردانى از اهل كتاب را

لكن الراسخون فى العلم منهم و المومنون یؤمنون بما انزل :» صالح توصیف كرده ، فرموده 

نسا( و با این كالم خود اثبات نكرده كه در نتیجه رسوخ /162« )الیك و ما انزل من قبلك!

 در علم داناى به تاویل هم هستند . 

واقعه( اثبات /79« )ال یمسه اال المطهرون!:» فرماید اى كه مىآیه شریفه و همچنین  

دانند و هیچ تاویلى براى آنان مجهول نیست  همه تاویل كتاب را مى« مطهرون» كند كهنمى

كند كه فى و در هیچوقت به آن جاهل نیستند بلكه از این معانى ساكت است ، تنها اثبات مى

ون آن احتیاج بدلیل جداگانه یعنى با لوح محفوظ دارند اما چند و چالجمله تماسى با كتاب 

 . دارد

 

 

  چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابه است ؟ -5
 

اند ، این است كه قرآن مشتمل است یكى از اعتراضاتى كه بر قرآن كریم وارد كرده

بر آیاتى متشابه ، با اینكه شما مسلمین ادعا دارید كه تكالیف خلق تا روز قیامت در قرآن 

گویید : قرآن قول فصل است ، یعنى كالمى است كه حق و باطل را از هست  و نیز مى

جویند و بینیم هم مذاهب باطل به آیات آن تمسك مىر حالى كه ما مىسازد ، دیكدیگر جدا مى

هم آن مذهبى كه در واقع حق است  و این نیست مگر به خاطر تشابه بعضى از آیات آن  و 

این قابل انكار نیست ، كه اگر همه آیاتش روشن و واضح بود و این متشابهات را نداشت 
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آمد  و ماده بود ، بهتر و زودتر به دست مىقطعا غرضى كه از فرستادن قرآن منظور 

 كرد . شد زودتر آنرا قطع مىماند  و اگر هم اختالفى مىاختالف و انحرافى نمى

ها اند ، كه بعضى از آن پاسخبعضى از مفسرین از این ایراد به وجوهى پاسخ داده

 شودرآن ، باعث مىاند : وجود متشابهات در قپایه است ، مثل اینكه گفتهبسیار سست و بى

كه مسلمین در بدست آوردن حق و جستجوى آن رنج بیشترى برده  و در نتیجه اجر بیشترى 

  . بدست آورند

اند اگر همه قرآن صریح و روشن بود و مذهب حق را واضح و آشكار و یا گفته

كرد دارندگان سایر مذاهب) بخاطر تعصبى كه نسبت به مذهب خود دارند،( از معرفى مى

  گوید.كردند تا ببینند چه مىقرآن متنفر شده  و اصال توجهى به آن نمى

و هر گاه كه مشتمل بر سخنانى متشابه و دو پهلو گردیده ، باعث شده كه مخالفین به 

طمع اینكه آن آیات را دلیل مذهب خود بگیرند نزدیك ، بیایند  و در قرآن غور و بررسى 

 خودشان باطل است  و به مذهب حق پى ببرند .  كنند  و در نتیجه بفهمند كه مذهب

شود كه نیروى اند قرآن در صورت در بر داشتن آیات متشابه ، باعث مىو یا گفته

فكرى مسلمین در اثر دقت در مطالب آن ، ورزیده شود و بتدریج از ظلمت تقلید در آمده و 

برایشان عادت شود كه  به نور تفكر و اجتهاد برسند ، و این معنا در تمام شؤون زندگى

  . همواره نیروى عقل خود را به كار اندازند

اند قرآن با دارا بودن آیات متشابه ، باعث شده است كه مسلمین از راههاى و یا گفته

مختلفى به تاویل دست یابند  و به همین منظور در فنون مختلف علمى از قبیل علم لغت 

 صرف ، نحو و اصول فقه متخصص گردند . 

اند ، كه با كمترین نظر و اى است كه به اشكال ذكر شده ، دادهاینها پاسخهاى بیهوده

شود و آنچه كه شایستگى براى ایراد و بحث دقت ، بیهودگى آن براى هر كسى روشن مى

گانه زیر است : اول اینكه : كسى بگوید : خداى تعالى قرآن را مشتمل بر دارد جوابهاى سه

لهاى مؤمنین را بیازماید و درجات تسلیم آنان را معین سازد و معلوم شود متشابهات كرد تا د

چه كسى تسلیم گفتار خدا و مؤمن به گفته او است ، چه اینكه گفته او را بفهمد یا نفهمد  و چه 

كسى تنها تسلیم آیاتى است كه برایش قابل درك است ، زیرا اگر همه آیات قرآن صریح و 

به آن جنبه خضوع در برابر خدا و تسلیم در برابر رسوالن خدا روشن بود ایمان آوردن 

 داشت . نمى

ولى این پاسخ درستى نیست ، براى اینكه خضوع یك نوع انفعال و تاثر قلبى است ، 

شود  و انسان در گیرد پیدا مىكه در فرد ضعیف ، آنجا كه در برابر فرد قوى قرار مى

مت آن پى برده باشد  و یا عظمت آن ، درك او را شود كه یا به عظبرابر چیزى خاضع مى

عاجز ساخته باشد ، نظیر قدرت و عظمت غیر متناهیه خداى سبحان  و سایر صفاتش ، كه 

كند كه از احاطه به كند ، زیرا احساس مىنشینى مىشود عقبوقتى عقل با آنها روبرو مى

 آنها عاجز است . 

كند  و تنها باعث فریب خوردن را درك نمى و اما چیزهایى كه عقل آدمى اصال آنها
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فهمند برخورد با اینگونه امور شود كه خیال كنند آنها را مىشود ، یعنى باعث مىآنان مى

خضوع آور نیست  و خضوع در آنها معنا ندارد ، مانند آیات متشابهى كه عقل در فهم آن 

  فهمد.ىفهمد در حالى كه نمكند آنرا مىسرگردان است  و خیال مى

اند قرآن بدین جهت در بر دارنده آیات متشابه است كه تا عقل وجه دوم اینكه : گفته

را به بحث و تفحص وا دارد و به این وسیله عقلها ورزیده و زنده گردند ، بدیهى است كه 

اگر سر و كار عقول تنها با مطالب روشن باشد و عامل فكر در آن مطالب بكار نیفتد ، عقل 

شود  و حال آنكه عقل عزیزترین قواى اى مىتر گشته و در آخر بوته مردهمهمل مهمل و

  انسانى است ، كه باید با ورزش دادن تربیتش كرد.

زند براى اینكه خداى تعالى آنقدر آیات آفاقى) این وجه هم چنگى به دل نمى

ردا و میلیونها درطبیعت( و انفسى) در بدن انسان( خلق كرده كه اگر انسانهاى امروز و ف

  . رسندسال دیگر در آن دقت كنند به آخرین اسرارش نمى

و در كالم مجیدش هم به تفكر در آن آیات امر فرموده ، هم امر اجمالى كه فرموده) 

در آیات آفاق و أنفس فكر كنید!( و هم بطور تفصیل كه در مواردى خلقت آسمانها و زمین و 

ان و اختالف زبانهاى انسانها و الوان آنان را خاطرنشان كوهها و درختان و جنبندگان و انس

 ساخته است . 

و نیز سفارش فرموده تا در زمین سیر نموده در احوال گذشتگان تفكر نمایند  و در 

آیاتى بسیار تعقل و تفكر را ستوده  و علم را مدح كرده ، پس دیگر احتیاج نبود كه با مغلق 

به تفكر وا دارد  و در عوض فهم و عقل مردم را دچار گویى و آوردن متشابهات عقول را 

  . ها و افكار بلغزد و مذاهب مختلفى درست شودگمراهى سازد  و در نتیجه فهم

اند براى همه مردم  و در بین السالم مبعوث شدهاند انبیا علیهموجه سوم اینكه : گفته

 دن ، هم عالم و هم جاهل . مردم همه رقم افراد وجود دارد ، هم انسان باهوش و هم كو

از سوى دیگر همه معارف در قیاس با فهم مردم یكسان نیستند  و بعضى از معارف 

شود آنرا با عبارتى روشن ادا كرد بطورى كه همه كس آنرا بفهمد ، در امثال است كه نمى

این معارف بهتر آن است طورى ادا شود كه تنها خواص از مردم آنرا از راه كنایه و 

عریض بفهمند  و بقیه مردم مامور شوند كه آن معارف را نفهمیده بپذیرند  و به آن ایمان ت

  . آورده ، علم آنرا به خدا واگذار كنند

این وجه نیز درست نیست، براى اینكه كتاب خدا همانطور كه آیات متشابه دارد ، 

است و الزمه این محكمات نیز دارد ، محكماتى كه باید معناى متشابهات را از آنها خو

آورد نبوده باشد ، مطلب آنست كه در متشابهات مطلبى زاید بر آنچه محكمات از آنها درمى

ماند ، كه پس چرا در كالم خدا آیاتى متشابه گنجانده شده ، وقتى پاسخ مىآنوقت این سؤال بى

  . معانى آنها در محكمات بوده ، دیگر چه حاجت به متشابهات بود ؟

اند ، اه صاحبان این قول این است كه معانى را دو نوع متباین فرض كردهمنشا اشتب

یكى آن معانى كه در خور فهم مخاطبین از عامه و خاصه و تیزهوش و كودن است ، كه 

 مدلول آیات محكمات است . 
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كنند دوم آن معانى كه سنخش طورى است كه جز خواص ، آن معانى را درك نمى

بلند ، و حكمتهایى است بسیار دقیق  و نتیجه این اشتباه و خلط این زیرا معارفى است بس 

است كه آیات متشابه رجوعى به محكمات نداشته باشد ، با اینكه در سابق اثبات كردیم كه 

كند بر اینكه آیات قرآن یكدیگر را تفسیر این بر خالف صریح آیاتى است كه داللت مى

  . كنند  و همچنین ادله دیگرمى

آنچه كه شایسته گفتن است این است كه وجود متشابه در بین آیات قرآن پس 

ضرورى است  و ناشى از وجود تاویل به معنایى كه كردیم و مفسر بودن آیات نسبت به 

تر بیان كنیم  و شما خواننده محترم هم بهتر یكدیگر است و اگر بخواهیم این معنا را روشن

قرآن در آن جهات بیاناتى دارد بیشتر بایستیم و امورى دریابى ، باید در جهات مختلفى كه 

ها نهاده  و عرض نهایى را كه از آن را كه قرآن كریم اساس معارف خود را بر آن پایه

 معارف داشته ، در نظر بگیریم ، و آن پنج امر است : 

اینكه : خداى سبحان در كتاب مجیدش فرموده : این كتاب تاویلى دارد كه  اول

و احكام و قوانین و سایر محتویات آن دائر مدار آن تاویل است ، و این تاویلى كه معارف 

تمامى آن بیانات متوجه آن است امرى است كه فهم مردم معمولى چه تیزهوش و چه كودن 

تواند آنرا دریابد ، بجز نفوس پاكى كه خداى عز و جل از درك آن عاجز است ، و كسى نمى

توانند به تاویل قرآن دست یابند ، رده است ، و تنها اینگونه نفوس مىپلیدى را از آنها دور ك

و این نقطه نهایى آن هدفى است كه خداى عزوجل براى انسان در نظر گرفته ، خدائى كه 

دعاى بشر را مستجاب نموده ، اگر بخواهند در ناحیه علم ، به علم كتابش هدایتشان كند 

یانگر هر حقیقتى است  و كلید این استجابت همان تطهیر پذیرد ، كتابى كه بدعایشان را مى

ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج و لكن یرید » الهى است ، همچنان كه خودش فرمود: 

 مائده(/6« )لیطهركم!

و در این فرمایش خود اعالم كرد كه نقطه نهایى هدف از خلقت انسانها همان تشریع 

  . دین  و بدنبالش تطهیر الهى است

كنند و این كمال انسانى مانند سایر كماالت كه خدا و عقل به سوى آن دعوت مى

یابند هر چیزى نیست كه تمامى افراد به آن برسند و جز افرادى مخصوص به آن دست نمى

چند كه از همه بشر دعوت شده تا بسوى آن حركت كنند ، پس تربیت یافتن به تربیت دینى 

رسد و آنان را به درجه كامل از طهارت نفس جه مىتنها در افرادى مخصوص به نتی

رساند كه البته بر حسب اختالف مردم در رساند  و ما بقى را به بعضى از آن درجات مىمى

 استعداد ، آن درجات نیز مختلف است . 

مساله طهارت نفس عینا مانند داشتن تقوا در مرحله عمل است ، كه خداى تعالى   

ال عمران( /102«)اتقوا هللا حق تقاته!:» به آن دعوت كرده و فرموده تمامى افراد بشر را 

و لیكن حق تقوا كه همان كمال آن و نهایت درجه آنست ، جز در افرادى معدود حاصل 

تر از آن حد است) االمثل شود درجات پائینشود  و آنچه در مابقى مردم حاصل مىنمى

كه مردم در فهم و طبیعت خود دارند  و این فاالمثل( همه اینها به خاطر اختالفى است 
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مختص مساله طهارت نفس و تقوا نیست ، بلكه تمامى كمالهاى اجتماعى از حیث تربیت و 

دعوت همینطور است ، آن كسى كه بنیانگذار یك اجتماع است تمامى افراد را به باالترین 

عت ، در ثروت ، در خواهد كه مثال در علم ، در صنكند و مىدرجه هر كمالى دعوت مى

رسند ؟ نه بلكه آسایش و سایر كماالت مادى و معنوى به نهایت درجه آن برسند ؟ ولى آیا مى

رسند  و ما بقى بر حسب استعدادهاى مختلف به تنها بعضى از افراد جامعه به آن مى

معه به یابند  و در حقیقت امثال این غایات ، كماالتى است كه جاتر آن دست مىدرجات پائین

شود ، نه تك تك افراد ، به طورى كه هیچ فردى از آن تخلف نداشته سوى آن دعوت مى

 باشد . 

دارد كه تنها راه رسیدن انسانها به این هدف این اینكه : قرآن قاطعانه اعالم مى دوم

است كه نفس انسان را به انسان بشناسانند ، و به این منظور او را در ناحیه علم و عمل 

  . ت كنندتربی

در ناحیه علم به این قسم كه حقایق مربوط به او را از مبدأ گرفته تا معاد به او تعلیم 

دهند ، تا هم حقائق عالم ، و هم نفس خود را ، كه مرتبط با حقایق و واقعیات عالم است 

  . یابدبشناسد و در این صورت شناختى حقیقى نسبت به نفس خود مى

این قسم كه قوانین صالح اجتماعى را بر او تحمیل كنند تا و اما در ناحیه عمل به 

شؤون زندگى اجتماعیش صالح گردد ، و مفاسد زندگى اجتماعى ، او را از برخوردارى از 

علم و عرفان باز ندارد و بعد از تحمیل آن قوانین یك عده تكالیف عبادى بر او تحمیل كنند ، 

، نفسش و سویداى دلش متوجه مبدأ و معاد شود كه در اثر تكرار و مواظبت بر عمل به آن 

و به عالم معنا و طهارت نزدیك و مشرف گردد  و از آلودگى به مادیات و پلیدیهاى آن پاك 

 شود . 

الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح :» خواننده عزیز ، اگر در آیه شریفه 

و لكن یرید » ى كه ما در آیه : فاطر( دقت كند ، و آنچه از آن فهمید با بیان/10«)یرفعه!

علیكم انفسكم، ال یضركم من ضل اذا :» مائده( داشتیم ، و همچنین با آیه /6«)لیطهركم!

یرفع هللا الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم :» مائده( و آیه /105«)اهتدیتم!

وقت غرض مجادله( و آیاتى دیگر كه نظیر این آیات است ، ضمیمه كند ، آن/11«)درجات!

الهى از تشریع دین و هدایت انسان به سوى خود و راهى كه به این منظور پیش گرفته ، 

  . شودبرایش روشن مى

آید  و آن این است كه : قوانین اجتماعى اسالم از این بیان یك نتیجه مهم به دست مى

كالیف در حقیقت مقدمه است براى تكالیف عبادى و خود آنها مقصود اصلى نیستند  و ت

 عبادى هم مقصود باالصل نیست ، بلكه آن نیز مقدمه براى معرفت خدا و آیات او است . 

در نتیجه كمترین اخالل یا تحریف یا تغییر در احكام اجتماعى اسالم باعث فساد 

  . احكام  و عبودیت آن  و فساد نامبرده نیز باعث اختالل معرفت خواهد بود

بسیار روشن است ، تجربه هم صحت این نتیجه را  استنتاج این نتیجه از آن بیان

گذرد  و دیدیم كه فساد از چه كند ، براى اینكه چهارده قرن از صدر اسالم مىثابت مى
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  . راهى در شؤون دین اسالم پیدا شد  و از كجا آغاز شد

اش انحراف از اگر كمى دقت بفرمائید خواهید دید كه هر فسادى پیدا شده ، ریشه

جتماعى اسالم بوده) وقتى امت اسالم از در خانه آنكسى كه باید به حكم خدا و احكام ا

زمامدارشان باشد ، به در خانه دیگران منحرف  وسلّموآلهعلیههللاتصریح رسول خدا صلى

شدند ، از همان زمان بتدریج در احكام عملى اسالم دست اندازى  و در آخر در معارف و 

شد. مترجم.( تا آنجا كه معارف اسالم از همه جاى زندگى بشر عقاید اسالم نیز دسیسه 

 بیرون رفت . 

هائى كه در اسالم پیدا شد ، از ناحیه پیروى متشابهات و ما قبال متذكر شدیم كه فتنه

  و تاویل خواهى آن بود و این عمل انحرافى تا عصر حاضر ادامه یافته است.

سایر هدایتها( بر اساس علم و معرفت  اینكه : اساس هدایت اسالم) در مقابل سوم

 است ، نه تقلید كوركورانه . 

خواهد تا جائى كه افراد بشر ظرفیت و استعداد دارند علم را در دین خدا مى

دلهایشان متمركز كند ، چون همانطور كه در گفتار قبلى گفتیم غرض دین ، معرفت است  و 

ه اینطور نباشد ؟ با اینكه در میان كتب شود مگر از راه علم  و چگوناین غرض حاصل نمى

وحى هیچ كتابى  و در بین ادیان آسمانى هیچ دینى نیست كه مثل قرآن و اسالم مردم را به 

  . سوى تحصیل علم تحریك و تشویق كرده باشد

و همین اساس باعث شده است كه قرآن كریم ، اوال : حقایقى از معارف را بیان 

اى را هم كه تشریع كرده همه را به آن معارف مرتبط سازد  عملیه نموده  و در ثانى : احكام

و به عبارت دیگر نخست انسان را به خود او چنین معرفى نموده ، كه موجودى است كه 

خدا او را به دست قدرت خود خلق كرده و در خلق كردنش و بقایش مالئكه و سایر 

قاى او آسمان و زمین و گیاهان و مخلوقات خود را واسطه قرار داده  و براى خلقت و ب

 حیوانات و مكان و زمان و هزاران شرایط دیگر را پدید آورده است . 

و نیز به او بفهماند كه خواه ناخواه به سوى معاد و میعاد رهسپار است و همه 

تالشش به سوى پروردگار است و سرانجام خداى را دیدار خواهد كرد و خدا سزاى اعمالش 

نماید ، این یك عده از معارف یا به سوى بهشت و یا به سوى آتشش راه مىدهد ، را مى

 كتاب خدا است كه مربوط به عقاید است . 

رساند چگونه فهماند اعمالى كه او را به سعادت بهشت مىآن گاه به انسان مى

كند چیست؟ یعنى برایش احكام اعمالى است و آن اعمالى كه او را به شقاوت آتش دچار مى

 دهد ، این هم یك عده دیگر از معارف كتاب خدا استعبادى و قوانین اجتماعى را شرح مى

.  

دهد ، كه این احكام و قوانین طایفه دیگر بیاناتى است كه براى بشر شرح مى

رساند مرتبط به طایفه اول است و به منظور سعادت اجتماعى كه گفتیم تو را به سعادتت مى

ستوراتى است كه مشتمل بر خیر دنیایى و آخرتى بشر است ، این بشر تشریع شده ، چون د

 هم طایفه سوم . 
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گردد كه طایفه دوم به منزله مقدمه است آنگاه این معنا به خوبى برایت روشن مى

براى طایفه اول و طایفه اول به منزله نتیجه است براى طایفه دوم  و طایفه سوم به منزله 

سازد و داللت آیات قرآن بر این سه طایفه را به هم مربوط مىرابطى است كه دو طایفه اول 

  بندى كنیم.واضح است احتیاج ندارد كه ما آنها را دسته

تواند ما اینكه فهم عامه بشر بیشتر با محسوسات سر و كار دارد و لذا نمى چهارم

د . افراد فوق محسوسات را به آسانى درك كند  و مرغ فكر خود را تا بام طبیعت پرواز ده

اند فهم خود را ترقى داده به ادراك شمارى هم كه از راه ریاضتهاى علمى توانستهانگشت

معانى و كلیات قواعد و قوانین موفق شوند وضعشان به خاطر اختالف وسائل این توفیق ، 

مختلف است و به همین جهت فهم آنان در درك معانى خارج از حس و محسوسات ، بشدت 

تواند این ت و این اختالف از نظر مراتب ، دامنه عریضى دارد كه احدى نمىمختلف شده اس

  . اختالف را انكار كند

این نیز قابل انكار نیست كه هر معنا از معانى كه به انسان القا شود ، تنها و تنها از 

گیرد) مانند معلوماتى كه در خالل زندگیش كسب نموده،( صورت مى راه معلومات ذهنى او

اگر معلومات ذهنى او همه از قماش محسوسات باشد و ذهن او تنها با محسوسات  حال

توانیم مساله معنوى خود را ، از طریق محسوسات به او القا كنیم و مانوس باشد ، ما نیز مى

تازه این القا به مقدار كشش فكریش در محسوسات امكان پذیر است ، مثال لذت نكاح را 

ش به این امر محسوس نرسیده به شیرینى عسل یا حلوا ممثل براى كودكى كه كشش فكری

رسد همین لذت نكاح را به آن معانى كلیه  و به قدرى كنیم و اگر فكرش به معانى كلى هم مى

  . سازیمكه فكرش ظرفیت دارد ممثل مى

كنند و هم با بیان عقلى ، ولى اول ، معانى را هم با بیان حسى درك مى پس دسته

  . توانند معانى را درك نمایندتنها با بیان حسى مىدسته دوم 

و از آنجائى كه هدایت دینى اختصاص به یك طایفه و دو طایفه ندارد و باید تمامى 

مردم و همه طبقات از آن برخوردار شوند و نیز از آنجائى كه قرآن مشتمل بر تاویل بود ، 

  مثل به خود بگیرد.لذا این سه خصوصیت باعث شد بیانات قرآن كریم جنبه 

به این معنا كه ، قرآن كریم آنچه از معانى كه معروف و شناخته شده ذهن مردم 

آورد، تا است گرفته ، معارفى را كه براى مردم شناخته شده نیست در قالب آن معانى در مى

مردم آن معارف را بفهمند ، نظیر اینكه خود ما مردم ، اجناس خود را با سنگ و كیلو و 

سنجیم ، با اینكه هیچ مناسبتى بین انگور و آهن نیست ، نه شكل آهن را دارد  و نه قال مىمث

 سنجیم . حجم آنرا ، ولى همینكه از نظر سنگینى مناسبتى بین آندو هست آنرا با این مى

انا جعلناه قرآنا :» آیات قرآنى كه در سابق به آن استشهاد كردیم  و یكى از آنها آیه 

زخرف( بود ، هر چند این /4و3«)عربیا لعلكم تعقلون و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم!

نكته را صریحا بیان نكرده و به كنایه و اشاره برگذار نموده  و لیكن به این اشاره اكتفا 

انزل من السماء » آنرا با یك مثلى كه براى حق و باطل زده بیان فرموده است : نكرده و 

ماء، فسالت اودیة بقدرها، فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فى النار ابتغاء حلیة 
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او متاع زبد مثله، كذلك یضرب هللا الحق و الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع 

  رعد(/17«)فى االرض كذلك یضرب هللا االمثال! الناس فیمكث

و با این آیه شریفه خاطرنشان كرده : كه حكم این مثل در همه افعال خدا جارى 

  . هایش جارى استاست ، همانطور كه در گفته

پس فعل خدا هم مانند گفتارش حق است  و منظورش از گفتار و كردار ، خود حق 

ش و هم در كردارش امورى همراه است كه مقصود است، چیزى كه هست هم در گفتار

گیرتر از خود حق است ، ولى اصلى نیستند  و سودى هم ندارند  و اتفاقا این امور چشم

ماند ، كه براى مردم شود  و تنها حق باقى مىدوامى ندارد  و بزودى باطل و زایل مى

مندتر شود ، كه در این تر و سودسودمند است ، مگر آنكه آن حق هم معارض با حقى مهم

كند و این در گفتار خدا نظیر آیه متشابه است ، تر را باطل مىتر حق كوچكفرض حق مهم

كه متضمن معنایى است حق و مقصود باالصالة ، ولى با كلماتى ادا شده كه آن كلمات 

به  آورد معنایى باطل كه مقصود باالصالة نیست  و با مراجعهمعناى دیگرى را به ذهن مى

لیحق :» شود رود ، و آنچه حق است محقق مىآیات محكم قرآن ، معناى باطل از بین مى

انفال( و این دو پهلو سخن گفتن قرآن براى /8«)الحق و یبطل الباطل و لو كره المجرمون!

 آن است كه حق را محقق و باطل را زایل سازد . 

در باره كالم خدا گفتیم) خداى  گفتار ما در باره افعال خدا نیز همین گفتارى است كه

كند كه ظاهر آن مقصود اصلى نیست ، مقصود غیر ظاهر است ، ولى عزوجل كارهایى مى

  شود. مترجم.(رود ، و واقع و باطن عمل آشكار مىگذرد كه آن ظاهر از بین مىچیزى نمى

قه الهیه شود این است كه معارف حمى و كوتاه سخن اینكه آنچه از آیه شریفه استفاده

فرستد و این آب فى نفسه تنها آب است و بس ، نه كمیت مثل آبى است كه خدا از آسمان مى

آن منظور است  و نه كیفیت  و لیكن اختالف در ظرفیت زمینى است كه این آب بر آن 

ها امورى گیرد یكى كمتر و یكى بیشتر  و این اندازهبارد ، هر زمینى مقدارى معین مىمى

ر خود سرزمین است ، اصول معارف و احكام عمل دین و مصالح آن احكام كه است كه د

در سابق ذكر شد نیز همینطور است ، در آنجا گفتیم این مصالح روابطى است كه احكام را 

كند ، این حكم خود آن مصالح است ، با قطع نظر از بیان لفظى و با معارف حقه مرتبط مى

آید چه بسا همراه با زوائدى كم و در قالب لفظ در مىاما همین مصالح وقتى به صورت ح

اى دارد ، اما باشد ، كه به منزله كف سیل است و مثل آن كف ، ظهور و بروزى و جلوه

ماند ، نظیر رود و آنچه حاكى از مصالح است باقى مىگذرد كه از بین مىچیزى نمى

اى كه متضمن آن حكم و آیه احكامى كه قرار است در آینده نسخ شود ، كه ظاهر عبارتش

آورد كند كه حكم نامبرده همیشگى باشد و لیكن آیه ناسخ كه حكمى دیگر مىاست اقتضا مى

فهماند كه حكم منسوخ مصلحتش تا امروز بود و از این كند و مىظهور آن آیه را باطل مى

 به بعد حكمى دیگر داراى مصلحت است . 

ت آنها بود ، با قطع نظر از ورودش در وادى این نسبت به خود آن معارف و واقعی

  . الفاظ
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قیدى رنگى و بىو اما از حیث ورودش در ظرف الفاظ و داللت آنها ، دیگر آن بى

كمیت و كیفیت وقتى وارد در قید و رنگ و بىواقعى را ندارد ، همچنان كه آن باران بى

دى بقدر ظرفیتش از آن گرفته ، قیدى خود را از دست داده ، هر واهاى زمین شد ، بىوادى

هایش مختلف است اندازد ، سیلهائى كه هم اندازههاى كوچك و بزرگ و بزرگتر راه مىسیل

هاى لفظى در و هم شكلش معارف هم وقتى در وادى الفاظ درآمد ، به شكل و اندازه قالب

توان ین حال مىها هر چند منظور صاحب كالم هست ، اما در عآید  و این شكل و اندازهمى

رنگ گفت همه منظور او نیست ، بلكه در حقیقت مثال و قالبى است كه معنایى مطلق و بى

 اى است از آن بسیار . كند ، مشتى است از آن خروار و نمونهو شكل را تمثیل مى

كند ، هر ذهنى از آن هاى افراد مختلف عبور مىدر نتیجه همین الفاظ وقتى از ذهن

  فهمد ، كه عینا مانند كف سیل ، مقصود اصلى نیست.یى مىالفاظ چیزها

ها به خاطر معلوماتى كه در طول عمر كسب كرده و با آن انس گرفته در چون ذهن

ها در معناهائى است كه براى كند  و بیشتر این تصرفمعانى الفاظ دخل و تصرف مى

حكام  و مالكات مصالح اصاحب ذهن مانوس و مالوف نبوده ، مانند معارف اعتقادیه  و 

 ، كه بیانش گذشت . آنها

و اما در احكام و قوانین اجتماعى از آنجائى كه ذهن با آنها مانوس است ، در آنها 

ها و دالئل آنها سر درآورد ، از كند ، مگر اینكه باز بخواهد از مالكدخل و تصرفى نمى

مل بر مالكات احكام  و شود كه متشابهات قرآن آیاتى است كه مشتهمینجا روشن مى

كند  و نامى متعرض اصول عقاید است ، نه آیاتى كه صرفا احكام و قوانین دینى را بیان مى

 برد . از مالكات و علل آنها نمى

اینكه از بیان سابق ما این به دست آمد كه بیانات لفظى قرآن ، مثلهائى است  پنجم

كه آن معارف را بیان كند ، آنها را تا سطع براى معارف حقه الهیه  و خداى تعالى براى این

اى هم جز این نیست ، چون عامه مردم جز حسیات را افكار عامه مردم تنزل داده  و چاره

كنند ، ناگزیر معانى كلیه را هم باید در قالب حسیات و جسمانیات به خورد آنان درك نمى

  .داد

آید یعنى در جایى كه سر و و از سوى دیگر دو محذور بزرگ در این میان پیش مى

كار گوینده با كودك است ، اگر بخواهد زبان كودكى بگشاید ، و مطابق فهم او سخن بگوید ، 

یكى از دو محذور هست، براى اینكه شنونده یا به ظاهر كالم گوینده اكتفا نموده و تنها همان 

  . شودگیرد ، در این صورت غرض گوینده حاصل نمىجنبه محسوس آن را مى

خواست چون غرض گوینده این بود كه شنونده از مثال به ممثل منتقل شود ، نمى

صرفا خبرى داده باشد و اگر شنونده به ظاهر كالم اكتفا نكرده و بخواهد خصوصیات ظاهر 

كالم را كه در اصل معنا دخالتى ندارند رها نموده ، به معانى مجرده منتقل شود ، ترس این 

  . او را نفهمد ، بلكه یا زیادتر و یا كمتر آنرا بفهمدهست كه عین مقصود 

و یا « شاهنامه آخرش خوش است!:» گوید اى بشنونده خود مىمثال وقتى گوینده

أهم » گوید:تمثل جسته مى« صخر» و یا به گفته« آفرین شبروان در صبح است!» گوید:مى
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اى كه با اش با سابقه ذهنىشنونده« بامر الحزم ال أستطیعه و قد حیل بین العیر و النزوان!

این مثلها و با معناى ممثل آن دارد) اگر داشته باشد!( مثل را از همه خصوصیاتى كه همراه 

فهمد كه منظور گوینده این است كه حسن تاثیر هر عملى كند  و مىدارد لخت و مجرد مى

حین سرگرمى بعمل ،  شود ، نه دربعد از فراغت از آن عمل و پیدا شدن آثارش معلوم مى

 دهد . چون در حین عمل و تحمل مشقت آن ، قدر و اندازه عمل خود را تشخیص نمى

سازد  و اما اگر سابقه ذهنى از و همچنین در معنائى كه شعر صخر آنرا ممثل مى

معناى ممثل نداشته باشد  و به الفاظ شعر و مثل اكتفا كند پى به معناى ممثل نبرده ، خیال 

دهد  و بر فرضى هم كه تنها به الفاظ اكتفا نكند ، باز شنونده دارد به او خبرى را مى كندمى

تواند تشخیص دهد كه چه مقدار مثل را تجرید كند ، یعنى تا چه اندازه آنطور كه باید نمى

  . خصوصیات مثل را طرح نموده  و چه مقدارش را براى فهم مقصود محفوظ بدارد

اى را كه از این دو محذور ندارد ، مگر اینكه معانى گوینده هیچ راه گریزى

هایى متنوع در خواهد ممثل و مجسم كند در بین مثلهایى مختلف متفرق نموده ، در قالبمى

ها مفسر و بیانگر خود شود  و بعضى بعض دیگر را توضیح دهد ، آورد ، تا خود آن قالب

ها ها : اوال : بفهمد كه بیانات و قالبقالبدر نتیجه شنونده بتواند با معارضه انداختن بین 

همه مثلهائى است كه در ماوراى خود حقایقى ممثل دارد  و منظور و مراد گوینده منحصر 

ها مثلهائى شود نیست . ثانیا : بعد از آنكه فهمید عبارات و قالبدر آنچه از لفظ محسوس مى

كالم را باید طرد كند  و چه براى معانى است ، بفهمد چه مقدار از خصوصیات ظاهر 

مقدارش را محفوظ بدارد  و این نكته را از ظاهر كالم بفهمد ، به این معنا كه كالم طورى 

باشد كه روشن سازد كه فالن خصوصیت كه در آن جمله دیگر است، منظور نیست  و آن 

 جمله بفهماند فالن خصوصیت در این ، زیادى است . 

د مطالبى را كه در گفتارش مبهم و دقیق است با ایراد گوینده عالوه بر این ، بای

داستانهاى متعدد و مثلهاى بسیار و متنوع روشن سازد و این امرى است كه در تمامى 

لسانها و همه لغات دائر است  و اختصاص به یك قوم و یك زبان و دو زبان و یك لغت و دو 

كند  حتیاج وادارش به سخن گفتن مىلغت ندارد ، چون این قریحه هر انسانى است كه وقتى ا

كند بعضى از خصوصیات را كه در یك قصه غلط انداز و موهم خالف و باز احتیاج پیدا مى

 كند . اى دیگر و یا مثلى دیگر نفى مىمقصود است نفى كند ، همین خصوصیت را در قصه

ل بر آیات پس تا اینجا روشن شد كه قرآن كریم هم مانند هر كالمى دیگر باید مشتم

اى دیگر از آیات متشابه باشد و باید تشابهى را كه بحكم ضرورت در یك آیه هست در آیه

محكمات ، آن تشابه را برطرف سازد ، پس با این بیان پاسخ از اشكالى كه به قرآن متوجه 

اند) كه چرا مشتمل بر متشابهات است ؟ و اینكه تشابه مخل بر فرض هدایت و بیانگرى كرده

هاى طوالنى ،( بخوبى داده شد و از همه مطالبى كه تاكنون خاطرنشان كردیم و بحثاست

 كه تاكنون ایراد نمودیم ، چند نكته روشن گردید : 
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آیات قرآنى دو قسم است، یكى محكمات و دیگرى متشابهات. آنكه مشتمل بر  -1

مدلولش نیست، محكم مدلولى متشابه است، جزء آیات متشابه و آنكه هیچ تشابهى در 

  است.

و اینكه تاویل از قبیل  تمام قرآن چه محكمش و چه متشابهش تاویل دارد -2

كه نسبتش به معارف و  ، مفاهیم لفظى نیست ، بلكه از امورى است حقیقى و خارجى

مقاصد بیان شده با لفظ ، نسبت ممثل است به مثال و اینكه تمامى معارف قرآنى مثلهائى 

   .تاویل نزد خدا زده شده است است كه براى

  .فهم و درك تاویل براى مطهرین یعنى راسخین در علم امكان دارد -3

و این غیر   شدهبیانات قرآنى مثلهایى است كه براى معارف و مقاصد آن زده  -4

گفتیم معارف قرآن مثلهایى است براى تاویل  و در اینجا از نكته دوم است ، در نكته دوم مى

  گوییم بیانات قرآنى مثلهایى است براى معارف آن.مى

اى جز آن نیست، واجب است قرآن مشتمل بر كلماتى متشابه باشد و چاره -5

   .همچنان كه الزم است آیات محكم نیز داشته باشد

محكمات قرآن ام الكتابند، كه متشابهات را باید بدانها ارجاع داد و بیانش را از  -6

  آنها خواست.

یعنى ممكن است یك آیه محكم بودن و متشابه بودن دو وصف نسبى است،  -7

براى عامه مردم متشابه باشد و براى خواص محكم و نیز ممكن است به خاطر اختالف 

اى از آیات قرآنى از یك جهت محكم و از جهت جهات، مختلف شود، یعنى ممكن است آیه

اى محكم و نسبت به آیه دیگر متشابه باشد و ما در آیهدیگر متشابه باشد و در نتیجه نسبت به 

داشتیم محذورى و قرآن متشابه به تمام معنا و بطور مطلق نداریم، هر چند كه اگر هم مى

  آمد.اشكالى پیش نمى

) همچنان  شد كه یكدیگر را تفسیر كنند.واجب بود آیات قرآن طورى نازل مى -8

  (كه همینطور نازل شده است. مترجم.

قرآن از نظر معنا مراتب مختلفى دارد، مراتبى طولى كه مترتب و وابسته بر  -9

و همه آن معانى در عرض واحد قرار ندارند تا كسى بگوید این مستلزم آنست  یكدیگر است

كه یك لفظ در بیشتر از یك معنا استعمال شده باشد  و استعمال لفظ در بیشتر از یك معنا 

شود  و یا از باب لوازم دیگر بگوید این نظیر عموم ، مجاز مىصحیح نیست  و یا كسى 

متعدد براى ملزوم واحد است ، نه ، بلكه همه آن معانى ، معانى مطابقى است ، كه لفظ آیات 

بطور داللت مطابقى بر آن داللت دارد ، چیزى كه هست هر معنایى مخصوص به افق و 

  . اى از فهم و درك استمرتبه

ال /102« )اتقوا هللا حق تقاته!:» : خداى تبارك و تعالى فرموده  توضیح اینكه

دارى از هر عمران( و در این آیه خبر داده است از اینكه تقوا كه عبارت است از : خویشتن

عمل زشتى كه خدا از آن نهى كرده  و انجام هر عمل نیكى كه خدا بدان امر نموده ، داراى 

  . مراتبى است
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شود كه تقوا كه نامش مرتبه حق تقوا است ، و از این تعبیر فهمیده مىاى دارد مرتبه

تر از این هم دارد ، پس تقوا كه به وجهى همان عمل صالح است ، مراتب و مراتبى پائین

  . درجاتى دارد كه بعضى فوق بعض دیگر است

و بئس  ا فمن اتبع رضوان هللا كمن باء بسخط من هللا و ماویه جهنم:» و نیز فرموده 

 ال عمران( /103و102« )المصیر، هم درجات عند هللا و هللا بصیر بما یعملون!

كنید در این آیه بیان كرده كه مردم چه صالح و چه طالح، بطورى كه مالحظه مى

همگى درجات و مراتبى دارند ، دلیل اینكه گفتیم مراد درجات اعمال است جمله آخر آیه 

  . كنید بینا استآنچه مى فرماید : خدا بهاست ، كه مى

و لكل درجات مما عملوا و :» نظیر این آیه كه از نظر خواننده گذشت آیه شریفه 

و لكل درجات :» احقاف( است ، و باز آیه شریفه /19«)لیوفیهم اعمالهم و هم ال یظلمون!

این انعام( است ، و آیات كریمه قرآنى در /132«)مما عملوا و ما ربك بغافل عما یعملون!

كند بر این كه درجات بهشت و معنا بسیار است  و در بین آنها آیاتى است كه داللت مى

 دركات دوزخ هم ، بر حسب مراتب اعمال و درجات آن است. 

این هم معلوم است كه عمل از هر نوعى كه باشد برخاسته از علم است ، كه آن نیز 

هم علیه كفر یهود  و فساد باطن مشركین  گیرد ، خداى تعالى از اعتقاد مناسب قلبى منشا مى

اى از انبیا و مؤمنین به اعمال آنان استدالل و نفاق منافقین از مسلمانان  و نیز بر ایمان عده

كرده و چون آیات مربوطه به این استدالل بسیار زیاد است سخن را با ذكر آنها طول 

آید : عمل هر چه باشد ناشى از ىگوییم كه از این آیات برماش را مىدهیم ، و خالصهنمى

كند و همانطور علمى است كه مناسب آن است  و عمل ظاهرى بر آن علم باطنى داللت مى

شود گذارد ، عمل هم در علم اثر متقابل دارد و باعث پیدایش آن مىكه علم در عمل اثر مى

كه قرآن كریم گردد ، همچنان دار شدن آن در نفس مىو یا اگر موجود باشد باعث ریشه

 فرموده:

  عنکبوت(/69«)و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین!» 

 و نیز فرموده:

 و نیز فرموده: حجر(/99«)و اعبد ربك حتى یاتیك الیقین!» 

« ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوآى ان كذبوا بایات هللا و كانوا بها یستهزؤن!» 

 موده:و نیز فرروم( /10)

فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا هللا ما وعدوه و بما كانوا » 

 توبه( /77«)یكذبون!

كند بر اینكه : عمل و آیات قرآنى در این معنا نیز بسیار است ، كه همه داللت مى

چه صالح باشد و چه طالح ، آثارى در دل دارد ، صالحش معارف مناسب را در دل ایجاد 

  كند  و طالحش جهالتها را كه همان علوم مخالفه با حق است!مى

 فاطر(/10) «الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه!» و نیز فرموده:

فهماند و این آیه شریفه در باب عمل صالح و علم نافع ، كالمى است جامع ، كه مى
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وى خداى عزوجل صعود كند  و كار هر كالم نیكو یعنى هر اعتقاد حق ، این است كه به س

صاحبش را به خدا نزدیك بسازد  و كار عمل صالح هم این است این اعتقاد و علم حق را در 

باال رفتن كمك كند  و معلوم است كه باال رفتن علم این است كه لحظه به لحظه از جهل و 

ا بین علم و شك و تردید ، خالص گشته و توجه نفس بدان ، كامل گردد  و قلب توجه خود ر

 چیزهاى دیگر تقسیم نكند) زیرا این تقسیم همان شرك مطلق است!( 

پس هر قدر خلوص آدمى از شك و از خطوات شیطان كاملتر شود ، صعود و 

  . شودتر مىارتفاع علم شدیدتر و سریع

براى اینكه از باال رفتن كلمه طیب ،  لفظ آیه هم خالى از داللت بر این معنا نیست،  

تعبیر به صعود كرده  و از باال بردن عمل تعبیر به رفع نموده ، اولى در مقابل نزول بكار 

  . رود  و دومى در مقابل نهادنمى

كند به این ن به باال حركت مىصعود و ارتفاع دو وصفند و هر چیزى كه از پائی

انجام حركتش شود زیرا چنین متحركى همواره نسبتى با دو نقطه آغاز و ، توصیف مىدو

دارد ، وقتى حركت شروع شد نسبت به نقطه آغاز صاعد و رافع است  و در برگشتن به آن 

  . باشدنقطه ، نازل و فرود آینده مى

كنیم كه بخواهیم بگوییم فالن كس قصد دارد به فالن پس زمانى تعبیر به صعود مى

كنیم كه بخواهیم بگوییم از مى نقطه از بلندى برسد  و یا نزدیك شود  و زمانى تعبیر به رفع

 نقطه پایین جدا و از آن دور شد . 

كند  و نفس آدمى را سرگرم پس عمل صالح ، انسان را از دلبستگى به دنیا دور مى

سازد به زخارف دنیا ننموده و او را به پراكندگى افكار و معلوماتى متفرق و فانى مبتال نمى

قهرا صعود و تكامل عقائد حق نیز بیشتر و معرفت  و هر چه رفع و ارتفاع بیشتر باشد ،

  . شودتر مىآدمى از آلودگى اوهام و شكوك خالص

این نیز معلوم است كه همانطور كه گفتیم عمل صالح داراى مراتب و درجاتى 

 .است

پس هر درجه از عمل صالح به تناسب وصفى كه دارد كلم طیب را باال برده ، علوم 

دهد ، همچنانكه عمل غیر صالح به هر مقدار از زشتى كه را صعود مىو معارف حقه الهیه 

تر دارد انسان را پست نموده ، علوم و معارفش را با جهل و شك و نابسامانى آمیخته

در المیزان مطالبى در این باره « اهدنا الصراط المستقیم!» كند.) در تفسیر آیه شریفه:مى

 بیان شده است.( 

دم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداى تعالى مراتب پس معلوم شد كه مر

مختلفى از علم و عمل دارند  و الزمه اختالف این مراتب این است كه آنچه اهل یك مرتبه ، 

از  كند ، یا باالترپذیرد ، غیر آن چیزى باشد كه اهل مرتبه دیگر تلقى مىكند و مىتلقى مى

  . ترآن است و یا پائین

بندگان خود را به اصنافى گوناگون تقسیم كرده  و هر صنفى را  خداى سبحان هم

  . داند ، كه در صنف دیگر نیستداراى علم و معرفتى مى
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اى را مخلصین معرفى نموده ، علم واقعى به اوصاف پروردگارشان را طایفه

 «سبحان هللا عما یصفون اال عباد هللا المخلصین!:» فرماید داند  و مىمختص آنان مى

دهند كه ان شاء هللا هایى دیگر به ایشان نسبت مىو نیز علم و معرفت صافات(/160و159)

  . آیدبیانش مى

اى دیگر را به نام موقنین نامیده  و مشاهده ملكوت آسمانها و زمین را خاص طایفه

و كذلك نرى ابراهیم ملكوت السموات و االرض و لیكون من :» فرماید آنان دانسته ، مى

 انعام( /75«)وقنین!الم

اى را به عنوان منیبین معرفى كرده و تذكر را مخصوص آنان دانسته طایفه

 غافر(/13«)و ما یتذكر اال من ینیب!» فرماید:مى

اى را عالمین خوانده و تعقل مثلهاى قرآن را به آنان مختص كرده ، طایفه

 عنکبوت(/43«)لعالمون!و تلك االمثال نضربها للناس و ما یعقلها اال ا» فرماید:مى

ا فال » و گویا منظور از عالمان همان اولو االلباب و متدبرین است چون در آیه:

فرماید : نسا( مى/82«)یتدبرون القرآن؟ و لو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا!

آینه در آن قرآن از ناحیه غیر خداى تعالى بود هر  كنند، اگر اینچرا در قرآن تدبر نمى» 

« ا فال یتدبرون القرآن؟ ام على قلوب اقفالها!» و نیز در آیه:« یافتند!اختالفى بسیار مى

كنند؟ مگر بر در چرا در قرآن تدبر نمى» فرماید:محمد(مردم را توبیخ نموده مى/24)

و برگشت مضمون این سه آیه شریفه به یك معنا است  و آن معنا «  دلهایشان قفل زده شده؟

  . بارت است از علم به متشابه قرآن  و اینكه چگونه آنرا به محكم قرآن برگردانندع

طایفه دیگر مطهرین اند ، كه خداى تعالى ایشان را مخصوص به علم تاویل كتاب 

 واقعه(/79) «انه لقرآن كریم ، فى كتاب مكنون ال یمسه اال المطهرون!:» كرده و فرموده 

یاى خدا داده ، كسانى هستند كه واله و شیدا در عشق دیگر را عنوان اول اىطایفه

خدایند  و از خصایص ایشان این موهبت است كه به هیچ چیزى جز خداى سبحان توجهى 

گردند ، در ترسند و به خاطر هیچ چیز اندوهگین نمىندارند و بهمین جهت جز از خدا نمى

  یونس(/62«)ال هم یحزنون! اال ان اولیاء هللا ال خوف علیهم و» باره آنان فرموده:

اى را بنام صدیقین جمعى اى بنام مجتبین عدهاى را بنام متقربین طایفهو نیز طایفه

اى از علم و ادراك قائل اى مرتبهرا صالحین گروهى را مؤمنین نامیده و براى هر طایفه

 شده ، كه به زودى در محلهاى مناسب از این مختصات بحث خواهیم كرد . 

در مقابل عناوین پسندیده و مقامات بلندى كه ذكر شد ، عناوین ناستوده و  و نیز

اى مختصاتى از علم و معرفت مقامات پستى را براى طوایفى ذكر نموده  و براى هر طایفه

  . را شمرده است

اى را ظالمین و امثال اى را كافرین گروهى را منافقین جمعى را فاسقین عدهطایفه

هایى از سوء فهم و پستى ادراك نسبت به آیات خدا و معارف حقه او شانهاین نامیده  و ن

اثبات كرده كه به منظور اختصار فعال از شرح آنها صرفنظر نموده ، ان شاء هللا در طول 

  . شویمآید متعرض آنها مىكتاب در خالل بحثهایى كه پیش مى
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اینكه قرآن كریم از حیث انطباق معارف و آیاتش بر مصادیق و  -10

اى از قرآن اختصاص به مورد ، پس هیچ آیهاى وسیع دارد بیان حال مصادیقش دامنه

نزولش ندارد ، بلكه با هر موردى كه با مورد نزولش متحد باشد  و همان مالك را داشته 

ست كه اختصاص به اولین موردش ندارد ، بلكه از یابد ، عینا مانند مثلهایى اباشد جریان مى

شود و این معنا همان اصطالح آن تجاوز كرده شامل همه موارد مناسب با آن مورد نیز مى

 معروف جرى است.

  49ص :    3المیزان ج : 

 

 

 

 تحلیل روایات مربوط به:

 تفسیر واقعی و تفسیر به رای  
 

روایت كرده كه فرمود: هر  وسلّموآلهعلیههللاصلىدر تفسیر صافى از رسول خدا 

  كس قرآن را به رأى خودش تفسیر كند خدا مجلسى از آتش برایش فراهم كند.

این معنا را هم شیعه نقل كرده و هم سنى  و در معناى این حدیث احادیثى : مؤلف

  . السالم نقل شدهدیگر نیز از آن جناب و از ائمه اهل بیت علیهم

وسلّم روایت كرده وآلهعلیههللاآن جمله در كتاب منیة المرید از رسول خدا صلىاز 

  كه فرمود : هر كس در باره قرآن بدون علم چیزى بگوید خدا جایگاه او را آتش قرار دهد.

  . مؤلف : این روایت را ابو داود هم در سنن خود نقل كرده

فرمود : كسى كه در باره قرآن  و نیز در همان كتاب از آنجناب روایت آورده كه

  . آیداى از آتش ، لگام شده مىبدون علم ، چیزى بگوید روز قیامت با افسار و دهنه

و باز در همان كتاب از آنجناب روایت كرده كه فرمود : كسى كه در باره قرآن به 

 رأى خود سخن گوید  و درست هم گفته باشد ، باز به خطا رفته است . 

  . اندروایت را ابو داوود و ترمذى و نسائى هم آوردهمؤلف : این 

و باز در همان كتاب از آنجناب آمده كه فرمود : از مهمترین خطرى كه من 

ترسم متوجه امتم شود ، و بعد از من ایشان را گمراه كند ، این است كه قرآن را بر غیر مى

  مواضعش تطبیق دهند.

روایت كرده كه السالمعلیهامام صادق و در تفسیر عیاشى از ابى بصیر ، از 

، كسى كه قرآن را به رأى خود تفسیر كند ، اگر هم تصادفا تفسیرش درست از آب در فرمود

برد  و اگر به خطا رود از آسمان دورتر خواهد شد) یعنى دوریش از خدا بیش آید اجر نمى

 از دوریش از آسمان خواهد بود!( 

روایت  السالمزید از یاسر از حضرت رضا علیهو در همان كتاب از یعقوب بن ی
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  آورده كه فرمود: رأى دادن در باره كتاب خدا كفر است!

مؤلف : در این معنا روایاتى دیگر نیز در كتابهاى كمال الدین و توحید و تفسیر 

  . عیاشى و غیر آنها وارد شده است

قرآن را با رأى خود تفسیر  وسلّم فرمود: هر كسوآلهعلیههللاو اینكه رسول خدا صلى

آید ، گاهى هم كلمه كند ... ، منظور از رأى اعتقادى است كه در اثر اجتهاد به دست مى

شود كه ناشى از هواى نفس و استحسان باشد و بهر حال از آنجا رأى بر سخنى اطالق مى

ا شود كه رسول خدكه كلمه نامبرده در حدیث اضافه بر ضمیر ها شده ، فهمیده مى

نخواسته است مسلمانان را در تفسیر قرآن از مطلق اجتهاد نهى كند، تا  وسلّموآلهعلیههللاصلى

اش این باشد كه مردم را در تفسیر قرآن مامور به پیروى روایات وارده از خود و از الزمه

 اند . كرده باشد، آنطور كه اهل حدیث خیال كرده السالمبیتش علیهمائمه اهل

بر اینكه اگر منظور آن جناب چنین چیزى بوده باشد روایت نامبرده با آیات عالوه 

كند  و همچنین با خواند  و یا به تدبر در آن امر مىبسیارى كه قرآن را عربى مبین مى

دهد هر روایتى را باید عرضه به قرآن كرد ، منافات خواهد روایات بسیارى كه دستور مى

 داشت . 

خودسرى در تفسیر نهى كند ، چون گفتیم كلمه رأى را بر  بلكه خواسته است از

  . رساندضمیر ها اضافه كرده  و این اضافه اختصاص و انفراد و استقالل را مى

پس خواسته است بفرماید مفسر نباید در تفسیر آیات قرآنى به اسبابى كه براى فهم 

مردم مقایسه كند ، براى اینكه كالم عربى در دست دارد اكتفا نموده ، كالم خدا را با كالم 

 كالم خدا با كالم بشرى فرق دارد . 

اى كه باشد بدون درنگ شنویم از هر گویندهما وقتى یك جمله كالم بشرى را مى

كنیم كه منظور گوینده چه بوده  قواعد معمولى ادبیات را در باره آن اعمال نموده كشف مى

كنیم كه فالنى چنین و گذاریم  و حكم مىاش مىهو همان معنا را به گردن آن كالم و گویند

چنان گفته ، همچنان كه این روش را در محاكم قضائى و اقرارها و شهادتها و سایر 

داریم ، باید هم معمول بداریم ، براى اینكه كالم آدمى بر اساس جریانات آنجا معمول مى

داند گوید  و مىن قواعد سخن مىاى به اتكاى آشود ، هر گویندههمین قواعد عربى بیان مى

كند  و تك تك كلمات و جمالت را بر مصادیق اش نیز آن قواعد را اعمال مىكه شنونده

 دهد. حقیقى و مجازى كه علم لغت در اختیارش گذاشته تطبیق مى

و اما بیان قرآنى، بر این مجرا جریان ندارد ، بلكه كالمى است كه الفاظش در عین 

گر جدایند به یكدیگر متصل هم هستند ، به این معنا كه هر یك بیانگر دیگرى  اینكه از یكدی

  . السالم شاهد بر مراد دیگرى استو به فرموده على علیه

فهمیم اكتفا نموده ، پس نباید به مدلول یك آیه و آنچه از بكار بردن قواعد عربیت مى

د قرار دهیم به معنائى كه از آن یك بدون اینكه سایر آیات مناسب با آنرا مورد دقت و اجتها

ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من :» آید تمسك كنیم ، همچنان كه آیه شریفه آیه به دست مى

فرماید نسا( به همین معنا اشاره نموده و مى/82«)عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا!
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 تمامى آیات قرآن بهم پیوستگى دارند.

وسلّم از آن نهى وآلهعلیههللاشد تفسیر به رأى كه رسول خدا صلى بنا بر آنچه گفته

اى كه بخواهند با آن طریقه رموز قرآن را كشف كنند  و فرموده عبارت است از طریقه

خالصه نهى از طریقه كشف است ، نه از مكشوف  و بعبارتى دیگر از این نهى فرمود كه 

فهمند ، هر چند كه این قسم فهمیدن گاهى هم درست بخواهند كالم او را مانند كالم غیر او ب

از آب درآید ، شاهد بر اینكه مراد آن جناب این است ، روایت دیگرى است كه در آن فرمود 

: كسى كه در قرآن به رأى خود سخن گوید  و درست هم بگوید باز خطا كرده و معلوم است 

دین جهت نیست كه طریقه ، كه حكم به خطا كردن حتى در مورد صحیح بودن رأى جز ب

طریقه درستى نیست ، و منظور از خطا كردن خطاى در طریقه است ، نه در خود آن 

گر هم سخن درست بگوید اجر مطلب  و همچنین حدیث عیاشى كه در آن  فرمود : ا

  د.برنمى

است ، چون  وسلّموآلهعلیههللامؤید این معنا وضع موجود در عصر رسول خدا صلى

هاى آن در دست آورى نشده بود ، آیات و سورهن ایام قرآن كریم هنوز تالیف و جمعدر آ

توانستند تك تك آیات را تفسیر كنند ، چون خطر مردم متفرق بود  و به همین جهت نمى

  . وقوع در خالف منظور ، در كار بود

و حاصل سخن این شد كه آنچه از آن نهى شده این است كه ، كسى خود را در 

  . تفسیر قرآن مستقل بداند  و به فهم خود اعتماد كند  و به غیر خود مراجعه نكند

و الزمه این روایات این است كه مفسر همواره از غیر خودش استمداد جسته و به 

دیگران نیز مراجعه كند  و آن دیگران البد یا عبارتست از سایر آیات قرآن  و یا عبارت 

تواند باشد ، براى این كه مراجعه به سنت با است از احادیث وارده در سنت ، شق دوم نمى

ستور خود سنت كه فرموده همواره به كتاب خدا رجوع كنید و اخبار دستور قرآن و حتى با د

ماند مگر شق اول ، یعنى خود قرآن كریم ، پس باقى نمىرا بر آن عرضه كنید، منافات دارد 

 كه در تفسیر یك یك آیات باید به خود قرآن مراجعه نمود . 

اند تفسیر به رأى زدهبا این بیان ، حال سخنانى كه در باره حدیث باال یعنى حدیث 

شود ، چون در معناى این حدیث ، أقوال مختلف شده است  و در این جا براى روشن مى

  . كنیمآگاهى خواننده ده قول را نقل مى

كه اطالعى از علوم مقدماتى  : منظور از تفسیر به رأى تفسیر كسى است اول

 د.ندار

لوم دیگرى كه به قول سیوطى توان آیات قرآنى را تفسیر كرد كه عچون وقتى مى

 :در اتقان پانزده علم است، فرا گرفته باشیم ، وى گفته آن پانزده علم عبارتند از

، قرائت - 7بدیع ،  - 6بیان ،  - 5معانى ،  - 4اشتقاق ،  - 3صرف ،  - 2نحو ،  -1

ناسخ و  - 12قصص ،  - 11اسباب نزول ،  - 10اصول فقه ،  - 9اصول دین ،  - 8

آگاهى و احاطه به خصوص احادیثى كه مجمالت و مبهمات  - 14فقه ،  - 13منسوخ ، 

منظور سیوطى از علم موهبت آن علمى است كه علم موهبت.  - 15كند ، قرآن را بیان مى
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من عمل بما علم، ورثه هللا علم ما لم :» فرماید مى حدیث نبوى زیر بدان اشاره نموده و

 « یعلم!

اند مراد این حدیث پرداختن به تفسیر آیات متشابه است ، چون اینكه : گفتهدوم 

  . داندتفسیر آن آیات را كسى بجز خدا نمى

اند منظور از آن ، تفسیرى است كه یك مطلب فاسد زیر بناى آن اینكه : گفته سوم  

را تابع آن قرار داده ، بهر طریقى كه  اینكه مذهبى فاسد را اصل و تفسیر قرآنه بباشد ، 

خالصه اینكه نخواهد باشد هر چند نادرست و ضعیف ، آیات را بر آن مذهب حمل كند) 

  گوید. مترجم.(گوید ، بلكه بخواهد بگوید قرآن هم سخن مرا مىبفهمد قرآن چه مى

مراد خداى تعالى از فالن آیه این است ، بدون اینكه اینكه : بطور قطع بگوید  چهارم

  . دلیلى در دست داشته باشد

خواهى است كه سلیقه اینكه : منظور از تفسیر به رأى تفسیر به هر معناى دل پنجم

  . و هواى نفس خود مفسر آنرا بپسندد

آن  این پنج وجه را سیوطى در كتاب اتقان از ابن النقیب نقل كرده  و ما بدنبال

 این است: آوریم و آنوجوهى دیگر را مى

اند : منظور از تفسیر به رأى این است كه در باره آیات مشكل اینكه : گفته ششم 

قرآن چیزى بگوئیم و معنایى بكنیم كه در مذاهب صحابه و تابعین سابقه نداشته باشد. چنین 

  . عملى متعرض خشم خدا شدن است

اى از ور از تفسیر به رأى این است كه در باره معناى آیهاند : منظاینكه : گفته هفتم

قرآن چیزى بگوییم كه بدانیم حق بر خالف آن است) این دو وجه را ابن األنبارى نقل كرده 

  است.(

اینكه : مراد از تفسیر به رأى ، بدون علم در باره قرآن سخن گفتن است  و  هشتم

اى از آیات قرآن از پیش خود معنایى كنیم ، یهخالصه تفسیر به رأى این است كه در باره آ

 بدون اینكه یقین و اطمینان داشته باشیم به اینكه این معنا حق است ، یا خالف آن . 

اینكه : تفسیر به رأى ، تمسك به ظاهر قرآن است. صاحبان این قول كسانى  نهم

ید روایاتى را پیروى كرد هستند كه معتقدند آیات قرآن ظهور ندارد ، بلكه در مورد هر آیه با

كه از معصوم رسیده  و در مدلول خود صریح باشد ، بنا بر این در حقیقت از قول قرآن 

 السالمكریم پیروى نشده ، بلكه از احادیث پیروى شده ، و در حقیقت تنها معصومین علیهم

  . هستند كه حق تفسیر كردن قرآن را دارند

است از تمسك به ظاهر قرآن.  صاحبان این مسلك اینكه : تفسیر به رأى عبارت  دهم

فهمیم ، بلكه تنها معصوم معتقدند به اینكه آیات قرآن ظهور دارد و لیكن ظهور آنرا ما نمى

  . فهمدالسالم مىعلیه

اند و چه بسا بتوان اى كه در معناى تفسیر به رأى ذكر كردهگانهاین بود وجوه ده

ارجاع داد و به هر حال هیچیك از این وجوه دلیلى به  بعضى از آنها را به بعضى دیگر

  . همراه ندارند
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بدیهى است كه بطالن بعضى از آنها خود به خود روشن است و بعضى دیگر با در 

گردد  و ما با تكرار آن مباحث سخن را طول نظر گرفتن مباحث قبلى ، بطالنش روشن مى

  . دهیمنمى

 

ا فال یتدبرون :» آید مثل آیه ت و روایات به دست مىكوتاه سخن ، اینكه آنچه از آیا

ان الذین :» حجر( و آیه /91«)الذین جعلوا القرآن عضین!:» نسا( و آیه /82« )القرآن...!

یلحدون فى آیاتنا ال یخفون علینا ا فمن یلقى فى النار خیر ام من یاتى آمنا یوم 

و ال تقف ما :» نسا( و آیه /46«)!یحرفون الكلم عن مواضعه» فصلت( و آیه /40«)القیمة!

كند ، این است كه نهى در اسرا( و آیاتى دیگر هم كه آنرا تایید مى/36«)لیس لك به علم!

خواهد بفرماید كالم خدا را به روایات ، مربوط به طریقه تفسیر است ، نه اصل تفسیر ، مى

  . شود تفسیر نباید كردطریقى كه كالم خلق تفسیر مى

آید كه بین كالم سوره نساء بر مى 82آیاتى كه نقل شد این است كه از آیه  وجه تایید

سوره حجر كسانى را كه قرآن  91خدا و كالم مخلوقات فرق است  و به همین جهت در آیه 

كسانى را كه در آیات خدا الحاد  40كنند  و در سوره حم سجده آیه را پاره پاره مى

 36كنند  و در آیه كسانى را كه آیات خدا را تحریف مى سوره نساء 46ورزند  و در آیه مى

 كنند ، مذمت فرموده است . سوره اسراء اشخاصى را كه پیروى بدون علم مى

ها فرق دارد ، این نیز معلوم است كه فرق بین شود كالم خدا با سایر كالممعلوم مى

نون ادبى  و صناعات لفظى آن دو در نحوه استعمال الفاظ  و چیدن جمالت  و به كار بردن ف

، نیست،  براى اینكه قرآن هم ، كالمى است عربى ، كه همه آنچه در سایر كلمات عربى 

و ما ارسلنا من رسول اال » شود در آن نیز رعایت شده  و در خود قرآن آمده كهرعایت مى

نحل( و /103« )و هذا لسان عربى مبین!» ابراهیم( و نیز آمده:/4«)بلسان قومه، لیبین لهم!

  زخرف(/3« )انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون!» نیز آمده:

بلكه اختالف بین آن دو از جهت مراد و مصداق است ، مصداقى كه مفهوم كلى 

كالم بر آن منطبق است ، توضیح اینكه ما انسانها به خاطر ارتباطى كه با عالم طبیعت داریم  

میریم ، ذهنمان كنیم و در آخر هم در آن مىزندگى مىو در عالم ماده پدید آمده و در آن 

فهمیم  و هر مفهومى را با مانوس با مادیات شده ، از هر معنائى ، مفهوم مادى آنرا مى

سازیم ، مثال وقتى از یك نفر مثل خود كالمى بشنویم ، كالمى مصداق جسمانیش منطبق مى

كالم را فهمیدیم ، آنرا بر مصداقى حمل  كند بعد از آنكه معناىكه حكایت از حال امرى مى

دانیم گوینده كالم كنیم كه معهود ذهن ما  و نظام حاكم در آن است ، چون مىو منطبق مى

غیر این مصداق را در نظر نگرفته ، چون او هم انسانى است مثل ما  و خودش هم از چنین 

هماند  و در نتیجه همین نظام ، ففهمد ، و غیر آنرا هم نمىكالمى غیر آنچه ما فهمیدیم نمى

نظامى است كه حاكم در مصداق است  و همین نظام حاكم در مصداق ، در مفهوم هم جارى 

زند  و یا مفهوم یك حكم جزئى را تعمیم شود كه به مفهوم كلى استثنا مىاست ، چه بسا مى

تصرفات را ،  كند كه ما ایندهد ، یا به هر نحوى دیگر ، در مفهوم دخل و تصرف مىمى
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 نامیم . تصرف قرائن عقلیه غیر لفظیه مى

شنویم شخصى عزیز و بزرگ و ثروتمند مثال این تصرفات اینكه وقتى مى

حجر( نخست معناى مفردات كالمش را /21«)ء اال عندنا خزائنه!و ان من شى» گوید:مى

ه تطبیق كلى بر فهمیم ، آنگاه در مرحلفهمیم ، سپس مفهوم مجموع كالم آنرا هم مىمى

هائى محكم دارد ، كه ماالمال كنیم كه حتما این شخص هزاران انبار در قلعهمصداق حكم مى

كند براى همین منظور درست از اشیا و كاال است ، چون هر كس انبار و خزینه درست مى

ث خانه  كنیم به اینكه آن اشیا و كاالها عبارتست از طال  و نقره  و اثاكند و نیز حكم مىمى

ها حفظ و زیور آالت  و سالحهاى جنگى ، چون چنین چیزهائى را در انبارها و خزینه

 كنند . مى

رسد كه آن اشیا ، زمین و آسمان و خشكى و دریا و ستارگان و و هیچ بنظر ما نمى

شامل آنها هم « ء،ان من شى» انسانها باشند ، چون هر چند اینها نیز اشیاء هستند و كلمه

شوند  و به همین جهت حكم و لیكن اینها انبار كردنى نیستند  و روى هم انباشته نمى ودشمى

ء است ، ء همه چیز نیست بلكه بعض افراد شىكنیم به اینكه منظور گوینده از كلمه شىمى

كنیم به اینكه منظورش از خزائن ء  و غیر محصور آن  و همچنین حكم مىنه مطلق شى

  . تاندكى از بسیار اس

ء و نیز پس در این مثال ، نظام موجود در مصداق باعث شد دامنه گسترده كلمه شى

  . كلمه خزائن بطور عجیبى برچیده شود

شنویم كه خداى تعالى هم چنین كالمى را بر رسول گرامیش نازل آنگاه وقتى مى

پائین و اگر ذهن ما از آن سطح « ء اال عندنا خزائنه!و ان من شى» كرده  و فرموده:

اش باالتر نیاید ، عینا همان تفسیرى كه براى آن كالم بشرى كردیم ، براى معمولى و ساده

این كالم الهى خواهیم كرد ، با اینكه هیچ علمى و دلیلى بر تفسیر خود نداریم ، تنها 

 فهمیم . مان این است كه ما از چنین عبارتى چنین معنایى مىمدرك

را از آن سطح پائین ترقى دهیم  و بفهمیم كه خداى تعالى و اما اگر كمى ذهن خود 

و ما :» فرماید كند ، و مخصوصا وقتى ببینیم كه دنبال آن جمله مىتنها مال را خزینه نمى

و ما انزل هللا من السماء من رزق » فرماید:حجر( و نیز مى/21«)ننزله اال بقدر معلوم!

« ءشى» كم خواهیم كرد بر اینكه مراد از كلمه جاثیه( ح/5!«)به االرض بعد موتها  فاحیا

رزق ، یعنى آب و نان است ، و مراد از نازل كردن آب و نان ، نازل كردن باران است ، 

  . فهمدچون فهم ما از عبارت نازل شدن از آسمان چیزى به جز باران نمى

معین در  هاىدر نتیجه خزینه شدن همه چیز نزد خدا و سپس نازل شدن آن به اندازه

نظر ما كنایه از انباشته شدن آب در آسمان  و سپس نازل شدن آن به زمین براى آماده شدن 

  . موارد غذائى خواهد بود

این تفسیر هم مثل تفسیر اول تفسیر به رأى  و بدون علم است ، چون هیچ سندى بر 

م كه از آسمان طبق آن نیست ، تنها دلیل ما این است كه ما چیزى بجز باران سراغ نداری

 نازل شود . 
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پس دلیل ما بر این تفسیر ، عدم علم است ، نه علم به عدم  و اینكه چیزى به جز 

  . باران نازل شدنى نیست

باز اگر سطح فكر را باالتر ببریم و بخواهیم به هیچ وجه در باره قرآن سخن بدون 

علم نگوئیم  و اطالق كالم قرآنى را بدون علم بر هیچ مصداقى حمل ننموده ، بلكه به 

اى كه به عنوان مثال آوردیم بگوئیم : این اطالقش باقى بگذاریم  و مثال در مورد همین آیه

دانیم موجودات یكى پس از ساله خلقت است ، چیزى كه هست چون مىآیه در مقام بیان م

شوند ، فرزندان انسان و حیوان بعد از پدران و مادران : و تخم گیاهان بعد دیگرى خلق مى

شوند  و از آسمان گردند ، همه و همه در زمین موجود مىاز گیاهان  و درختان موجود مى

كنایه است ...!« ء اال عندنا خزائنه و ان من شى» مله:كنیم كه جگردند ، حكم مىنازل نمى

از اینكه موجودات در موجود شدن مطیع اراده خدایند  و اراده خدا بمنزله مخزنى است كه 

پذیرد كه مشیت ها در آن مخزونند  و از آنها تنها موجودى هستى مىتمامى كائنات و آفریده

 خدا بر موجود شدن آن تعلق گرفته باشد . 

كنید تفسیر به رأى است  و نظرى است ولى این تفسیر هم بطورى كه مالحظه مى

دهیم  و هیچ دلیل و سندى بر آن نداریم ، به جز همان كه گفتیم موجودات زمینى از كه ما مى

افتند ، چون به نظر ما نزول ، همان افتادن از باال به پائین است  و ما از آسمان نمى

 نداریم . هاى دیگر آگاهى نزول

و اگر در كلماتى كه خداى تعالى در كتاب مجیدش در معرفى اسما ، صفات ، افعال 

خود ، فرشتگان ، كتب ، رسوالن ، قیامت و متعلقات قیامتش ، آورده دقت نموده  و نیز در 

حكمت احكامش و مالكات آنها تامل كنیم آن وقت بخوبى خواهیم دید كه آنچه ما در تفسیر آن 

اش از قبیل تفسیر به رأى و پیروى داشتیم همهبه كار بردن قرائن عقلیه اظهار مى كلمات با

 غیر علم  و تحریف كالم از مواضعش بود . 

در بحث پیرامون محكم و متشابه نیز گفتیم كه بیانات قرآنى بالنسبه به معارف الهیه 

قرآنى در آیاتى متفرق شده  اى را دارد ، كه امثال با ممثالت دارند  و این بیانات همان جنبه

هاى مختلفى ریخته شده ، تا نكات دقیقى كه ممكن است در هر یك از آن آیات و در قالب

نهفته باشد ، به وسیله آیات دیگر تبیین شود  و به همین جهت بعضى از آیات قرآنى شاهد 

ر حقایقش بعضى دیگر است  و یكى مفسر دیگر است  و اگر جز این بود امر معارف الهیه د

ماند  و ممكن نبود كه یك مفسر در تفسیر یك آیه گرفتار قول بغیر علم نشود ، كه مختل مى

 بیانش گذشت . 

شود كه تفسیر به رأى به بیانى كه كردیم خالى از قول بدون علم از اینجا روشن مى

قال فى  من» آمده بود:« من فسر القرآن برأیه...!» نیست ، همچنانكه در حدیث دیگرى بجاى

  «القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار!

شود كه تفسیر به رأى باعث ظهور بنا بر این از همینجا این معنا نیز روشن مى

  . شودتنافى در بین آیات قرآن مى

خورد و در چون ترتیب معنوى كه بین مفاهیم و معانى آنها موجود است به هم مى
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شود ، و نیز یك كلمه آن در غیر از آنجا كه دارد واقع مى نتیجه یك آیه قرآن در جائى غیر

گیرد  و الزمه این آن است كه بعضى از آیات قرآن و یا بیشتر آن آنجائى كه دارد قرار مى

 به معناى خالف ظاهرش تاویل شود . 

همانطور كه دیدیم جبرى مسلكان آیاتى را كه ظهور در اختیار انسانها دارد تاویل 

ر مقابل آنان مفوضه هم آیاتى را كه ظهور در قدر و محدود بودن اختیار آدمیان كردند  و د

  . دارد تاویل نمودند

این كار منحصر در جبرى مذهبان  و مفوضه نیست، بلكه غالب مذاهب اسالمى 

اى را كه موافق با نظرشان نبود تاویل كردند  و گرفتار تاویل در آیات قرآنى شدند  و هر آیه

اى كه شما تاویلش كردید ظهور در غیر این معنا پرسید : آخر آیهاز ایشان مىاگر كسى 

اى است كه باید به حكم آن از گفتند كه قرائن عقلى هم براى خود قرینهدارد ، در پاسخ مى

ظاهر یك كالم صرف نظر نموده و آنرا بر معناى خالف ظاهرش حمل كرد  و این همان 

 م برده است . تاویل است كه قرآن از آن نا

شود ترتیب آیات خدا از بین رفته و در هم سخن كوتاه اینكه تفسیر به رأى باعث مى

و بر هم شود و هر یك منظور و مقصود آن دیگرى را نفى كند  و در نهایت مقصود هر دو 

بین  از بین برود ، چون به حكم خود قرآن در قرآن هیچ اختالفى نیست  و اگر اختالفى در

دا شود تنها و تنها بخاطر اختالل نظم آنها ، و در نتیجه اختالف مقاصد آنها است. این آیات پی

همان است كه در بعضى از روایات از آن به عبارت ضرب بعضى قرآن به بعض دیگر 

  تعبیر شده ، مانند روایات زیر:

 روایت السالمدر كافى  و در تفسیر عیاشى از امام صادق از پدر بزرگوارش علیه

زند مگر آنكه كافر آمده كه فرمود : هیچ كس بعضى از قرآن را به بعضى دیگرش نمى

  . شودمى

السالم در معانى و محاسن با اسناد  و در تفسیر عیاشى از حضرت صادق علیه

ه بعض دیگر زند جز آنكه كافر روایت كرده كه : هیچكس نیست كه بعض از قرآن را ب

ید: من از ابن الولید از معناى این حدیث پرسیدم ، او گفت : گو. صدوق علیه الرحمه مىشود

پرسند به اى را مىزدن بعضى از قرآن به بعضى دیگر این است كه وقتى از تو تفسیر آیه

  . اى دیگر است پاسخش گوئىتفسیرى كه مربوط به آیه

ون : پاسخ ابن الولید به مرحوم صدوق كمى ابهام دارد  و دو پهلو است ، چ مؤلف

ممكن است مقصودش آن روشى بوده باشد كه در بین اهل علم معمول است ، كه در 

اندازند  و با تمسك به یكى ، آن دیگرى اى دیگر مىمناظرات خود یك آیه را به جنگ با آیه

كنند  و هم ممكن است مقصودش این بوده باشد كه ، كسى بخواهد معناى یك آیه را تاویل مى

 ستفاده كند  و خالصه آیات دیگر را شاهد بر آیه مورد نظرش قرار دهد . را از آیات دیگر ا

اگر منظور ابن الولید معناى اول باشد درست است  و ضرب بعض قرآن به بعض 

دیگر است و اگر معناى دوم مقصود باشد ، سخن باطلى گفته و دو روایت نامبرده آنرا دفع 

  . كنندمى
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سندى كه به اسماعیل بن جابر دارد از او نقل كرده و در تفسیر نعمانى آمده كه به 

فرمود : خداى تبارك و كه گفت : من از ابا عبد هللا جعفر بن محمد علیهماالسالم شنیدم كه مى

فرستاد  و به وسیله او انبیا را ختم نمود ، پس دیگر بعد  وسلّم راوآلهعلیههللاتعالى محمد صلى

تابى بر او نازل كرد  و به وسیله آن كتاب كتب آسمانى را از او پیغمبرى نخواهد آمد  و ك

ختم نمود و دیگر كتابى نخواهد آمد  و در آن كتاب اشیائى را حالل و چیزهائى را حرام 

كرد، پس حالل محمد حالل است تا روز قیامت  و حرام او حرام است تا روز قیامت ، در 

عد از شما است  و رسول خدا هاى قبل از شما و بآن كتاب شرع شما و خبر امت

وسلّم این كتاب را علم اوصیایش قرار داد ، علمى كه همواره در آنان باقى وآلهعلیههللاصلى

 است ، ولى مردم)اهل سنت( آنان را ترك نمودند . 

شاهدان بر اهل هر زمانند، مردم  وسلّموآلهعلیههللابا اینكه اوصیاى رسول خدا صلى

گردانیده و غیر آنان را پیروى كردند و بطور خالص اطاعتشان نموده،  از این حضرات رو

كار را به جائى رساندند كه یك فرد شیعه و كسى كه نسبت به والیان حقیقى یعنى همان 

نمود ، دشمن خود كرد و علوم ایشان را طلب مىاوصیاى پیغمبر ، اظهار والیت مى

فنسوا حظا مما ذكروا به  و ال تزال »اید : فرمشمردند و مصداق این آیه شدند كه مىمى

  مائده(/13«)تطلع على خائنة منهم!

براى اینكه اینان در اثر دور شدن از علم اوصیا ، خودسرانه به تفسیر قرآن 

اى كه نسخ شده تمسك كردند به اى دیگر زدند ، به آیهاى از قرآن را به پارهپرداختند  و پاره

اى محكم است ، به اى متشابه تمسك كردند ، به گمان اینكه آیهه آیهخیال اینكه ناسخ است ، ب

اى كه مخصوص به موردى معین است براى اثبات مطلبى عام استدالل كردن ، به خیال آیه

اینكه آن آیه عام است  و به اول یك آیه احتجاج كردند  و علت تاویل آنرا رها نمودند  و هیچ 

نموده ، موارد و مصادرش را نشناختند ، چون نخواستند به اهل توجهى به آغاز و انجام آیه ن

 قرآن رجوع نمایند ، در نتیجه هم گمراه شدند و هم گمراه كردند . 

و شما) كه خداوند رحمتتان كند!( متوجه باشید ، كسى كه از كتاب خدا ناسخ را از 

ز احكام حتمى ،  مكى منسوخ ،  خاص را از عام ،  محكم را از متشابه ،  احكام جایز را ا

دهد و از اسباب نزول آیات ، كلمات و جمالت مبهم قرآن و علمى را از مدنى تشخیص نمى

بهره كه در مساله قضا و قدر در آن هست ،  آگاهى از آنچه باید تقدیم و یا تاخیر داشت بى

ال را از است ،  آیات روشن را از عمیق ،  ظاهر را از باطن ،  ابتدا را از انتها ،  سؤ

دهد و آنچه صفت است جواب ،  قطع را از وصل ،  مستثنا را از مستثنا منه ، تمیز نمى

گذارد ، مؤكد را با مفصل ،  براى حوادث گذشته ، از آنچه صفت براى بعد است فرق نمى

كند ، حالل را به جاى عزیمت را با رخصت ،  مواضع واجبات و احكام را مخلوط مى

داند فالن جمله مربوط به ما رامى كه ملحدین در آن هالك شدند!( و نمىگیرد) ححرام مى

قبل و یا ما بعد است  و یا اصال ربطى به قبل و بعد ندارد ، چنین كسى عالم به قرآن و اصال 

 اهل قرآن نیست . 

اى و هر جا و هر وقت كسى را دیدید كه مدعى چنین معرفتى است بدانید كه مدعى
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خواهد بر خدا و رسولش افترا ببندد و ماواى او جهنم گر است ، كه مىحیله دلیل و كاذبىبى

 است كه بدترین سرانجام است . 

  

 فرمود : السالمآمده كه امام امیر المؤمنین على علیه احتجاجو  نهج البالغهدر 

روزگارى خواهد آمد كه مردم در اثر مداخله بیجا در آیات قرآن  و مراجعه  -

اى به یكى از قضات اسالم رسد كه مسالهخاندان وحى كارشان به جائى مىنكردن به 

كند  و سپس عین همین مساله در شود و در آن مساله به رأى خود حكمى مىعرضه مى

شود و این قاضى حكمى بر خالف حكم قاضى اول نوبتى دیگر به قاضى دیگر عرضه مى

ف نموده و وقتى آن كسى كه این قضات را نماید ، آنگاه قضات در مورد آن مساله اختالمى

فهمد پرسد و با اینكه مىكرده همگى را احضار نموده ، رأى آنان را مى به قضاوت نصب

كند ، با اینكه یك خدا دارند ، و آراى آنها مختلف است ، همه آن آرا را تصویب مى

  پیامبرشان و كتابشان یكى است!

آیا خداى سبحان دستورشان داده به اینكه اختالف كنند  و آیا در این اختالف خدا را 

كنند؟ و یا دین اسالم در كنند؟ و یا خدا از آن نهیشان كرده؟ و نافرمانى او مىاطاعت مى

هنگام نزولش ناقص بوده؟ خدا ، ایشان را به كمك طلبیده تا دین ناقص او را تكمیل كنند؟ و 

دهند كه هر چه بگویند ، خدا به گفتار آنان دایند و به خود این حق را مىیا شركاى خ

رضایت دهد؟ و یا دین اسالم در هنگام نزولش كامل بوده ولى رسول اسالم در ابالغ آن 

توانند داشته باشند؟ با اینكه خداى سبحان ها را مىكوتاهى كرده است؟ كدام یك از این بهانه

انعام( و نیز فرموده /38«)ء!شىء و فیه تبیان كل فى الكتاب من شىما فرطنا :» فرماید مى

و لو  »:آیات این كتاب بعضى مصدق بعضى دیگر است ، و در آن هیچ اختالفى نیست : كه

نسا( و نیز قرآن ظاهرى زیبا و /82!«)كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا 

آید  و غرائبش اى است كه عجائبش بشمار نمىهآسا  و باطنى عمیق دارد ، اعجوبمعجزه

 شود . تمام شدنى نیست  و هیچ ظلمتى جز به وسیله آن برطرف نمى

دارد كه هر فرمائید این روایت صراحتا اعالم مى: بطورى كه مالحظه مى مؤلف

عناى نقل به م« ء!و فیه تبیان كل شى:» نظریه دینى باید منتهى به قرآن گردد و اینكه فرمود 

  . اى است از قرآنآیه

و در الدر المنثور است كه ابن سعد  و ابن الضریس) در كتاب فضائلش( و ابن   

اند كه گفت : روزى مردویه ، از عمرو بن شعیب ، از پدرش ، از جدش ، روایت آورده

ن وسلّم با شدت خشم نزد مردمى رفت كه داشتند خودسرانه قرآوآلهعلیههللارسول خدا صلى

كردند ، فرمود : امتهاى قبل از شما هم بخاطر همین روشى كه شما پیش را تفسیر مى

اید گمراه شدند ، آنها هم در اثر زدن بعضى از كتاب را به بعضى دیگر ، هالك شدند گرفته

، خداى تعالى كتاب را نازل نكرده كه شما به خاطر بعضى از آن بعضى دیگر را تكذیب 

رد تا بعضى مصدق بعض دیگر باشد پس هر چه از قرآن فهمیدید همان كنید ، بلكه نازل ك

 را بگوئید  و هر چه را نفهمیدید علمش را به عالمش واگذارید . 
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باز در همان كتاب از احمد بطریق دیگر از عمرو بن شعیب از پدرش ، از جدش 

آیات قرآنى با وسلّم شنید قومى در وآلهعلیههللاروایت كرده كه گفت : رسول خدا صلى

كسانى كه پیش از شما بودند بواسطه همین گفتگوها هالك » كنند ، فرمود:یكدیگر مجادله مى

اى از كتاب الهى را به پاره دیگر زدند ، كتاب خدا نازل شده كه بعضى شدند ، زیرا پاره

ه اى از آن ، پاره دیگر را تكذیب نكنید ، آنچتصدیق بعض دیگر را كند ، شما به پاره

  «دانید بگوئید و آنچه را كه به آن جاهلید علمش را به دانایش واگذار كنید!مى

: این روایات بطورى كه مالحظه كردید عبارت ضرب القرآن بعضه ببعض  مؤلف

شود منظور از ضرب القرآن را در مقابل تصدیق بعض القرآن بعضا قرار داده ، معلوم مى

مقاصد  نى آیات دارند خلط كند و در ترتیبى كه بیناین است كه كسى بین مقاماتى كه معا

هست اخالل وارد آورد ، مثال محكم را متشابه و متشابه را محكم بداند  و یا خطاهایى از این 

  . قبیل مرتكب شود

پس تكلم به رأى پیرامون قرآن و قول به غیر علم كه در روایات گذشته بود و 

خواهند یك چیز را بفهمانند  و ت آمد ، همه مىضرب بعض القرآن ببعض كه در این روایا

  آن این است كه براى درك معناى قرآن از غیر قرآن استمداد نجویید.

حال اگر بپرسى چگونه منظور از روایات نامبرده نهى از مراجعه به غیر قرآن در 

، به فهم قرآن است ؟  با اینكه هیچ شكى نیست كه اوال قرآن براى فهمیدن مردم نازل شده

هذا بیان :» زمر( و نیز فرموده /41«)انا انزلنا علیك الكتاب للناس!:» شهادت اینكه فرمود 

ال عمران( و از این قبیل آیات بسیار است  و هیچ شكى نیست در اینكه مبین /138« )للناس!

  . وسلّم استوآلهعلیههللااین قرآن رسول خدا صلى

نحل( و آن /44« )ذكر لتبین للناس ما نزل الیهم!و انزلنا الیك ال» همچنان كه فرمود:

جناب این كار را براى صحابه انجام داد  و تابعین هم از صحابه گرفتند ، آنچه صحابه و 

اند بیانى است نبوى كه به حكم وسلّم براى ما نقل كردهوآلهعلیههللاتابعین از رسول خدا صلى

  . اش گرفتیدهتوان به آن بى اعتنائى نموده نادقرآن نمى

اند بدون اینكه به آن جنابش استناد و اما آنچه صحابه و تابعین پیرامون قرآن گفته

دهند ، هر چند حكم اخبار نبوى را ندارد  و چون آن احادیث حجت نیست ، اما این قدر 

گویند ، یابد ، براى اینكه آنچه براى ما در باب تفسیر آیات مىهست كه قلب بدان سكونت مى

به گوششان خورده  و یا ذوق سلیمى كه از  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلىیا بدون سند از 

بیان و تعلیم آن جناب برایشان حاصل شده به سوى آن تفسیر هدایتشان كرده  و همچنین آنچه 

 اند . كه شاگردان تابعین و علماى اعصار بعد در باب تفسیر گفته

شخاص مخفى مانده ، با اینكه هم به توان گفت معانى قرآن بر این او چگونه مى

عربیت آشنا و مسلط بودند  و هم سعى داشتند آنرا از مصدر رسالت بگیرند  و هم به شهادت 

هایى از تالش آنانرا داشتند  و تاریخ نمونهتاریخ نهایت جهد خود را در فقه دین مبذول مى

 ضبط كرده است . 

سنت آنان و خروج از جماعتشان و  شود كه عدول از طریقه واز همینجا روشن مى
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شود بدعت در اى از آیات قرآن را به تفسیرى كه در كلمات آنان دیده نمىتفسیر كردن آیه

اى از آیات چیزى از آنان دین است  و نباید چنین تفسیرى را اعتنا كرد  و اگر در باره آیه

 ه باقى گذاشت . بدست نیامد ، باید از تفسیر آن سكوت كرد  و آن آیه را نفهمید

هر چند كه اقوال و آرائى كه از آنان به یادگار مانده براى هر كس كه بخواهد قرآن 

را بفهمد كافى است ، چون كلمات آنان بالغ بر هزاران روایت را تشكیل داده  و تنها سیوطى 

نقل شده   وسلّموآلهعلیههللاآن روایات را هفده هزار حدیث دانسته ، كه یا از رسول خدا صلى

  . و یا از صحابه  و یا از تابعین

گوئیم ما در سابق هم گفتیم كه آیات قرآن عموم افراد بشر در پاسخ از این سؤال مى

وسلّم را درك كردند و آنان را وآلهعلیههللااز كافر و مؤمن از آنان كه عصر رسول خدا صلى

تعقل و تامل كنند ، در بین آن آیات ، كند به اینكه پیرامون قرآن كه درك نكردند دعوت مى

ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا :» خصوصا آیه 

نسا( داللت روشنى دارد بر اینكه معارف قرآن معارفى است كه هر دانشمندى /82«)كثیرا!

ابتدا و به ظاهر در آیات  تواند آنرا درك كند  و اختالفى كه دربا تدبر و بحث پیرامون آن مى

بیند برطرف سازد  و با اینكه این آیه در مقام تحدى و بیان اعجاز قرآن است ، معنا آن مى

ندارد در چنین مقامى فهم قرآن را مشروط به فهم صحابه و شاگردان ایشان بدانیم ، حتى 

  . وسلّم بدانیموآلهیهعلهللاآنرا مشروط به بیان رسول خدا صلى معنا ندارد كه در چنین مقامى

چون آنچه این آیه شریفه بیان نموده یا معنایى است موافق با ظاهر آیه كه خود الفاظ 

فهماند ، هر چند كه احتیاج به تدبر و بحث داشته باشد  و یا معنایى است آیه ، آن معنا را مى

  . رساندكه ظاهر آیه نامبرده آنرا نمى

كنید منظورش معنایى است د : چرا در قرآن تدبر نمىفرمایخالصه كالم ، اینكه مى

خالف ظاهر این عبارت ، چنین سخنى مناسب مقام تحدى نیست  و حجت با آن تمام 

  . شود  و این بسیار روشن استنمى

بله ، البته جزئیات احكام چیزى نیست كه هر كس بتواند مستقال و بدون مراجعه به 

وسلّم آنرا از قرآن كریم استخراج كند ، همچنانكه خود وآلهعلیههللابیانات رسول خدا صلى

ما اتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم :» قرآن هم مردم را به آن جناب ارجاع داده  و فرموده 

حشر( و در این معنا آیاتى دیگر نیز هست  و همچنین جزئیات قصص و /7«)عنه فانتهوا!

 معارفى از قبیل مساله معاد . 

شود كه شان پیامبر در این مقام تنها و تنها تعلیم كتاب است  جا روشن مىو از همین

و تعلیم عبارت از هدایت معلمى خبیر نسبت به ذهن متعلم است  و كارش این است كه ذهن 

توان گفت متعلم را به آن معارفى كه دستیابى به آن برایش دشوار است ارشاد كند  و نمى

مطالبى است كه بدون تعلیم ، فهمیدنش محال باشد ، براى  تعلیم عبارت از ارشاد به فهم

اینكه تعلیم آسان كردن راه و نزدیك كردن مقصد است ، نه ایجاد كردن راه  و آفریدن مقصد 

بندى شده تحویل شاگرد دهد كه ذهن خواهد مطالب را جورى دسته، معلم در تعلیم خود مى

بندى كردن و و براى درك آنها در مشقت دسته  او آسانتر آنرا دریابد  و با آن مانوس شود
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نظم و ترتیب دادن   قرار نگرفته ، عمرش و موهبت استعدادش هدر نرفته  و احیانا به خطا 

  . نیفتد

انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل  و» و این آن حقیقتى است كه امثال آیه : 

 جمعه( بر آن داللت دارد./2!«)كمة و یعلمهم الكتاب و الح» نحل( و آیه: /44«)الیهم!

تنها چیزى از كتاب را به بشر  وسلّموآلهعلیههللابه حكم این آیات رسول هللا صلى

كند  و خداى سبحان كرده كه خود كتاب بر آن داللت مىداده و برایشان بیان مىتعلیم مى

براى بشر ممكن است ،  یابى بر آنخواسته است با كالم خود آن را به بشر بفهماند  و دست

نه چیزهائى را كه بشر راهى به سوى فهم آنها ندارد  و ممكن نیست آن معانى را از كالم 

كتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم » خداى تعالى استفاده كند ، چنین چیزى با امثال آیه : 

رد ، نحل( سازگارى ندا/103«)و هذا لسان عربى مبین!:» فصلت( و آیه /3«)یعلمون!

براى اینكه اولى قرآن را كتابى معرفى كرده كه آیاتش روشن است  و براى قومى نازل شده 

  . دانند و دومى آنرا زبانى عربى آشكار معرفى نموده استكه مى

كند به اى از آن جناب رسیده كه امت را توصیه مىعالوه بر اینكه اخبار متواتره

هر روایتى از آنجناب به دستشان رسید عرضه بر تمسك به قرآن  و اخذ به آن  و اینكه 

قرآنش كنند ، اگر با قرآن مطابق بود به آن عمل كنند  و گرنه به دیوارش بزنند  و این 

ها وقتى معنا دارد كه تمامى مضامین احادیث نبوى را بتوان از قرآن كریم در آورد  توصیه

وسلّم باشد دور وآلهعلیههللارسول خدا صلى و گرنه اگر بنا باشد استفاده آنها منوط به بیانى از

 وسلّموآلهعلیههللاآید كه فهم قرآن منوط به بیانات رسول خدا صلىیعنى الزم مى (آیدالزم مى

هم منوط به فهم قرآن باشد، كه اصطالحا  وسلّموآلهعلیههللاباشد و فهم بیانات رسول خدا صلى

 رجم.( مت .داننداین را دور و محال مى

عالوه بر اینكه احادیثى كه از طرق صحابه از رسول خدا نقل شده در بین خود آنها 

اختالف  و بلكه در بین احادیثى كه از یكى از صحابه نقل شده اختالف هست ، و این بر 

 شناس متتبع پوشیده نیست . هیچ حدیث

كه صحابه در  توانند از بین اقوالىممكن است در حل اشكال بگویید مسلمانان مى

معناى یك آیه دارند قولى را اختیار كنند كه مخالف اجماع نباشد ، لیكن این سخن مردود 

اند  و است ، براى اینكه خود صحابه این راه را ، راه حل ندانسته و به این روش عمل نكرده

رى شده بدون پروا از مساله اجماع ، تفسیاى سؤال مىاز یكى از ایشان تفسیر آیه وقتى

كرده كه مخالف تفسیر سایر صحابه بوده است ، آنوقت چطور بگوئیم دیگران از مخالفت مى

اى بدهند كه در اقوال صحابه وجود داشته باشد ، با اینكه اجماع پرهیز نموده  و تنها نظریه

قول صحابه هیچ فرقى با سایر اقوال ندارد و بر سایر امت حجت نیست  و چنان نیست كه 

 قول یك صحابى بر سایر اصحاب حالل و بر دیگر مردم حرام باشد .  مخالفت با

عالوه بر اینكه اكتفا كردن به اقوال مفسرین صدر اسالم  و تجاوز نكردن از آن ، 

شود كه علم در سیر خود متوقف شود  و آزادى در تفكر در فهم معانى آیات قرآن باعث مى

اثر سانسور شدن بحث از ناحیه بعضى خلفا،(  از مسلمین سلب گردد ، همچنان كه دیدیم) در
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مسلمانان صدر اول ، نظریه قابل توجهى در این باب از خود بروز ندادند  و به جز كلماتى 

و :» ساده و خالى از دقت و تعمق از ایشان به یادگار نمانده ، در حالى كه قرآن به حكم آیه 

 تمل بر دقائقى از معارف است . نحل( مش/89« )ء!نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شى

و اما اینكه بعید شمردند كه معانى قرآن بر صحابه پوشیده مانده باشد ، با اینكه 

اند استبعادى است نابجا ، به دلیل همان اختالفى كه در مردمى فهمیده و كوشاى در فهم بوده

شیده ماندن حق و اقوال آنان در معانى بسیارى از آیات هست  و اختالف و تناقض جز با پو

  . مشتبه شدن راه حق و راه باطل ، تصور ندارد

پس حق مطلب این است كه : راه به سوى فهم قرآن به روى كسى بسته نیست  و 

باشد ، به این معنا كه قرآن كریم ذكر حكیم بهترین راه براى فهم خودش مى خود بیان الهى و

شود كتابى ندارد ، پس چگونه تصور مىدر بیانگرى مقاصدش احتیاج به هیچ راهى دیگر 

ء خوانده ، محتاج به هادى و كه خداى تعالى آنرا هدایت و نور معرفى كرده و تبیان كل شى

  . رهنمائى دیگر باشد  و با نور غیر خودش روشن  و با غیر خودش مبین گردد

صحیح  وسلّم به نقلوآلهعلیههللاباز ممكن است بگوئید كه : از رسول خدا صلى

انى تارك فیكم الثقلین، الثقل » اى كه ایراد كرد فرمود:رسیده است كه در آخرین خطبه

االكبر و الثقل االصغر، فاما االكبر فكتاب ربى و اما االصغر فعترتى اهل بیتى، فاحفظونى 

 «فیهما، فلن تضلوا ما تمسكتم بهما!

ار از صحابه رسول و این سخن را شیعه و سنى به طرق متواتره از جمعیتى بسی

اند ، كه علماى حدیث عده آن صحابه را تا از آن جناب نقل كرده وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

لن یفترقا حتى یردا على » اند و در بعضى از این طرق عبارتسى و پنج نفر شمرده

حجت  السالمنیز آمده ، و این حدیث داللت دارد بر اینكه قول اهل بیت علیهم« الحوض!

 است. 

پس هر چه در باره قرآن گفته باشند حجت و واجب االتباع است  و باید در معناى 

آید كه اهل بیت با قرآن نباشند  و از آن جدا قرآن تنها به گفته آنان اكتفا كرد و گرنه الزم مى

 محسوب شوند . 

هللا گوئیم : عین آن معنائى كه ما قبال براى پیروى از بیان رسول در پاسخ مى

خواهد كردیم در این حدیث شریف جارى است و این حدیث نمى وسلّموآلهعلیههللاصلى

كند  السالمحجیت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در ظاهر بیان اهل بیت علیهم

:» ، چگونه ممكن است چنین چیزى منظور باشد ، با اینكه در متن همین حدیث فرموده 

خواهد قرآن و عترت را با هم و با این بیان مى« شوند!گز از هم جدا نمىقرآن و عترت هر

  حجت كند.

گوید قرآن بر معانى خود داللت دارد و معارف الهیه را پس این حدیث به ما مى

ما را به طریق این داللت هدایت نموده ، به سوى  السالمكند و اهل بیت علیهمكشف مى

  . كنندى مىاغراض و مقاصد قرآن راهنمائ

وسلّم در دعوت وآلهعلیههللاعالوه بر اینكه نظیر روایاتى كه از رسول خدا صلى
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مردم به اخذ قرآن و تدبر در آن و عرضه احادیث بر آن وارد شده ، روایاتى هم از ائمه اهل 

  . السالم وارد شده استبیت علیهم

از اینهم كه بگذریم در گروه بسیارى از روایات تفسیرى كه از این خاندان رسیده 

اى براى آیه دیگر  و استشهاد به یك معنا بر معناى دیگر به كار رفته  طریقه استدالل به آیه

و این درست نیست مگر وقتى كه معنا معنایى باشد كه در افق فهم شنونده باشد  و ذهن 

قال آنرا درك كند ، چیزى كه هست به او سفارش كنند از فالن طریق معین شنونده بتواند مست

 در این كالم تدبر كن . 

السالم رسیده كه بطور اضافه بر اینكه در این بین ، روایاتى از اهل بیت علیهم

صریح داللت بر همین معنا دارد ، نظیر روایتى كه صاحب محاسن آنرا بسند خود از ابى 

هر كس خیال » نقل كرده كه در ضمن حدیثى فرمود :  السالمابى جعفر علیهلبید بحرانى از 

و قریب به « كتاب خدا مبهم است هم خودش هالك شده و هم دیگران را هالك كرده! كند كه

وقتى » این مضمون باز در محاسن و احتجاج از همان جناب آمده و آن این است كه فرمود:

شنوید همان خالصه وقتى حدیثى و یا سخنى از من مى گویند واز چیزى برایتان سخن مى

 مطلب را از كتاب خدا بپرسید...! (

شود  و تناقض ابتدائى آن با این بیانى كه گذشت بین دو دسته از روایات جمع مى

گفت فهمیدن معارف قرآن و رسیدن به آن از خود گردد ، یكى این احادیث كه مىرفع مى

چون معارف قرآنى پوشیده از عقول بشر نیست  و دوم روایاتى قرآن ، امرى است ممكن ، 

رساند ، مانند روایتى كه تفسیر عیاشى آنرا از جابر نقل كرده كه گفت : كه خالف این را مى

آنگاه « قرآن بطنى دارد و بطن قرآن ظاهرى دارد!» فرمود: السالمامام صادق علیه

هائى هست كه ول دور نیست، براى اینكه آیهاى جابر هیچ چیزى بقدر قرآن از عق» فرمود:

اولش در باره چیزى و وسطش در باره چیز دیگر و آخرش در باره چیزى كه غیر از دو 

مورد اول است نازل شده و در عین اینكه كالمى است متصل، قابل حمل بر چند معنا 

چیز بقدر  و هیچ» اى از روایات وارد شده ، مخصوصا جمله:و این معنا در عده« است!

هم روایت شده   وسلّموآلهعلیههللااز شخص رسول خدا صلى...!« قرآن از عقول دور نیست 

قرآن حمالى است ذو وجوه، یعنى قابل حمل بر » السالم آمده كه فرمود:و از على علیه

 « معانى بسیار است....

ه خودش پس آنچه در باب تفسیر سفارش شده این است كه مردم قرآن را از طریق

تفسیر كنند  و آن تفسیرى كه از آن نهى شده تفسیر از غیر طریق است  و این نیز روشن شد 

كه طریقه صحیح تفسیر این است كه براى روشن شدن معناى یك آیه ، از آیات دیگر 

تواند بكند كه در اثر ممارست در روایات وارده از استمداد شود  و این كار را تنها كسى مى

، استاد حدیث شده و از این السالمو از ائمه اهل بیت علیهم وسلّموآلهعلیههللاصلىرسول خدا 

 تواند دست به كار تفسیر بزند) و خدا راهنما است!(ناحیه ذوقى بدست آورد، چنین كسى مى

  116ص :    3المیزان ج : 
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 دومفصل 

 
 

 اصول تفکر قرآنی
 
 

 

 :بحثى مختلط از مطالب

 

  فلسفى، تاریخی و روایتى، قرآنى  
 

ا كنتُْم تْخفُوَن ِمَن اْلكتَِب َو یَْعفُوا »  مَّ یَاأَْهَل اْلكتَِب قَْد َجاَءكْم َرسولُنَا یُبَیُن لَُكْم كثِیراً م ِ

بِینٌ  ِ نُوٌر َو كتٌَب مُّ َن َّللاَّ  !«َعن كِثیٍر  قَْد َجاَءكم م ِ

ُ َمِن اتَّبََع ِرضَونَهُ »  َن الظلَُمِت إِلى النُّوِر بِِإْذِنِه َو یَْهِدى بِِه َّللاَّ سبَُل السلَِم َو یُْخِرُجُهم م ِ

ستَِقیمٍ   !«َ یَْهِدیِهْم إِلى صَرٍط مُّ

هان اى اهل كتاب اینك فرستاده ما )محمد( به سویتان آمد، او براى شما » 

ش كند و از فاداشتند بیان مىپنهانش مى -علمائتان  -بسیارى از حقایق دین را كه 

نماید و صرفنظر مى كردن بسیارى از خیانتهاى دیگر آنان نسبت به معارف دین

  «این رسول از ناحیه خدا برایتان نورى و كتابى روشنگر آورده!

و كتابى كه خدا بوسیله آن پیروان خوشنودى خویش را به طرق  -نبوت  -نور » 

وى نور خارج ساخته ها به سكند و آنان را به اذن خود از ظلمتسالمت هدایت مى

 مائده(/16و15«                           )كند!به سوى صراط مستقیم هدایت مى

  

هیچ تردیدى نداریم در این كه حیات انسانى، حیاتى است فكرى، نه چون حیوانات 

گیرد مگر به وسیله ادراك كه ما آن را فكر غریزى و طبیعى، زندگى بشر سامان نمى

تر و وازم فكرى بودن زندگى بشر یكى این است كه هر قدر فكر صحیحنامیم و از لمى

تر باشد قهرا زندگى انسانى استوارتر خواهد بود، پس زندگى استوار حال به هر سنتى كامل

دار یا بى سابقه ، ارتباط كامل با فكر كه باشد و در هر طریقى كه افتاده باشد طریقى سابقه

مبتنى و مشروط به داشتن فكر استوار است ، حال هر قدر استوار دارد و زندگى استوار 

استوارى فكرى بیشتر باشد استوارى زندگى بیشتر و هر قدر آن كمتر باشد این نیز كمتر 

 خواهد بود . 
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هاى متنوع به این خداى تعالى هم در كتاب عزیزش به طرق مختلف و اسلوب

 حقیقت اشاره نموده ، از آن جمله فرموده:

كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس كمن مثله فى  او من» 

 انعام( و نیز فرموده:/122«)الظلمات لیس بخارج منها ؟ 

 زمر(/9) «هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون!» 

 همچنین فرموده:

 مجادله(/11«)یرفع هللا الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم درجات!» 

 فرماید:مىو باز 

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئك الذین هدیهم هللا و اولئك » 

 زمر(/18«)هم اولوا االلباب!

و آیات بسیار دیگرى از این قبیل كه نیازى به ایراد همه آنها نیست ، پس در اینكه  

ویج فرموده ، قرآن كریم بشر را به فكر صحیح دعوت نموده و طریقه صحیح علم را تر

 هیچگونه تردیدى نیست.

قرآن كریم عالوه بر این ، بیان كرده كه فكر صحیح و طریقه درست تفكر ، انسان 

 كند ، از آن جمله فرموده:را به چه چیزهائى هدایت مى

 اسری(/9«)ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم!» 

كند كه استوارتر هدایت مىاى یعنى به ملتى و یا سنتى و یا به عبارت دیگر طریقه

اى است براى از آن نیست و به هر حال آن طریقه و سنت صراطى است حیاتى و طریقه

زندگى و معلوم است كه استوارتر بودن آن از طرق دیگر ، موقوف بر این است كه طریق 

ه اى است كه به حكم آیات زیر یكسرتفكر در آن از هر طریق تفكرى استوارتر باشد ، طریقه

 نور است و صراط مستقیم است!

 توجه بفرمائید:

قد جاءكم من هللا نور و كتاب مبین یهدى به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم و » 

 « یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم!

 مائده(/16و15)

باشد و عالوه و صراط مستقیم عبارت است از راه روشنى كه هیچ اختالفى در آن ن 

بر این هیچگاه از رساندن رهرو خود به هدف تخلف نداشته و دو هوا نباشد و از این گذشته 

با حقى كه مطلوب هر انسان حق جوئى است مناقضت و ناسازگارى نداشته باشد و عالوه 

 بر این راهى است كه بعضى از اجزاى آن نقیض بعض دیگرش نباشد . 

به سوى آن دعوت و تشویق  اقوم كه قرآن كریم بشر را و اما اینكه آن فكر صحیح و

كرده ، چگونه تفكرى است؟  قرآن عزیز آن را معین نكرده بلكه تشخیص آن را به عقل 

فطرى بشر احاله نموده ، چون عقل بشر در صورتى كه آزادى خدادادیش محفوظ مانده باشد 

همواره ثابت و مرتكز شناسد ، تشخیص آن در نفوس بشر خودش آن فكر صحیح را مى

  . است
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و شما خواننده عزیز اگر در آیات قرآن تتبع و تفحص نموده و در آنها به دقت تدبر 

نمائى ، خواهى دید كه بشر را شاید بیش از سیصد مورد به تفكر تذكر و یا تعقل دعوت 

باطل را شود كه با چه دلیلى حق را اثبات و یا نموده و یا به رسول گرامى خود یادآور مى

توان فهمید كه راه صحیح تفكر از نظر قرآن ابطال كند و خالصه كالم اینكه از این آیات مى

 آوریم:چه راهى است و ما در اینجا به عنوان نمونه چند آیه را مى

 توجه فرمائید:

 ...!«قل فمن یملك من هللا شیئا ان اراد ان یهلك المسیح بن مریم و امه » 

 مائده(/17) 

حكایت اینكه انبیا و اولیایش چون نوح و ابراهیم و موسى و سایر انبیاى و در 

بزرگوارش و لقمان و مؤمن آل فرعون و سایر اولیایش در برابر خصم چه جور استدالل 

 اند، فرموده:كرده

 ابراهیم(/10) «قالت رسلهم ا فى هللا شك فاطر السموات و االرض!» 

 و نیز فرموده:

 « بنه و هو یعظه یا بنى ال تشرك باهلل ان الشرك لظلم عظیم!ال و اذ قال لقمان»  

 و نیز فرموده:لقمان( /13)

و قال رجل مؤمن من آل فرعون یكتم ایمانه ا تقتلون رجال ان یقول ربى هللا و قد » 

 غافر(/28«)جاءكم بالبینات من ربكم!

 و در حكایت از ساحران فرعون فرموده:

من البینات و الذى فطرنا فاقض ما انت قاض انما  قالوا لن نؤثرك على ما جاء» 

  طه(/72«)نقضى هذه الحیوة الدنیا!

خداى تعالى در هیچ جا از كتاب مجیدش حتى در یك آیه از آن بندگان خود را 

مامور نكرده به اینكه او را كورانه بندگى كنند و یا به یكى از معارف الهیش ایمانى كورانه 

را كورانه سلوك نمایند ، حتى شرایعى را هم كه تشریع كرده و اى بیاورند و یا طریقه

هاى آن بندگانش را مامور به انجام آن نموده ، با اینكه عقل بندگان قادر بر تشخیص مالك

شرایع نیست مع ذلك آن شرایع را به داشتن آثارى تعلیل كرده) یا بشر خود را محتاج به آن 

،( كه محتاج به آن آثار هستند نظیر نماز ، كه هر چند عقل داند و یا به آنان فهماندهآثار مى

هاى آن است ، لیكن با این حال وجوب آن را تعلیل بشر عاجز از تشخیص خواص و مالك

 دارد و البته یاد خدا اثر بیشترى دارد:كرده به اینكه نماز ، شما را از فحشاء و منكر باز مى

 عنکبوت(/45«)و لذكر هللا اكبر! ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر» 

 و در باره روزه فرموده:

  بقره(/183«)كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون!» 

 و در باره وضو فرموده:

ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج و لكن یرید لیطهركم و لیتم نعمته علیكم لعلكم » 

  از این قبیل.و آیاتى دیگر  مائده(/6«)تشكرون!
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تشخیص اینكه طریقه فكر صحیح كدام است كه قرآن كریم یعنى  این ادراك عقلى

كند را به چنان فكرى حواله تصدیق حق بودن و خیر بودن و نافع بودن آنچه بدان دعوت مى

كند را به چنان و نیز تصدیق باطل بودن و شر و مضر بودن آنچه كه از آن نهى مى  دهدمى

یعنى خود ما با فطرتمان تشخیص ،  در نهاد خود ما انسانها استفكرى واگذار نموده ، 

و  ، دهیم كه طریقه فكر صحیح كدام است ، با فطرتى كه در همه آنها یكسان هستندمى

شود ، كه یك انسان بگوید ل نگشته  و مورد اختالف واقع نمىهیچگاه دستخوش تغییر و تبدی

كند بلكه كند  و انسانى دیگر بگوید فطرت من چنین حكم نمىفطرت من چنین حكم مى

نماید ، آرى فطرت امرى است كه حتى دو فرد انسان در احكام آن اى دیگر حكم مىبگونه

قبیل نزاع در بدیهیات است كه وقتى  اختالف ندارند و اگر اختالفى و نزاعى فرض شود از

شود یكى از دو طرف و یا هر دو طرف مورد نزاع را آنطور خوب شكافته شود معلوم مى

 اند به یكدیگر بفهمانند.اند ، چون نتوانستهكه باید تصور نكرده

كرد امروز نان و ) نظیر مشاجره و نزاع آن سه نفر هم غذا كه یكى پیشنهاد مى

گفت : نه باید كه كرد  و مى، آن دیگرى كه ترك بود به شدت انكار مى انگور بخوریم

گفت حتما باید خبز و عنب بخوریم، در چورك و اوزوم بخوریم ، سومى كه عرب بود مى

 حالى كه معناى هر سه گفتار یك چیز بود یعنى نان و انگور. مترجم.(

دهد انسانى آن را تشخیص مىاما اینكه آن طریقه صحیح تفكر كه گفتیم فطرت هر 

 چیست ؟

 جواب: 

توانیم تردید داشته اگر در هر چیزى شك بكنیم در این معنا شكى نداریم و نمى -

باشیم كه بیرون از چهار دیوار وجود ما حقائقى وجود دارد ، كه مستقل از وجود ما و جداى 

و طبیعى و امثال آن ،  از اعمال ما است ، نظیر مسائل مبدأ و معاد و مسائل دیگر ریاضى

كه اگر ما بخواهیم ارتباطى صحیح با آن حقائق داشته باشیم ، و آنها را آنطور كه هست 

ایم حقیقت و واقع آن حقائق است ، دست به دامن قضایاى دریابیم و یقین كنیم كه آنچه دریافته

ن بدیهیات متمسك شویم كه جاى شك در آنها نیست و یا به لوازم آاولیه و بدیهیات عقلى مى

كنیم كه منظور و گم شده خود را از شده و آنها را به ترتیب فكر خاصى طورى ردیف مى

آن نتیجه بگیریم ، مثال بگوئیم این مطلب بدیهى است كه الف مساوى است با ب ، این نیز 

شود كه الف نیز مساوى است با جیم و مسلم است كه ب مساوى است با جیم ، پس معلوم مى

بگوئیم: اگر الف مساوى باشد با ب بطور مسلم جیم نیز مساوى خواهد بود با دال و اگر  یا

گیریم كه اگر جیم مساوى با دال باشد قطعا ها نیز مساوى با ذاء خواهد بود ، پس نتیجه مى

گوئیم : اگر الف مساوى با ب باشد ، قهرا و قطعا ها هم مساوى با زاء خواهد بود و یا مى

با ب باشد ، قهرا و قطعا جیم هم مساوى با دال خواهد بود و چون یقین داریم كه  الف مساوى

 الف مساوى با ب است ، پس مسلما ب مساوى با جیم نیز هست . 

اى كه بدان اشاره نمودیم امورى و این چند شكلى كه ما در اینجا آوردیم و مواد اولیه
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ارد از اینكه در باره آنها شك كند مگر است بدیهى كه انسان داراى فطرت سلیم ، امتناع د

آنكه فطرتش آفت زده و عقلش مخبط و فهمش مختلط شده باشد ، بطورى كه مطالب 

ضرورى و بدیهى را هم نتواند بفهمد ، یك مفهوم تصورى را بجاى مفهومى دیگر بگیرد و 

ها كه اكیك مفهوم تصدیقى را بجاى مفهوم تصدیقى دیگرى اتخاذ كند ، همچنانكه غالب شك

این است كه از یك مفهوم بدیهى چیز  كنند علت شكاك شدنشاندر بدیهیات هم شك مى

  . فهمنددیگرى مى

ها و شبهاتى كه بر این طریقه منطقى یاد شده ، وارد شده و ما وقتى به تمامى تشكیك

مقاصد  بینیم كه خود این شكاكها نیز همه اعتمادشان در استنتاج دعاوى وو مراجعه كنیم مى

خود بر امثال قوانین مدونه در منطق است ، كه یا مربوط به ماده قضایا است و یا مربوط به 

هیات آنها ، بطورى كه اگر گفتار آنان را شكافته و تحلیل نمائیم و سپس مقدمات ابتدائى آن 

ت هاى منطقى اسبینیم كه آن مقدمات عینا همان مواد و هیاترا یكى یكى كنار بگذاریم مى

ها را گرفتند و اگر یكى از آن مقدمات و یا هیاتكردند و بر آن خرده مىكه از آن فرار مى

بینیم كه گفتار آنان نیز نتیجه رسد ، مىبه شكلى تغییر دهیم كه از نظر منطق به نتیجه نمى

كنند كه چرا فالن مقدمه را تغییر دادید و این خود دهد و خود آنان نیز اعتراض مىنمى

ترین دلیل است بر اینكه شكاكان نیز به حكم فطرت انسانیشان صحت منطق را قبول شنرو

داشته و به درستى اصول آن اعتراف دارند و حتى نه تنها اعتراف دارند بلكه در استداللهاى 

زنند از باب لجاجت است و با یقین به بندند ، پس اگر دم از انكار آن مىخود به كارش مى

 كنند . كارش مىدرستى آن ، ان

 اینك چند نمونه از گفتار منكرین منطق:  

اى باشد كه انسان را به اند : اگر علم منطق طریقهگروهى از متكلمین گفته - 1 

رساند ، باید در بین خود اهل منطق هیچ اختالفى رخ ندهد ، در حالى كه واقعیات مى

  . بینیم خود آنان در آرایشان اختالف دارندمى

گفتار ، خود یك برهان منطقى است و گوینده آن بدون اینكه خودش توجه داشته این 

باشد قیاس استثنائى را در آن به كار برده و اشتباهى كه كرده این است كه طرفداران منطق 

اى است كه استعمال صحیح و درست آن فكر بشر را از خطا گویند منطق آلت و وسیلهمى

د كه استعمال آن به هر طور كه باشد چه درست و چه نادرست انكند و هرگز نگفتهحفظ مى

ها در آرایشان اختالف دارند به خاطر این نماید و اگر خود منطقى، فكر را از خطا حفظ مى

است كه یكى از دو طرف بطور صحیح منطق را به كار نبرده و این قضیه بدان مي ماند كه 

رست هم گفته ، لیكن آلت قطع بودن آن شرط كسى بگوید شمشیر وسیله و آلت قطع است و د

 اى صحیح استعمال شود . دارد و آن این است كه به طریقه

اند: قوانین منطق خودش ساخته و پرداخته فكر گروهى دیگر از متكلمین گفته -2

تواند ثبوت حقائق واقعى بشر است و بشر آن را تدوین و به تدریج تكمیل كرد ، چگونه مى

توان گفت كسى كه علم منطق ندارد و یا دارد و استعمالش اید ، و چگونه مىنم را تضمین

  . رسدكند به واقعیت حقیقتها نمىنمى
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ترین انواع این اشكال نیز مانند اشكال قبلى یك قیاس استثنائى است آن هم از زشت

ینكه معناى اند ، براى امغالطه ، زیرا صاحبان این گفتار در معناى تدوین راه غلط را رفته

 -البته فطرت سر بسته و نشكفته  -تدوین كشف تفصیلى از قواعدى است كه به حكم فطرت 

  . براى انسان معلوم است ، معناى تدوین این است نه ساختن و پرداختن

اند: علم منطق الطائالتى است كه به منظور بعضى دیگر از همین متكلمین گفته -3

اند، سازندگان این علم منظورشان سر هم بافته وسلّموآلهعلیههللابستن در خانه آل محمد صلى

این بوده كه مردم را از پیروى كتاب و سنت باز دارند و بر هر مسلمانى واجب است كه از 

  . پیروى علم منطق اجتناب كند

این گفتار نیز خود مركب از چند قیاس اقترانى و استثنائى منطقى است. قیاس   

اقترانى عبارت است از قیاسى كه نتیجه آن بدون حفظ شكل و هیات در قیاس موجود باشد ، 

پس عالم حادث است كه  -و هر متغیر حادث است  -گوئیم : عالم متغیر است مانند اینكه مى

د ، در نتیجه بدون اینكه كنار هم باشند در قیاس موجودند ، ولى دو كلمه عالم و حادث موجو

گویند : در قیاس استثنائى نتیجه حتى با هیات و شكل مخصوصش در قیاس موجود است مى

اگر خورشید در آمده باشد روز موجود است و لیكن خورشید در آمده است كه نتیجه 

ت با همین شكل و هیات در قیاس گیریم پس روز موجود است كه جمله روز موجود اسمى

باشد و صاحب این استدالل توجه نكرده كه تاسیس یا تدوین یك طریقه ربطى به فرض مى

فاسد مؤسس ندارد ، ممكن است شخصى براى به دست آوردن یك هدف فاسد ، راهى را 

احداث كند و راه سازیش خوب باشد ولى غرضش فاسد و بد باشد ، شمشیر فى نفسه چیز 

ى است زیرا وسیله دفاع است ، ولى ممكن است شخصى شمشیر را درست كند براى خوب

كشتن یك مظلوم و همچنین دین خدا كه بزرگترین نعمت خدا است و بسیار خوب است ولى 

ممكن است فردى این دین را در راه بدام انداختن متدینین بكار ببرد ، یعنى در بین مردمى 

 ن به وى اعتماد كنند و آنگاه كاله سرشان بگذارد . متدین اظهار دیانت كند تا آنا

اند: درست است كه سلوك بر طبق منطق سلوكى عقلى بعضى دیگرشان گفته -4

رساند كه خالف صریح اى مىشود كه سلوك عقلى آدمى را به نتیجهاست، لیكن بسا مى

چنین نتائجى منتهى نماها به بینیم آراى بسیارى از فیلسوفكتاب و سنت است، همچنانكه مى

  . شده است

این گفتار نیز از قیاسى اقترانى تشكیل شده ، چیزى كه هست در آن مغالطه شده از 

هاى منطقى آن است و این جهت كه : به خطا انجامیدن آراى فلسفى نه به خاطر شكل قیاس

تیجه هاى بدیهى آن ، بلكه بعضى از مواد آن آراى فاسد بوده و در ننه به خاطر ماده

  . آمیختنش با مواد صحیح به نتیجه فاسد منتهى شده است

دار تشخیص شكل برهان اند كه: منطق تنها عهدهگروه دیگرى از اینان نیز گفته -5

صحیح و منتج از شكل باطل و غیر منتج است، منطق صرفا براى این است كه به ما 

جور قیاس تشكیل دهیم ، تا به  خواهد باشد،( چهبفهماند كه از مواد و قضایا) هر چه مى

رسیم ، و اما مواد و قضایا چه باشد منطق نتیجه برسیم و چه جور تشكیل بدهیم به نتیجه نمى
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دار آن نیست و قانونى نداریم كه آدمى را از خطاى در باره مواد حفظ كند و تنها چیزى عهده

است ، پس راهى  السالممكند مراجعه به اهل بیت معصوم علیهكه آدمى را از خطا حفظ مى

  جز مراجعه به آنان وجود ندارد.

باشد كه نام آن مغالطه است و علت مغالطه اى از منطق مىگفتار فوق نیز شاخه

بودن آن این است كه صاحب این گفتار خواسته است با این بیان خود و اخبار آحاد و یا 

ید كه به این دلیل اخبار آحاد و مجموع آحاد و ظواهر ظنى كتاب را حجت كند و اثبات نما

ظواهر كتاب حجت است در حالى كه این دلیل سخن از عصمت امامان و مصونیت كسانى 

آید كه دارد كه پیرو سخنان معصوم باشند و معلوم است كه این مصونیت وقتى به دست مى

معلوم و یقینى شود كه فالن حدیث كالم امام است و از امام یا رسول خدا 

صادر شده و نیز یقین شود كه مراد امام از این كالم چه معنائى است؟  وسلّموآلهعلیههللاصلى

و اخبار آحاد چنین اخبارى نیست براى اینكه ما یقین نداریم كه تك تك این احادیث از امام 

صادر شده ، هم صدورش ظنى است و هم داللتش و همچنین ظواهر كتاب و هر  السالمعلیه

كه داللتش ظنى باشد و وقتى معیار در مصونیت ماده یقینى باشد پس چه فرقى  دلیل دیگرى

السالم گرفته شده باشد و بین ماده یقینى كه از اى كه از ائمه علیهمهست بین ماده یقینى

مقدمات عقلى به دست آمده باشد ، هیات قیاس را هم كه خود گوینده قبول داشت ، پس 

 . ناگزیر است منطق را بپذیرد 

و اینكه گفت : بعد از این همه اشتباه ، دیگر براى آدمى اعتماد و یقینى به مواد 

اى است عقلى و شود اوال سخنى است بى دلیل و ثانیا خود آن نیز مقدمهعقلى حاصل نمى

برهانى است اقترانى ، به این شكل : آنچه مردم بدان نیاز دارند در قرآن هست و هر كتابى 

نیاز كننده از غیر خودش است ، پس قرآن بى نیاز كننده از غیر خودش  كه چنین باشد بى

 باشد . مى

اند: تمامى آنچه كه نفوس بشرى و جانها و دلها نیازمند به بعضى دیگرشان گفته -6

السالم مخزون آن است در گنجینه قرآن عزیز نهفته و در اخبار اهل بیت عصمت علیهم

  به نیم خورده كفار و ملحدین داریم ؟است، با این حال دیگر چه حاجت 

جواب از این اشكال این است كه احتیاج ما به منطق عین احتیاجى است كه ما در 

بینیم كه این گفتار به صورت یك قیاس اقترانى منطقى كنیم و مىخود این گفتار مشاهده مى

جهت كه در آن تشكیل یافته  و در آن موادى یقینى استعمال شده ، چیزى كه هست از آن 

اى شده نتیجه سوئى ببار آورده و آن این است كه : با داشتن كتاب و سنت حاجتى به مغالطه

كتاب و سنت پیرامون علم منطق و قواعد آن  اوال:منطق نداریم  و آن مغالطه این است كه 

ب و كند ، بلكه بحثش در خالل كتاب و سنت است ، پس ما براى اینكه بدانیم در كتابحث نمى

سنت چه قواعدى از منطق بكار رفته ناگزیریم اول منطق و قواعد آنرا مستقل و جداى از 

كتاب و سنت بخوانیم  و بدانیم تا بفهمیم در فالن آیه و یا حدیث از چه راهى استدالل شده 

 است. 

محتاج نبودن كتاب و سنت به منطق و بى نیازى آن دو از هر ضمیمه  ثانیا:و 
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بپیوندند یك مطلب است  و محتاج بودن مسلمانان در فهم كتاب و سنت به  دیگرى كه به آن

علم منطق مطلبى دیگر است  و صاحب گفتار باال این دو را با هم خلط كرده و گفتار او و 

امثال او نظیر گفتار طبیبى است كه كارش بحث و تحقیق در احوال بدن آدمى است  و ادعا 

یعى و اجتماعى و ادبى ندارم  و این علوم اصال الزم نیست  كند كه من هیچ حاجتى به علم طب

دانیم كه این سخن درست نیست ، زیرا همه علوم با انسان ارتباط دارند و یا نظیر و ما مى

پرسند كار انسان جاهلى است كه اصال حاضر نیست علمى بیاموزد  و وقتى از او علت مى

 ست . بگوید خمیر مایه همه علوم در فطرت انسان ا

كند به اینكه هر چه بیشتر : این خود كتاب و سنت است كه بشر را دعوت مىثالثاو 

دانیم كه طرق عقلیه صحیح ، چیزى جز طرق عقلیه صحیح را به كار ببندد) و ما مى

فبشر » :فرمایدمقدمات بدیهى و یا متكى بر بدیهیات نیست،( این قرآن كریم است كه مى

ول فیتبعون احسنه، اولئك الذین هدیهم هللا و اولئك هم اولوا عباد الذین یستمعون الق

در این مقوله آیات و اخبار بسیارى هست كه انسانها را به تفكر صحیح  زمر(/18«)االلباب!

كند ، بله كتاب و سنت از پیروى هر چیزى كه مخالف صریح و قطعى آن دو دعوت مى

ه جهتش این است كه كتاب و سنتى كه كند و این هم صرف تعبد نیست ، بلكاست نهى مى

كنند خود از مصادیق احكام عقلى صریح است ، یعنى عقل صریح قطعى باشد حكمى كه مى

داند و محال است كه دوباره عقل برهان اقامه كند بر بطالن چیزى كه آنرا حق و صدق مى

 خودش آنرا حق دانسته است. 

از مقدمات باطله و سپس تمسك و احتیاج انسان به تشخیص مقدمات عقلیه حقه 

كردن به آنچه كه حق است عینا مثل احتیاجى است كه انسان به تشخیص آیات و اخبار 

محكمه از آیات و اخبار متشابه و سپس تمسك به آنچه محكم است دارد و نیز مثل احتیاجى 

ار است كه انسان به تشخیص اخبار صحیح از اخبار جعلى و دروغى دارد كه اینگونه اخب

 یكى دو تا هم نیست . 

خواهد سر خواهد باشد و از هر كسى كه مى: حق حق است هر جا كه مىرابعاو 

شود كه ما آن علم بزند ، صرف اینكه علم منطق را فالن كافر یا ملحد تدوین كرده باعث نمى

با  -كند  را دور بیندازیم ، ایمان ، كفر ، تقوا و فسق تدوین كننده یك علم نباید ما را وادار

علم او را دور  -اى كه با او داریم تشخیص اینكه آنچه گفته حق است صرفا به خاطر دشمنى

حق اعراض كنیم  و این خود تعصبى است جاهالنه كه خداى سبحان آنرا و اهل  انداخته از

  . آنرا در كتاب مجیدش و نیز به زبان رسول گرامیش مذمت فرموده است

ند: طریق احتیاط در دین كه در كتاب و سنت امرى ابعضى دیگرشان گفته-7

كند كه آدمى به ظواهر كتاب و سنت اكتفا نموده از پیروى پسندیده شمرده شده اقتضا مى

اصول و قواعد منطقى و عقلى دورى گزیند، براى اینكه در این كار احتمال آن هست كه 

آن دیگر و تا ابد سعادتى نخواهد  آدمى به هالكت دائمى بیفتد و دچار شقاوتى گردد كه بعد از

  . بود

پاسخ از این گفتار این است كه در خود این بیان عینا اصول منطقى و عقلى كار 
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اى در آن أخذ شده رفته ، چون مشتمل است بر یك قیاسى استثنائى ، كه مقدمات عقلیه

را واضح و مقدماتى كه عقل خودش به تنهائى هر چند كه كتاب و سنتى نباشد آن مقدمات 

خواهد با این گفتار منطقى منطق را رد كند ؟ عالوه داند ، با این حال چگونه مىروشن مى

بر اینكه سر و كار داشتن با مطالب عقلى براى كسى خطرى است كه استعداد فهم مسائل 

دقیق عقلى را نداشته باشد و اما كسى كه چنین استعدادى را دارد هیچ دلیلى از كتاب و سنت 

كند بر اینكه او نیز باید از مسائل عقلى محروم باشد و حق ندارد حقائق عقل حكم نمىو 

معارفى را بفهمد كه مزیت و برترى انسان و شرافتش نسبت به سایر موجودات به شهادت 

كتاب و سنت و عقل تنها به خاطر درك آن معارف است ، پس نه تنها كتاب و سنت و عقل 

 داللت بر جواز و لزوم آن دارد . چنین داللتى ندارد بلكه 

بعضى دیگر از متكلمین در ضمن بیاناتى كه در رد منطق دارد گفته است :  -8

طریقه سلف صالح و بزرگان از علماى دین مباین با فلسفه و عرفان بوده ، آنان با كتاب خدا 

انستند ، دو سنت رسول گرامش خود را بى نیاز از استعمال قواعد منطقى و اصول عقلى مى

نه چون فالسفه پابند این قواعد بودند و نه چون عرفا به طرق مختلف به ریاضتها تمسك 

  . كردندمى

ولى از آنجا كه در عصر خلفا فلسفه یونان به زبان عربى ترجمه شد ، متكلمین 

ا اسالم و دانشمندان از مسلمین با اینكه تابع قرآن بودند در صدد بر آمدند معارف قرآنى را ب

مطالب فلسفى تطبیق دهند و از همان جا بود كه به دو دسته اشاعره و معتزله تقسیم شدند و 

چیزى نگذشت كه جمعى دیگر در عصر خلفا به تصوف و عرفان گرایش یافته ، ادعاى 

كشف اسرار و علم به حقائق قرآن نمودند و پنداشتند كه همین مطالب عرفان و تصوف 

كند و این غرور فكرى باعث بیت عصمت و طهارت بى نیاز مىآنانرا از مراجعه به اهل 

كسى بدانند، اینجا بود كه فقهاى شیعه) كه  السالمشد كه خود را در برابر ائمه هدى علیهم

بودند،( از این دسته دانشمندان جدا شدند ، این بود تا آنكه  السالممتمسك به زى امامان علیهم

ى حدود صد سال قبل فالسفه و عرفا شروع كردند به در اواسط قرن سیزدهم هجرى یعن

دست اندازى و دخالت در معارف قرآن و حدیث ، و آنها را به آراى فلسفى و عرفانى خود 

اى فلسفى و عرفانى گفتند كه فالن آیه قرآن و یا فالن حدیث نیز تاویل نموده و در هر مساله

 اكثر اهل دانش مشتبه گردید . گوید و كار به جائى رسید كه امر بر همین را مى

گیرد كه پس اصول فلسفه و قوانین منطق گوینده فوق از این سخنان خود نتیجه مى

  . خوانداى است كه كتاب و سنت ، بشر را به سوى آن مىمخالف یا طریقه حقه

كند به ایراد بعضى از اشكاالت بر منطق كه قبال آنها را نقل كرده و آنگاه شروع مى

ها اختالف ها درست بود خود فالسفه و منطقىدادیم، مثل اینكه اگر این طریقهجواب 

شدند و یا كردند و یا اگر این طریقه درست بود هرگز در آراى خود دچار خطا نمىنمى

موضوع بحث و زیر بناى فلسفه مسائل بدیهى عقلى است و عدد بدیهیات عقلى از سر 

ه ممكن است با این چند مساله بدیهى همه مسائل حقیقى كند ، چگونانگشتان آدمى تجاوز نمى

گوید همه اینها مخالف صریح كند و مىرا حل كرد ، آنگاه مسائل بسیارى از فلسفه نقل مى
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شود ، این ما حصل گفتار آن دانشمند است كه ما چیزى است كه از كتاب و سنت استفاده مى

 آن را خالصه كردیم . 

ایم كه به كجایش بپردازیم  و كدامش این گفتار معطل ماندهو ما براى جوابگوئى از 

 را اصالح كنیم ؟

وضع این بیانات همانند وضع بیمارى است كه دردش آن قدر بزرگ است كه دیگر 

پردازیم ، و دواى طبیعت حریف معالجه آن نیست، ولى به هر حال به یك یك سخنانش مى

  دهیم:جواب مى

السالم ذكر كرد و متكلمین و منحرف شدنشان از ائمه علیهماما آن تاریخى كه براى 

گفت كه در آخر ، شروع به دست كارى در قرآن و سنت كرده ، فلسفه را بر قرآن تطبیق 

نموده و به دو فرقه اشاعره و معتزله تقسیم شدند و سپس صوفیه پیدا شد و آنان و پیروانشان 

امر به همین منوال بود تا در قرن سیزدهم  خود را از كتاب و سنت بى نیاز پنداشتند  و

كند) و ما هجرى چنین و چنان كردند ، همه اینها مطالبى است كه تاریخ قطعا آن را رد مى

ً  بطور اجمال به این بحث تاریخى مى ٌ   پردازیم.(متعاقبا

عالوه بر اینكه در این بیان بین كالم و فلسفه خلطى فاحش مرتكب شده ، براى اینكه 

ع بحث فلسفه چیز دیگرى است ، و موضوع بحث كالم چیز دیگر ، فلسفه بحثش در موضو

پیرامون حقائق است و استداللش نیز با برهان است ، كه از مقدماتى مسلم و یقینى تركیب 

كند یابد ، ولى علم كالم بحثش اعم از مسائل حقیقى و اعتبارى است و استداللى هم كه مىمى

م از یقینى و غیر یقینى است ، پس بین این دو فن از زمین تا آسمان اى است كه اعبه ادله

شود كه یك دانشمند كالمى در این صدد بر آید كه فرق هست  و اصال چگونه تصور مى

فلسفه را بر قرآن تطبیق دهد؟ عالوه بر اینكه متكلمین از روزى كه اولین فردشان در اسالم 

نیم همواره در ضدیت و دشمنى با فالسفه و عرفا بودند كپیدا شد تا امروزى كه ما زندگى مى

هاى متكلمین است كه شاهد صدق بر مشاجراتى است كه با فالسفه ، این كتابها و رساله

 اند . داشته

و شاید مدرك این شخص در این نسبتى كه داده گفتار بعضى از مستشرقین بوده كه 

نشین باعث پیدا شدن علم كالم هاى مسلماننگفته است) منتقل شدن فلسفه از یونان به سرزمی

شده،( نه اینكه خود این آقا آراى فالسفه و متكلمین را بررسى كرده باشد ، دلیلش این است 

كه وى اصال معناى دو كلمه كالم و فلسفه را نفهمیده و متوجه نشده كه غرض این دو فن 

 ورى تیرى به تاریكى انداخته . چیست ؟ و چه عواملى باعث پیدا شدن علم كالم شد ؟ همینط

تر این است كه بعد از آن قسمت گفته فرق بین كالم و فلسفه و از آن كالمش عجیب

این است كه علم كالم در صدد اثبات مبدأ و معاد در چهار چوب دین است) بدون اینكه 

كند ، اعتنائى به عقل و احكام آن داشته باشد،( و فلسفه پیرامون همین موضوعات بحث مى

اما در چهار چوب احكام عقلى) حال چه اینكه با عقائد دینى سازگار باشد یا نباشد،( آنگاه 

همین معنا را دلیل گرفته بر اینكه افتادن در راه منطق و فلسفه افتادن به راهى است كه ضد 

 دین و مناقض با شریعت است.
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رده ، براى اینكه آنها این بود قسمت دیگرى از گفتار وى كه در آن فساد را بیشتر ك

دانند كه هر كس در فرق بین دو علم كالم و فلسفه این مطلب را كه اهل خبره هستند همه مى

هاى كالمى اتخاذ و آورده و منظورش این بوده كه اشاره كند به اینكه قیاسهائى كه در بحث

اصطالح شود قیاسهائى جدلى است ، یعنى از مركباتى مسلم) و به به آن استدالل مى

مشهورات و مسلمات( تركیب شده ، چون علم كالم در این صدد است كه آنچه مسلم و 

هاى فلسفى قیاسها مشهور است را مستدل نموده و با ذكر دلیل اثبات نماید ، ولى در بحث

شود ، چون فلسفه در این صدد برهانى است یعنى از یك سرى مقدمات بدیهى تشكیل مى

ا اثبات كند ، نه آنچه كه مسلم و مشهور است و این سخن در فرق است كه آنچه حق است ر

میان كالم و فلسفه سخن درستى است غیر این است كه بگوئیم) همانطور كه این شخص 

گفته،( طریقه كالم طریقه دین و طریقه فلسفه طریقه بى دینى است و آنگاه نتیجه بگیریم كه 

 د كه حق باشد . به همین جهت نباید به آن اعتنا كرد هر چن

و اما اشكالهائى كه بر منطق و فلسفه و عرفان كرد پاسخ از آنچه در باره منطق 

گوئیم: اگر آنچه گفته گفته بود گذشت  و در پاسخ از آنچه در باره فلسفه و عرفان گفته ، مى

همانطور است كه او گفته ، و از كالم فالسفه و عرفا فهمیده  و نقض صریح آنرا از دین 

  . كنیمق یافته ، ما نیز آنرا رد مىح

چون در این فرض شكى نیست كه چنین رأى فلسفى و نظریه عرفانى كه مخالف 

صریح دین است از لغزشهائى است كه پژوهشگران در فلسفه و سالكان در مسلك عرفان 

اند ، ولى همه حرف ما در این است كه اشتباه یك فیلسوف و لغزش او را مرتكب آن شده

  . اید به گردن فن فلسفه انداخت ، بلكه خود آن فرد است كه باید مورد مؤاخذه قرار گیردنب

هاى متكلمین یعنى اشعریها و خوب بود این آقا كمى پیرامون اختالفاتى كه بین فرقه

كرد كه چگونه این اختالفها دین واحد آسمانى ها رخ داده ، مطالعه مىمعتزلیها و امامى

اى را به ان اوائل ظهورش به هفتاد و سه فرقه متفرق نموده و هر فرقهاسالم را در هم

اى كمتر از هفتاد و سه هاى هر فرقههائى متعدد منشعب ساخت ، كه چه بسا عدد شاخهشاخه

پرسید : این همه اختالف از كجا پیدا شده ، جز این است كه نبوده باشد ، آنگاه از خودش مى

 ه ؟از طرز سلوك دین پدید آمد

دهد كه بگوید حاال كه راه دین و آیا هیچ پژوهشگرى به خود جرأت این را مى

 اینطور شاخه شاخه شده ، این دلیل بر آن است كه دین اسالم دین درستى نیست ؟ 

تواند در مورد اختالفهاى پدید آمده در دین عذرى بیاورد كه آن عذر در و آیا مى

تواند منشا اختالفهاى پدید آمده در ها جارى نباشد و یا مىمورد اختالفات فالسفه و منطقى

دین را رذائل اخالقى بعضى از علماى دین بداند و همین را منشا اختالف فالسفه نداند ؟ نه ، 

هر عذرى براى اختالف در اصل دین پیدا كند ، باید همان را عذر در اختالف هرگز ، او 

 آراى فالسفه بداند . 

بینیم در این فن نیز انشعابها نظیر فن كالم در این باب علم فقه اسالمى است ، كه مى

ه اى نیز در بین خود اختالفهائى برااند و تازه هر طائفهپدید آمده و در آن طوائفى درست شده
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هاى بسیارى كه در دنیا رائج است و همه اند و همچنین سایر علوم و صنعتانداخته

آید پس صرف وجود اختالف دلیل بر باطل بودن طریقه اختالفهائى كه در بشر آمده و مى

  . مورد اختالف نیست

اى كه از همه سخنان خود گرفته كه پس تمامى طرقى كه در بین و اما نتیجه

ول است باطل و تنها طریقه حق و صحیح طریقه كتاب و سنت است ، كه دانشمندان معم

همان مسلك دین است ، راهى براى اثبات آن ندارد ، مگر آنكه خواسته باشد سخن پیروان 

اند و طریقه تذكر را بگوید و طریقه تذكر مسلكى است كه آنرا به افالطون یونانى نسبت داده

و هوسهاى نفسانى مجرد شود و به زیور تقوا و فضائل آن این است كه انسان اگر از هوا 

اى به نفس خود مراجعه كند ، جواب روحى آراسته گردد آنگاه اگر در هر امرى و مساله

 كند . حق را از نفس خود دریافت مى

اند و بعضى از پیشینیان از كرده« تذكر» البته این تعریف را دیگران براى مسلك 

اند اى از مسلمانان طرفدار این مسلك شدهمعى از فالسفه غرب و عدهیونان و غیر یونان و ج

، اما با این تفاوت كه هر یك از این طوائف مسلك تذكر را به نحوى توجیه و تعریف 

  . اند غیر آن نحوى كه طائفه دیگر تعریف كردهكرده

: كه اند مثال بعضى از طرفداران این مكتب ، مكتب تذكر را اینطور تقریر كرده

همه علوم بشرى فطرى بشر است ، به این معنا كه بشر از همان آغاز هستى این علوم را با 

خود به همراه آورده  و بالفعل با او موجود است ، بنا بر این وجه ، معناى این سخن كه 

 گوئیم : فالن علم ، جدید و حادث است ، این است كه تذكر و یادآورى آن جدید است . مى

اند كه پرداختن به تهذیب نفس و منصرف شدن ر اینطور توجیهش كردهبعضى دیگ

شود كه حقائق براى آدمى كشف شود ، نه اینكه علوم و از شواغل مادى خود باعث آن مى

حقائق در آغاز وجود انسان بالفعل با انسان هست ، بلكه در آغاز وجودش درك آن حقائق را 

نفس انسانى است ، نفسى كه در هنگام غفلت از آدمى بالقوه دارا است و فعلیت آن در باطن 

گویند ، چیزى جدا است  و در هنگام تذكر با آدمى است و این همان چیزى است كه عرفا مى

اند كه انسان تقواى دینى و پیروى شرع كه هست بعضى از آنان در این طریقه شرط كرده

رفاى هم عصر ما و غیر ایشان كه اى از عرا هم علما  و عمال  داشته باشد ، مانند عده

اند از معتقدند تنها فرق میان این طریقه با طریقه عرفا و متصوفه همین است  و غفلت كرده

اند ، به شهادت كتابهاى معتبرى كه از آنان به اینكه قبل از ایشان عرفا نیز این شرط را كرده

تنها فرقى كه بین این دو  یادگار مانده است ، پس این نظریه عین نظریه صوفیان است ،

طائفه هست در كیفیت پیروى شرع و تشخیص معناى پیروى است كه طائفه مورد بحث در 

اند كه پیروى باید با جمود بر ظواهر آیات و اخبار پیروى شرع این معنا را معتبر دانسته

طریقه توان گفت باشد  و نباید در آن ظواهر دخل و تصرفى یا تاویلى مرتكب شد ، پس مى

اى است كه از اختالط دو طریقه تصوف و این طائفه از عرفا به اصطالح متشرعه طریقه

طریقه اخبارى بوجود آمده است ، خواننده عزیز باید توجه داشته باشد كه غیر این چند 

 توجیه و تقریرى كه نقل كردیم تقریرهاى دیگرى نیز هست . 
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آن نقل كردیم در صورتى كه رجوع به  و اعتقاد به مساله تذكر كه چند توجیه براى

اصول منطقى و عقلى را باطل نداند اعتقادى است كه فى الجمله و سر بسته خالى از وجه 

شود به علم حضورى ، عالم اى كه موجود مىصحت نیست ، براى اینكه انسان در آن لحظه

ز به قوائى) به ذات خود و قواى ذات خود و علل پیدایش خود هست و در همان لحظه مجه

نظیر نیروى خیال( هست كه علم حضوریش را مبدل به علم حصولى ) علمى كه از راه 

سازد ، یعنى از همان علم حضورى به ذات و شود،( مىحواس براى انسان حاصل مى

كند كه این خود بخشى از علم حصولى متعلقات آن صورتى برداشته ، در خود بایگانى مى

و نیست كه مبدأ فعل باشد ، مگر آنكه در همان لحظه مشغول انجام است و هیچ نیروئى در ا

فعل خاص بخودش هست ، پس انسان در همان اول وجودش مقدارى از علوم را دارا است 

هر چند كه به حسب طبع متاخر است) یعنى ذاتى او نیست،( و لیكن به حسب زمان با او 

انكار نیست كه آدمى اگر از تعلقات مادى  معیت دارد) دقت بفرمائید!( و نیز این معنا قابل

 یابد . اى از علوم دست مىمنصرف شود به پاره

این همانطور كه گفتیم در صورتى است كه نظریه تذكر نخواهد قواعد منطق و 

اصول عقلى را انكار كند و اما اگر منظور از تذكر انكار و ابطال این اصول باشد و بخواهد 

را باطل سازد ، به این معنا كه بگوید ترتیب مقدمات بدیهى و اثر رجوع به این اصول 

اى كه در جستجوى آن است برسد و در نتیجه شود كه انسان به نتیجهمتناسب باعث آن نمى

انسان از قوه به فعلیت در آید و یا بگوید پرداختن به تهذیب نفس یعنى تخلیه آن از رذائل و 

هاى علمى و آدمى را بى نیاز از این مقدمه چینىسپس تحلیه) آراستن( آن به فضائل ، 

رسد اى كه در جستجوى آن است مىكند و بدون ترتیب مقدمات متناسب به نتیجهمنطقى مى

 معناترین آنها خواهد بود . ها و بىدر این صورت نظریه تذكر بدترین نظریه

به قوانین و دلیل بطالن نظریه تذكر به معناى اول یعنى بى اثر دانستن مراجعه 

  . اصول منطق و فلسفه یكى دو تا نیست

سازد كه علوم : بحث عمیق در علوم و معارف انسانى این معنا را مسلم مى اوال

تصدیقیه انسان متوقف بر علوم تصوریه او است و معلوم است كه علوم تصوریه بشر 

ز حسیات او منتزع منحصر در دانستنیهاى حسى او و یا علومى است كه به نحوى از انحاء ا

شود) توضیح این معنا در کتاب اصول فلسفه مقاله پنجم به قلم مؤلف رحمة هللا علیه آمده 

است.( و از سوى دیگر هم برهان و هم تجربه ثابت كرده ، كسى كه فاقد یكى از حواس 

شود ، چه علوم پنجگانه است فاقد همه علومى است كه به نحوى به آن حس منتهى مى

چه تصدیقى ، چه نظرى و چه بدیهى و اگر آنطور كه نظریه تذكر ادعا كرده  تصورى و

همه علوم براى هویت و ذات انسانها بالفعل موجود است و همه انسانها همه علوم را در 

نهاد خود نهفته دارند باید نداشتن یك حس هیچ اثرى در او نگذارد  و كور مادر زاد به همه 

مه صداها آشنا باشد ، و اگر صاحبان نظریه تذكر بگویند بله رنگها  و كر مادر زاد به ه

همه علوم در نهاد بشر نهفته هست ، اما كرى و كورى مانع فعلیت یافتن و یا به عبارت 

اند كه اند و اعتراف كردهدیگر مانع تذكر آن علوم است ، در حقیقت از ادعاى خود برگشته
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مادى و یا توجه به نفس و بر طرف شدن صرف پرداختن به نفس و انصراف از تعلقات 

 اى در ذكر مطلوب و یا علم به آنچه در جستجوى آنیم ندارد . غفلت فائده

بینیم این است كه از میان صاحبان نظریه تذكر آنچه ما در واقع و خارج مى ثانیاو 

ببرند و  اند از این راه پى به مجهوالت خودشوند كه توانسته، افرادى انگشت شمار یافت مى

اما عامه نوع بشر در پى بردن به مجهوالت خود و مقاصد زندگى خود پیرو سنت مقدمه 

گیرند یكى دو تا نیست و این سنت در چینى و استنتاج از مقدمات است و نتائجى هم كه مى

تمامى علوم و صنایع جریان دارد و انكار این حقیقت معنائى جز لجبازى ندارد همچنانكه 

اران هزار نتائجى كه بشر از راه مقدمه چینى به دست آورده بر صرف اتفاق و حمل این هز

گوئى پیش آمد غیر مترقبه و یا به عبارت دیگر تیر به تاریكى انداختن نیز لجبازى و گزافه

شود تمسك به سنت مقدمه چینى براى به دست آوردن مجهوالت یك است ، پس معلوم مى

اند و محال است كه بشر و یا هر نوعى ا بشر به آن راه افتادهامر فطرى بشر بوده كه میلیونه

از انواع در فطرتش مجهز به جهازى تكوینى باشد ، آنگاه در مقام بكار بستن آن جهاز 

 همواره به خطا برود و هیچگاه به نتیجه نرسد . 

: همان افراد انگشت شمار از تذكریان هم كه به خیال خود از راه تذكر ثالثاو 

اند با اند ، در واقع از راه تذكر نبوده و آنچه آنان نامش را تذكر نهادهئقى را كشف كردهحقا

گردد و یا بگو همین افراد منكر منطق در كار خود تحلیل به همان سنت مقدمه چینى بر مى

اند ، بطورى كه اگر یكى از قوانین منطق چه قوانین مربوط به ماده منطق را استعمال كرده

توانند نتیجه مطلوب را و چه مربوط به هیات آنها در كار آنان خلل داشته باشد نمى قضایا 

توانیم گیرند ، آرى ما نمىبگیرند ، پس این منكرین منطق ناخودآگاه منطق را به كار مى

اند بطور تصادف و بدون كه آنچه آقایان از حقایق علمى كه كشف كرده -براى این ادعا 

 -اند یا به عبارتى یادآورى حقیقتى بوده كه در آغاز خلقت همراه داشته مقدمه چینى بوده و

اى ارائه معناى درستى تصور كنیم ، آقایان ناگزیرند براى اثبات درستى نظریه خود نمونه

دهند ، یعنى یك صورت علمى را نشان دهند كه در آن صورت علمى هیچ یك از قوانین 

  منطق به كار نرفته باشد.

ظریه تذكر به معناى دوم و اینكه آدمى با تخلیه و تحلیه نفس حاجتى به قوانین و اما ن

كند و گفتن اینكه راه پى بردن به مجهوالت دو تا است ، یكى راه منطق و منطق پیدا نمى

دیگرى راه تذكر و مثال پیروى شرع و این دو راه در رساندن بشر به حقائق اثرى مساوى 

تر است ، چون مطابق قول معصوم است ، به خالف ر و دائمىدارند و یا راه تذكر بهت

طریق منطق و عقل كه در آن خطر افتادن در پرتگاه و خطاى دائمى و یا حد اقل غالبى 

 است . 

و به هر حال دلیل بر بطالن آن همان اشكال دومى است كه بر وجه اول وارد شد ، 

ز آن و اسرارش آن هم با آن دامنه براى اینكه احاطه به همه مقاصد كتاب و سنت و رمو

شمارى كه از هر كار واجب زندگى دست وسیع و عجیبى كه دارد جز براى افراد انگشت

كشیده تنها به تدبر در معارف دینى با آن ارتباط عجیبى كه بین آنها است و تداخل شدیدى كه 
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ردازد ، دست بین اصول و فروع آن و اعتقادیات و عملیات فردى و اجتماعى آن است بپ

دهد و چیزى نیست كه خداى تعالى عموم افراد بشر را مكلف به آن كند ، زیرا عموم نمى

افراد بشر مجهز به درك این همه معارف نیستند و محال است كه خداى تعالى به تكلیف 

تكوینى یا تشریعى بشر را مكلف كند به اینكه باید با تخلیه و تحلیه خود را مجهز به درك این 

عارف بسازى و چنین فهمى سرشار براى خود درست كنى پس بشر جز این راهى ندارد م

فهمد بفهمد و راه معمولى فهم بشر كه مقاصد این را از همان راهى كه هر چیز دیگر را مى

در همه شؤون حیات اجتماعى و فردیش همین است كه مقدمات یقینى و معلوم خود را طبق 

ف كند كه از آنها هدف مجهول خود را دریابد ، در مورد اى طورى بچیند و ردیضابطه

معارف دین نیز جز این راهى ندارد ، كه آنچه از دین برایش قطعى و معلوم است كه بسیار 

 هم اندك است مقدمه قرار دهد و به وسیله آنها مجهوالت خود را پیدا كند . 

ما بر رد تذكر را ، و تعجب از بعضى از قائلین به تذكر است كه عین همین دلیل 

گفته است : به فرضى كه علم به حقائق واقعى از  دلیل بر اثبات تذكر و رد منطق گرفته و

تازه براى افرادى  -كه هرگز درست نیست  -راه به كار بردن منطق و فلسفه درست باشد 

موم انگشت شمار از قبیل ارسطوها و ابن سیناها از برجستگان فلسفه امكان دارد نه براى ع

مردم ، با این حال چگونه ممكن است به گردن شارع اسالم گذاشت كه عامه مردم را مكلف 

كرده كه براى درك معارف دین اصول و قوانین منطق و فلسفه را به كار گیرند و توجه 

نكرده كه این اشكال عینا به نظریه خودش وارد است ، حال هر جوابى كه او براى دفع این 

دهیم ، ، ما نیز همان را در پاسخ به اشكالش به منطق و فلسفه ، تحویلش مى اشكال تهیه دیده

مثال اگر بگوید: فهم حقائق دینى از راه تذكر و تصفیه باطن و تذكر براى همه ممكن است ما 

گوئیم استعمال منطق براى درك حقائق كم و بیش براى هر كس میسور است ، البته نیز مى

ى كه براى درك حقائق دارد ، و شارع بر هیچ كس واجب نكرده هر كس به مقدار استعداد

 كه همه معارف دینى را درك كند ، هر چند كه از طاقتش بیرون باشد . 

 -دلیل دوم بر بطالن گفتارش ، اشكال سوم بر نظریه قبلى است ، براى اینكه این آقایان 

طریقه  -كنند دنبال مىمخالف منطق و طرفدار تذكر در همه مقاصدى كه به عنوان تذكر 

بندند كه بیانش در سابق گذشت حتى در استداللى كه علیه منطق و در رد منطق را بكار مى

بندند ، و همین خود در فساد كنند نیز قواعد منطق را به كار مىآن و اثبات طریقه تذكر مى

 گفتارشان كافى است . 

ارشان این است اگر صرف اشكال سوم و به عبارت دیگر دلیل سوم بر بطالن گفت

واقع شدن خطا در یك طریقه دلیل بر بطالن آن طریقه باشد ، در طریقه تذكر نیز خطا واقع 

اند كه دهد ، براى اینكه خودشان اعتراف كردهشود ، بلكه در غالب مسائل آن رخ مىمى

داشتند ، كردند و سلف صالح بودند كه منطق را قبول نطریقه تذكر را سلف صالح دنبال مى

خطا و اختالفهائى كه در باره همان سلف صالح نقل شده اندك نیست ، مانند خطاهائى كه 

اى كه مسلمانان همه بر علم مرتكب شدند، صحابه وسلّموآلهعلیههللاصحابه رسول خدا صلى

دل آنان و پیرو كتاب و سنت بودنشان اتفاق دارند و یا حد اقل بیشتر فقهاى آنانرا فقیه و عا
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السالم كه داراى این صفات بودند ، اى از اصحاب ائمه علیهمدانستند  و نیز مانند عدهمى

چون ابو حمزه ثمالى و زراره و أبان و ابى خالد و هشام بن حكم و هشام بن سالم و مؤمن 

طاق و دو صفوان و غیر ایشان كه وجود اختالف اساسى در بین آنان معروف و مشهور 

معلوم است كه همیشه در بین دو طرف اختالف حق با یك طرف است و است  و این هم 

طرف دیگر به خطا رفته  و همچنین غیر صحابه از فقها و محدثین و امثال آنان ، چون 

كلینى و صدوق و شیخ الطائفه و مفید و مرتضى و غیر آنان رضوان هللا علیهم با در نظر 

اعتراف این آقا اهل تذكر بودند ، دیگر چه  گرفتن وجود اختالف در بین نامبردگان كه به

ماند ؟ ناگزیر باید براى تشخیص ها باقى مىمزیتى براى این طریقه نسبت به طریقه منطقى

حق از باطل در جستجوى مزیت دیگرى بود و غیر از تفكر منطقى هیچ مزیت دیگرى 

اى است كه همه یگانهیافت نخواهد شد ، نتیجه اینكه پس طریقه منطق طریقه متعین و مرجع 

  . باید آنرا روش خود قرار دهند

دلیل چهارم بر بطالن نظریه تذكر این است كه حاصل استدالل طرفداران این 

طریقه این شد كه اگر انسان به دامن اهل عصمت و طهارت تمسك جوید ، در خطا واقع 

را از خود معصوم شود و الزمه این استدالل همان است كه گفتیم اگر فتواى معصوم نمى

بشنویم و یقین كنیم كه مرادش همان ظاهر كالمش بوده ، در چنین صورتى دیگر دچار خطا 

  . نخواهیم شد ، ما نیز در این هیچ حرفى نداریم

 لیكن اشكال ما به آقایان این است كه این استدالل عین قیاس منطقى است ، زیرا

گیرد  و این ماده نه عین تذكر است و نه ر مىشنیده شده از معصوم ماده یقینى برهان ما قرا

فكر منطقى است ، بلكه حالت وجدانى و یقین درونى خود ما است كه با دو گوش خود از 

گوئیم مثال حرمت چینیم و مىفالن فتوا را شنیدیم، دنبال این ماده قیاس مى السالمامام علیه

ام باشد حق است ، پس حرمت عصیر و انگور فتواى امام است و هر چه كه فتواى ام

اش قطعى است  و اما عصیر انگور نیز حق است  و این خود برهانى است منطقى كه نتیجه

ایم ، بلكه خبر واحدى غیر این صورت یعنى در آن موردى كه ما از خود امام چیزى نشنیده

ین نداریم بلكه از امام براى ما نقل شده كه در صدور آن از امام یق و یا دلیل دیگرى نظیر آن

تنها ظن و گمانى داریم ، در چنین فرضى اگر آن خبر واحد در باره احكام باشد كه دلیل 

اى بر حجیتش داریم  و اگر در مورد غیر احكام باشد ، در صورتى كه مخالف كتاب جداگانه

 یستو یا مخالف دلیل علمى باشد و یا علم به خالف آن داشته باشیم هیچ دلیلى بر حجیت آن ن

.  

اند كه : خداى سبحان در كالم مجیدش و سر انجام گروه دیگرى از متكلمین گفته -9

، ما را به بیانى كه مالوف در بین خودمان است مخاطب قرار داده با كالمى كه نظم و 

تركیبش همان نظم و تركیبى است كه خود ما در گفتارهاى روزمره خود داریم  و با بیاناتى 

ه كه مشتمل است بر امر ، نهى ، وعده ، تهدید ، قصص ، حكمت ، موعظه  مخاطب قرار داد

و جدال به نحو احسن و اینها امورى هستند كه درك و تعقل آنها نیازى بدان ندارد كه ما قبال 

منطق و فلسفه را خوانده باشیم و یا با سایر فنونى كه از كفار و مشركین به ما ارث رسیده 
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احتیاجى نیست ، بلكه ما مامور به اجتناب از آن نیز هستیم ، براى اینكه آشنا باشیم ، نه تنها 

كشاند  و ما از والیت و استعمال این فنون خواه ناخواه ما را به دوستى كفار و مشركین مى

ایم ، پس دوستى و اعتماد به كفار و گرفتن مراسم آنان و پیروى راه و روش آنان نهى شده

اى ندارد كه ظواهر كتاب و سنت ان خدا ایمان دارد جز این وظیفهكسى كه به خدا و پیامبر

فهمد اكتفا كند و دست به را گرفته و به آن مقدار كه فهم عادى از بیانات كتاب و سنت مى

تاویل آنها نزند و پا از چهار چوب بیانات دینى فراتر نگذارد ، این سخن در توجیه طریقه 

نامند ، البته بعضى از محدثین نیز ا حشویه و نیز مشبهه مىاى است كه آنها رتذكر از طائفه

  . اندهمین را گفته

  . و این بیان هم از نظر ماده و هم از نظر هیاتش فاسد است

اند و با در رد منطق، اصول منطق را بكار برده اما فسادش از حیث هیات: اینان

اند ، ما هم كه ود آنرا استعمال كردهاند ما را از استعمال منطق نهى كنند ، خاینكه خواسته

كند منظورمان این نیست كه یكى از گوئیم قرآن به سوى استعمال منطق هدایت مىمى

خواهیم بگوئیم استعمال منطق امرى است واجبات اسالم خواندن درس منطق است بلكه مى

كه بگوید :  گویند منطق الزم نیست مثلشان مثل كسى استاجتناب ناپذیر  و كسانى كه مى

خواهد ما را به مقاصد دین هدایت كند ، ما چه كار به زبان عربى داریم كه زبان قرآن مى

مشتى عرب جاهلیت است كه چنین و چنان بودند ، پس عربى خواندن هیچ الزم نیست ، 

همانطور كه این كالم ارزشى ندارد زیرا آشنا شدن با زبان عربى یا هر زبان دیگر وسیله و 

است كه هر انسانى در مقام گفت و شنود به حسب طبع محتاج به آن است  و چون  طریقى

وسلّم سنتش را به زبان عربى وآلهعلیههللاخداى تعالى معارف دینش را  و رسول خدا صلى

اند ناگزیر باید عربى را بدانیم تا بفهمیم خدا چه فرموده و رسولش چه آورده ، بیان كرده

است ،  -سرزمین كفر و شرك  -گوید منطق موروثى یونان ه مىهمچنین آن كسى هم ك

گفتار او نیز ارزشى ندارد ، زیرا منطق یك طریقه معنوى است كه هر انسانى در مرحله 

تفكر به حسب طبع محتاج به آن است نه به سفارش كسى  و چون خداى سبحان در كتابش و 

ناگزیر باید ما نیز به طریقه صحیح اند ، رسول خدا در سنتش منطقى و مستدل سخن گفته

 هاى قرآن و سنت را بفهمیم . استدالل آشنا شویم تا دلیل

و اما فساد آن از نظر ماده: گوینده مورد بحث یعنى منكر علم منطق خودش در این 

گفتارش موادى عقلى را به كار برده است ، با این تفاوت كه درست به كار نبرده و مغالطه 

این جهت مغالطه كرده كه بین معناى ظاهر از كالم و بین مصادیقى كه تك  كرده است ، از

 تك كلمات منطبق بر آنند ، فرق نگذاشته ، مثال وقتى دیده كه قرآن و سنت براى خداى تعالى

علم ، قدرت ، حیاة ، شنوائى ، بینائى ، كالم ، مشیت و اراده اثبات كرده ، براى اینكه از 

د ، به جاى اینكه حكم كند به اینكه معناى این صفات این است كه خدا منطق اجتناب كرده باش

جاهل و عاجز و مرده و كر و كور و امثال آن نیست ، گفته است خدا علمى مثل علم ما و 

قدرتى چون قدرت ما و حیاتى شبیه به حیات ما و گوشى چون گوش ما و چشمى چون چشم 

ست و اراده دارد ، با اینكه نه كتاب خدا با این گوید ، و خواما دارد ، و مثل ما سخن مى
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 معانى موافق است و نه سنت و نه عقل.

) ما در جلد سوم المیزان در بحث پیرامون محكم و متشابه تا حدى در این زمینه 

 بحث كردیم.( 

اند اینكه مقدمات برهان و قضایائى كه ادله عقلى آنرا بعضى دیگرشان گفته -10

اثبات كرده حجت است  و ما باید آنرا بپذیریم ، به جز یك مقدمه عقلى ، هیچ دلیلى ندارد و 

آن این است كه پیروى حكم عقل واجب است ، و به عبارت دیگر حجیت حكم عقل هیچ 

ل  و این خود دورى است صریح ، یعنى اثبات اولى موقوف بر دلیلى ندارد ، به جز خود عق

این است كه دومى ثابت باشد  و ثبوت دومى هم موقوف بر این است كه اولى اثبات گردد  و 

چنین چیزى از محاالت عقلى است ، پس ناگزیر در مسائل مورد اختالف باید به قول 

 زیر بار تقلید نرفت .  معصوم كه یا پیغمبر است و یا امام مراجعه نمود  و

ترین تشكیكاتى است كه در این باب شده ، ترین و بى پایهو این سخن از سخیف

صاحب آن خواسته است براى طرح فكرى خود زیر بنائى محكم بسازد ، به جایش طرح و 

بنا را ویران كرده ، خواسته است حكم عقل را باطل كند ولى با آوردن دلیل دور ، كه به 

دش دور صریح هم هست ، دوباره حكم عقل را امضاء نموده ، چون در بطالن خیال خو

دور عقل است  و از سوى دیگر خواسته است حكم شرع را تحكیم ببخشد ، در اینجا نیز 

شود  و اگر با دیده اگر بخواهد حكم شرع را با دلیل عقل حجت كند گرفتار دور قبلى مى

جت است ، به دلیل اینكه شرع آنرا حجت كرده ، دلیل شرع حجت كند و بگوید حكم شرع ح

شود ، مگر آنكه دست به دامن تقلید شود  و بگوید باید از حكم شرع گرفتار دورى دیگر مى

 تقلید و پیروى بدون دلیل كرد كه این هم خود حیرتى دیگر است . 

از  و این بنده خدا نتوانسته معناى وجوب متابعت حكم عقل را بفهمد ، اگر منظورش

وجوب متابعت حكم عقل معنائى باشد در مقابل منع و اباحه  و در نتیجه مخالفت حكم عقل 

گوئیم متابعت خیر مذمت خلق و عقاب خالق را در پى داشته باشد و به همان معنائى كه مى

خواه مهربان واجب است و عدالت در حكم و داورى واجب است و وجوبهاى دیگرى از این 

عقل عملى است و مورد بحث و اختالف ما و او یعنى عقل نظرى نیست و  قبیل كه این حكم

اگر منظورش از این وجوب متابعت این باشد كه انسان وقتى براى اثبات چیزى به مقدمات 

دهد ، با اینكه نسبت به كند و یكى از اشكال صحیح منطقى را ترتیب مىعلمى استدالل مى

م كامل داشته واجب است نتیجه آن استدالل را اطراف و مفردات آن مقدمات تصورى تا

بپذیرد كه چنین حكمى حاجت به دلیل بر حجیت ندارد ، زیرا قبول چنین نتیجه امرى است 

بینیم هر كسى در برابر آن تسلیم است و دیگر معنا ندارد بعد از معین كه ما بالوجدان مى

چیست براى اینكه حجیت شدن نتیجه بپرسیم : خوب دلیل بر حجیت این برهان و حجت 

حجت و برهان عقلى امرى بدیهى است و همانطور كه در مورد سایر بدیهیات در پى پیدا 

آئیم ، در اینجا نیز همینطور ، چون حجت و برهان بر حجیت هر امر كردن حجت بر نمى

  بدیهى خود آن امر است ، كه در حقیقت بر گشتش به حجت نخواستن است.

كارگیرى ها بتوانند با بهاند نهایت چیزى كه منطقىگفتهبعضى دیگرشان  -11
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منطقشان به دست آورند این است كه ماهیات ثابته براى اشیاء را درك كنند و نیز با ترتیب 

هاى علمى دائمى و ثابت به نتائجى برسند ، در حالى كه امروز در پژوهش مقدماتى كلى و

نیست ، نه در خارج و نه در ذهن و به طور  ثابت شده كه هیچ چیزى كلى و دائمى و ثابت

كلى موجودات و اشیاء در تحت نظام عمومى تحول ، در حال دگرگونى و تحولند و هیچ 

  . ماندچیزى ثابت و دائم و كلى به حال اول خود باقى نمى

جواب این شبهه نیز روشن است براى اینكه اوال اگر خواننده عزیز در متن این 

بیند كه خود این كالم ترتیبى منطقى دارد ، هم از نظر هیات و هم از نظر كالم دقت كند مى

ماده و ثانیا این گوینده خواسته است با این گفتار خود یك قانون دائمى و كلى و ثابت اثبات 

كند  و آن این است كه) بطور كلى هیچ چیزى ثابت و كلى و دائم نیست!( اگر آنچه بین 

پس خود آن خودش را باطل كرده چون در دنیا یك قانون كلى پیدا پرانتز است كلیت دارد ، 

شد و آن همین قانون بین دو پرانتز است  و اگر خود این قانون كلیت ندارد پس گوینده 

زحمت بیهوده كشیده زیرا نتوانسته وجود قانون كلى و دائمى و ثابت را انكار كند ، پس این 

 كند . اعتراض ، خودش خود را باطل مى

) مثل اینكه ما با نقل این یازده اعتراض از وضع خاص این كتاب یعنى رشته تفسیر 

خارج شدیم و با اینكه وعده داده بودیم تا بتوانیم رعایت اختصار را بكنیم در اینجا سخن را 

 گردیم .( به درازا كشاندیم لذا به آغاز سخن بر مى

مرى كه استعمال آن فطرى او قرآن كریم عقول بشر را به سوى به كار بستن هر ا

است و به سوى پیمودن راهى و روشى كه به حسب طبع با آن مانوس است و طبعش آن راه 

داند براى كند و آن عبارت است از مرتب و منظم كردن آنچه را مىشناسد هدایت مىرا مى

، مفطور داند ، آرى عقل بشر مفطور بر چند نوع تفكر است به دست آوردن آنچه را كه نمى

بر این است كه مقدماتى حقیقى و یقینى را در ذهنش ترتیب دهد  و از ترتیب آنها به نتائجى 

دانسته برسد  و این همان برهان منطقى است و مفطور بر این تصدیقى و واقعى كه قبال نمى

است كه مقدماتى مشهور و یا مسلم در برابر خصم را كه مربوط به مقام عمل است و 

آورد و یا انجام آن خوب و سزاوار شقاوت یا خیر و شر یا نفع و ضرر به بار مىسعادت و 

و یا زشت و ناپسند است و باالخره مقدماتى از اینگونه امورى كه كال امورى اعتبارى است 

ترتیب دهد  و خصم خود را ساكت و قانع سازد  و این همان جدل است كه خود در منطق ، 

كه مفطور است به اینكه در موارد خیر و شر احتمالى مقدماتى) نه فنى جداگانه است سوم این

چون یقینى در برهان و نه چون مشهور و مسلم در جدل بلكه،( ظنى مرتب كند ، تا از آن 

ارشاد و هدایت به سوى خیر مظنون و یا ردع و منع از شر مظنون را نتیجه بگیرد كه این 

ى طریقه برهان و جدل و وعظ را خداى عز و فن موعظه است ، و این سه طریق تفكر یعن

 فرماید:جل در یك آیه از كالم مجیدش آورده و مى

 «ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن!» 

 نحل(/125)

كه على الظاهر مراد از حكمت برهان است ، به شهادت اینكه در مقابل موعظه 
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 حسنه و جدال قرار گرفته . 

اى است كه هم كافر بر آن مسلط است و حال اگر بگوئى طریقه تفكر منطقى طریقه

آید و هم از متقى ، با این حال چه معنا دارد كه خداى تعالى هم مؤمن ، هم از فاسق بر مى

حیح و طریقه را از غیر اهل تقوا و پیرو دین نفى كرده و فرمود كافر و فاسق علم ص این

 تذكر درست ندارد ؟

 غافر( و یا فرموده:/13«)و ما یتذكر اال من ینیب!» 

 طالق( و یا فرموده:/2!«)و من یتق هللا یجعل له مخرجا » 

فاعرض عمن تولى عن ذكرنا و لم یرد اال الحیوة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم ان » 

 نجم(/29«)ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى!

 آید بسیار زیاد استگوید علم نافع تنها با اعمال صالح به دست مىروایاتى هم كه مى

.  

 گوئیم:در پاسخ مى

در اینكه كتاب و سنت رعایت تقوا در جانب علم را معتبر شمرده جاى هیچ شكى 

 سنت تقوا را و یا تقواى توأم با تذكر را ، طریق نیست  و لیكن چنین هم نیست كه كتاب و

مستقلى براى رسیدن به حقائق قرار داده باشد طریقى جداى از طریق فكرى فطرى كه 

تواند نداشته باشد  و اگر چنین بود انسان در همه شؤون زندگیش با آن سر و كار دارد و نمى

باید همه استداللهائى كه خود قرآن كریم علیه كفار و مشركین و اهل فسق و فجور كه پیرو 

اند كرده لغو و العیاذ باهلل بیهوده باشد ، چون بنا بر ئى از تقوا و تذكر نبردهحق نیستند و بو

گوید و احتجاج قرآن فهمند كه قرآن چه مىاین فرض كفار و مشركین و اهل فسق اصال نمى

علیه آنان لغو خواهد بود و به فرضى هم كه دست از كفر و شرك و فسق بردارند باز جائى 

آید ، زیرا در سنت ماند نظیر این جواب در مورد سنت نیز مىىبراى احتجاج باقى نم

ها احتجاج ها و طوائف گمراه شده با فرض گمراهى این فرقهاحتجاجهاى بسیارى علیه فرقه

بیهوده است ، زیرا فهم ناشى از تقوا و تذكر را ندارند و به فرضى هم كه دست از 

 زیرا گمراه نیستند . هایشان بردارند باز جاى احتجاج نیست گمراهى

پس همانطور كه گفتیم اسالم تقوا را بدین جهت معتبر نكرده كه در مقابل طریقه 

فكرى طریقه مستقلى براى درك حقائق باشد ، بلكه منظور اسالم از دعوت به تقوا این است 

كه نفس بشر را از گم كردن راه فطرت و در نتیجه از دست دادن درك فطرى باز داشته ، 

را به استقامت فطرى برگرداند ، توضیح اینكه انسان از نظر جسمانیتش تركیب یافته از او 

قوائى متضاد است قوه بهیمى و قوه سبعى كه ریشه و مبدأ پیدایش آنها بدن مادى عنصرى 

دهند ، بدون او است  و هر یك از این دو قوه ، عمل شعورى خاص به خود را انجام مى

قوا داشته و از آنها اجازه بگیرد  و در عملكرد خود رعایت حال آنها  اینكه ارتباطى با سایر

ایستد ، و آن وقتى است كه مانعى جلوگیر آن را بكند ، بله در یك صورت از عمل باز مى

دارد به اینكه ال ینقطع شود ، مثال شهوت غذا كه نیمى از قوه بهیمیه است ، آدمى را وا مى

اى را رعایت كند ، بله از ناحیه این قوه حدى در حد و اندازه بخورد و بنوشد ، بدون اینكه
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شود زیرا اگر شهوت غذا همچنان به كار خود كار نیست ، لیكن معده مانع ادامه كار او مى

گردد  و یا آرواره دچار خستگى بپردازد ، معده كه ظرفیت محدودى دارد دچار امتالء مى

، اینها امورى است كه ما دائما در خود مشاهده آید شود  و یا مانعى دیگر پیش مىمى

 كنیم . مى

و وقتى وضع آدمى چنین است تمایل زیاد از حد او به یكى از قوا و بى بند و باریش 

شود كه آن هایش باعث مىهاى آن  و رام شدنش در برابر طغیانگرىدر اطاعت از خواسته

تر شود ، تا به جائى كه ن است سركوبقوه هر چه بیشتر طغیان كند  و قوه دیگرى كه ضد آ

كار آن به بطالن و یا به مرز بطالن بیانجامد ، مثال افراط در شهوت طعام و یا بى بند و 

بارى در شهوت نكاح) عالوه بر از كار انداختن معده و یا جهاز تناسلى، ( آدمى را از كار 

جبات و وظائف فردى و و كسب و معاشرت و تنظیم امر منزل و تربیت اوالد و سایر وا

دارد  و همچنین بى بند و بارى در سایر قواى اجتماعى كه قیام به آنها واجب است باز  مى

شهویه و قواى غضبیه ، این حقیقت نیز امرى است كه دائما در خود و در غیر خود در 

 كنیم . طول زندگى مشاهده مى

است ، براى اینكه انسان و معلوم است كه در این افراط و تفریط هالك انسانیت 

عبارت است از همان نفسى كه این قواى مختلف را تسخیر كرده و به خدمت گرفته است  و 

منظورش از این تسخیر تنها این است كه قواى نامبرده را طورى به كار وابدارد كه 

در سعادتش را تامین كند  و یا به عبارت دیگر قواى نامبرده را محكوم كند به اینكه تنها 

طریق سعادت حیات دنیائى و آخرتى او كار كنند و حیات این چنینى جز حیاتى علمى و 

اى جز این ندارد كه زمینه كار كردن براى هر یك از تواند باشد ، پس او چارهكمالى نمى

اى دیگر را از كار قواى نامبرده را فراهم سازد  و به خاطر به كار بستن یك قوه ، قوه

 نگذارد و به كلى باطل نسازد .  نیندازد و معطل

شود ، مگر وقتى كه بتواند قواى پس براى انسان معناى انسانیت تمام و محقق نمى

مختلف خود را طورى تعدیل كند كه هر یك از آنها در حد وسط قرار گیرد  و در وسط 

ا به طریقى كه برایش تعیین شده عمل كند  و بلكه عدالت در همه قوا همان چیزى است كه م

گوئیم اخالق فاضله منظورمان همین ملكات است ، مانند خوانیم ، وقتى مىنام فضائلش مى

ملكه حكمت و ملكه شجاعت و ملكه عفت و امثال آن كه كلمه عدالت همه آنها را در خود 

 گنجاند . مى

اند  و و در این معنا هیچ شكى نیست كه اگر انسانها به افكارى كه فعال دارند رسیده

اند همه و همه به پیشنهاد و یا دامنه تمدن و معارف و علوم بشرى خود را اینهمه وسعت داده

به اقتضاى این قواى شعورى آنها بوده ، به این معنا كه انسان در آغاز پیدایش خود از هر 

اى بر آمده از پیش خود علمى و معارفى تهى دست بوده و اگر در پى تحصیل علمى و آگهى

اى از داخل وجودش نبوده ، بلكه این قواى درونى او بوده كه احساس حاجت گیزهو بدون ان

حاجت وى بپاخیزد  و براى به دست  به چیزى كرده و او را وا داشته كه در بر آوردن

آوردن آن فكر خود را به كار اندازد و همین شعورهاى ابتدائى مبدأ تمامى علوم انسانى بوده 
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العات خود را با تعمیم دادن یا تخصیص دادن یا تركیب كردن و كه به تدریج و همواره اط

  . یا از هم جدا نمودن به كمال و تمامیت امروزش رسانده است

زند كه چه بسا افراط آدمى و از همین جا است كه یك انسان پژوهشگر حدس مى

فرو رفتنش در بر آوردن حوائج یك قوه از قواى متضادش و بازماندن از حوائج سایر 

قوایش باعث آن شود كه در افكار و معارفش منحرف گشته و در نتیجه تحكیم و ترجیح 

هاى سایر قوا ، به این گمراهى وه را بر خواستهها و مشتهیات و پیشنهادهاى یك قخواسته

بیفتد كه تصدیقهاى آن قوه را نیز بر تصدیقهاى سایر قوا تحكیم دهد ، و سر انجام فكر و 

 هاى آن دور بزند . ذكرش تنها پیرامون خواسته

اتفاقا این قضیه صرف حدس نیست ، بلكه تجربه نیز آنرا تصدیق كرده براى اینكه   

این انحراف را با چشم خود در افراد اسرافگر و مترف و همسوگندان شكم و هاى نمونه

بینیم كه چگونه امر زندگى را در مجتمع شهوت و افراط گران در طغیان و ظلم و فساد مى

فهمند كه انسانى به تباهى كشاندند و اگر از خود بپرسم مگر اینها انسان نیستند ؟ مگر نمى

ت رانى و ظلم و فسادشان چه بر سر جامعه آورده ؟ راستى گى و مستى و شهوشكم باره

چرا این طبقه كه این چنین شیفته و فرو رفته در لجنزار شهوات و اسیر دام لذائذ شراب و 

رقص و عشق و وصالند و در باره مسائل مهم زندگى كه دیگران بر سر آن مسائل جانبازى 

د اینقدر بى تفاوتند ؟ آیا به راستى اینها گیرننموده و در تحصیل آنها از یكدیگر پیشى مى

فهمند ؟ انسان نیستند  و اگر هستند چرا این مسائل را كه از واجبات زندگى انسانى است نمى

كنیم جز این نیست كه روح شهوت در دل آنان جائى براى هیچ فكر جوابى كه دریافت مى

مسائل غیر شهوانى بیندیشند ، بلكه  گذارد تا بهاى آنان را فارغ نمىدیگرى نگذاشته  و لحظه

در همه احوال بر آنان مسلط است  و همچنین طاغیان مستكبر و سنگدل كه حتى هیچ صحنه 

توانند در رأفت و شفقت و كند و اصال نمىاى دل آنان را نرم نمىرقت آور و تكان دهنده

لمشان ، رحمت و خضوع و تذلل تصورى داشته باشند  و سراسر زندگیشان یعنى تك

پوشیشان ، اقبالشان ، ادبارشان ، همه و همه خبث باطنشان را سكوتشان ، نگاهشان ، چشم

اى از كنند  و هر طائفهدهد ، پس همه اینها در علومى كه دارند راه خطا را طى مىنشان مى

ه آنان سر گرم و فرو رفته در نتائج افكار تحریفى و علوم منحرفه خویشند  و از بیرون دائر

دانند كه در بیرون آن دائره تنگ، علومى نافع و معارف حقه و معلوماتشان غافلند ، و نمى

 انسانى وجود دارد. 

گیریم كه معارف حقه و علوم نافع براى كسى حاصل از این بیانات نتیجه مى

شود مگر بعد از آنكه خلق و خوى خود را اصالح كرده و فضائل ارزشمند انسانیت را نمى

  . رده باشد كه این همان تقوا استكسب ك

پس حاصل كالم این شد كه اعمال صالح ، خلق و خوى پسندیده را در انسان حفظ 

نماید ، از كند و اخالق پسندیده ، معارف حقه و علوم نافع و افكار صحیح را حفظ مىمى

در علمى  سوى دیگر این علم نافع هم وقتى نافع است كه توأم با عمل باشد ، كه هیچ خیرى

 كه عمل با آن نباشد ، نیست . 
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و ما هر چند این بحث را به صورت یك بحث علمى اخالقى در آوردیم ، چون 

شد كه این مساله احتیاج به شرح و توضیح دارد و لیكن قرآن كریم همه جوانب احساس مى

 آن را در یك جمله جمع كرده و فرمود:

 لقمان(/19«)و اقصد فى مشیك!» 

از این جمله راه رفتن نیست ، بلكه این تعبیر كنایه از اعتدال و میانه  چون منظور

 روى در مسیر زندگى است و نیز فرموده:

 انفال( و نیز فرموده:/29!« )ان تتقوا هللا یجعل لكم فرقانا » 

 بقره(/197«)و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و اتقون یا اولى االلباب!» 

ب خرد هستید در به كار بستن عقل و خردتان نیازمند یعنى شما بدان جهت كه صاح

 به تقوا هستید) و خدا داناتر است!( و نیز فرموده:

و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زكیها و قد خاب من » 

 شمس(/10تا7«)دسیها!

 بقره(/189« )و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!» و نیز فرموده: 

داد ، آیات دیگرى هست میانه روى و تقوا و خردمندى را تذكر مىآیات فوق آثار 

پرستى و استكبار از پذیرفتن حق و مهمل گذاشتن قلب كه در مقابل آن آیات آثار شوم شهوت

 كند.و چشم و گوش را بیان مى

 توجه بفرمائید:

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات، فسوف یلقون غیا، اال » 

 مریم(/60و59«)من تاب و آمن و عمل صالحا!

كند  و آن عبارت است از غى ، یعنى كه در این آیه اثر شهوترانى را بیان مى

 گمراهى  و نیز فرموده:

ساصرف عن آیاتى الذین یتكبرون فى االرض بغیر الحق و ان یروا كل آیة ال » 

روا سبیل الغى یتخذوه یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد ال یتخذوه سبیال و ان ی

 اعراف(/146«)سبیال ، ذلك بانهم كذبوا بایاتنا و كانوا عنها غافلین!

كه صریحا اعالم داشته آنهائى كه اسیر قواى غضبى هستند از پیروى حق ممنوعند  

شوند ، آنگاه اضافه كرده كه این  كیفر به جرم آن و به سوى راه غى و خطا سوق داده مى

 ل شدند و نیز فرموده:است كه از حق غاف

و لقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن و االنس لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعین ال » 

یبصرون بها و لهم اذان ال یسمعون بها اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك هم 

 اعراف(/179!«)الغافلون 

ن است كه اینها از كه در این آیه اعالم داشته اگر این طائفه را غافل خواندیم براى ای

حقائق معارف خاص بشر غافلند ، پس دلها و چشمها و گوشهایشان از رسیدن به آنچه یك 

رسد بدور است  و به جاى رسیدن به انسان سعید و انسان برخوردار از انسانیت به آن مى

 تر ازرسند ، بلكه اینها بدبخترسد كه چهار پایان مىاین نعمت بزرگ به آن چیزهائى مى
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چهار پایان وحشى هستند زیرا چهار پایان وحشى و درندگان براى رسیدن به آنچه دوست 

كنند و دارند و سازگار با خلقتشان هست افكارى دارند ، چیزهائى براى خود تصویب مى

 كنند ، ولى این بینوایان این مقدار فكر را هم ندارند . چیزهائى را تصویب نمى

ه قرآن كریم تقوا را شرط در تفكر و تذكر و تعقل پس از آنچه گذشت روشن شد ك

دانسته و براى رسیدن به استقامت فكر و اصابه علم و رهائى آن از شوائب اوهام حیوانى و 

  . القائات شیطانى شرط كرده كه علم همدوش عمل باشد

توان انكارش كرد و آن این بله در این میان یك حقیقت دیگر قرآنى هست كه نمى

داخل شدن انسان در تحت والیت الهى و تقربش به ساحت قدس و كبریائى خداى است كه 

توان به كند كه آن آگاهیها را با منطق و فلسفه نمىتعالى انسان را به آگاهیهائى موفق مى

كند كه از آن در ، دست آورد ، درى به روى انسان از ملكوت آسمانها و زمین باز مى

هائى از آیات توانند آنها را ببینند  و آن حقائق نمونهران نمىبیند ، كه دیگحقائقى را مى

 كبراى خدا  و انوار جبروت او است ، أنوارى كه خاموشى ندارد . 

 السالم فرموده:امام صادق علیه

زنند، هر آینه انسانها ها پیرامون دلهاى بنى آدم دور مىاگر نبود كه شیطان -

 زمین را ببینند!توانستند ملكوت آسمانها و مى

 وسلّم وآلهعلیههللاو نیز در میان روایاتى كه بیشتر راویان آنرا از رسول خدا صلى

 اند این حدیث است كه آن جناب فرمود:روایت كرده

اگر زیاده روى شما انسانها در سخن گفتن نبود و اگر پریشانى و آشفتگى  دلهاتان  -

شنیدید آنچه را كه من بینم و مىرا كه من مىدیدید آنچه نبود، هر آینه شما هم مى

 شنوم!مى

 خداى تعالى هم فرموده: 

 عنکبوت(/69«)و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین!» 

 حجر(/99«)و اعبد ربك حتى یاتیك الیقین!» ظاهر آیه شریفه: 

یقین را نتیجه عبادت خوانده نیز بر این معنا داللت دارد، براى اینكه به دست آوردن 

 «پروردگارت را عبادت كن تا یقین به دستت آید!» و فرمود:

 فرماید:و نیز آیه زیر كه مى

 انعام(/75«)و كذلك نرى ابراهیم ملكوت السموات و االرض و لیكون من الموقنین!» 

 كه وصف ایمان را گره خورده مربوط به مشاهده ملكوت دانسته،

 فرماید:زیر كه مىو نیز آیه شریفه 

 تکاثر(/7تا5«)كال لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین!» 

 و نیز فرموده:

ان كتاب االبرار لفى علیین و ما ادریك ما علیون كتاب مرقوم یشهده » 

 مطففین(/20تا18«)المقربون!

دن به بحث مفصل این خود یك حقیقتى است قرآنى كه خواننده عزیز باید براى رسی
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یا ایها الذین آمنوا »و آیه: ...!« انما ولیكم هللا و رسوله : » 55آن به تفسیر سوره مائده آیه 

 مائده( مراجعه نماید. /105...!«)علیكم انفسكم 

و قرآنى بودن این حقیقت منافاتى با سخنان قبلى ما ندارد) كه گفتیم قرآن كریم 

بر آن طریقه است و حیات بشر مبتنى بر آن است طریقه تفكر فطرى را كه خلقت بشر 

كند،( براى اینكه رسیدن به ملكوت آسمانها و زمین موهبتى است الهى كه خداى پیشنهاد مى

دهد ، و معلوم است كه تعالى هر یك از بندگان خود را كه بخواهد به آن اختصاص مى

ز طریقه تفكر باز داشت ، به توان كل بشر را اعاقبت از آن مردم با تقوا است) لیكن نمى

 امید اینكه كل بشر مشمول چنین موهبتى شوند!( 

  414ص :    5المیزان ج : 
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 سومفصل 

 

 تاریخ تفکر اسالمی
  

 

 بحث تاریخى در موضوع: 

 تفکر اسالمی  

 

اندازیم تا ببینیم امت در این بحث نظرى اجمالى و كوتاه در تاریخ تفكر اسالمى مى

اى را در تفكر سلوك اسالم با همه اختالفى كه در طوائف و مذاهب آن هست چه طریقه

سازیم كه ما در این بحث به حق بودن یا باطل كردند ، البته قبال این نكته را خاطرنشان مى

پردازیم ، تنها عوارض و تحولى را كه در منطق قرآن رخ داده از بودن این مذاهب نمى

كنیم ، حتى در این بحث كارى نظر گذرانده موافقت و مخالفت آنرا اثبات نموده و تحكیم مى

اند نداریم ، نه به ریشه آن به افتخارهائى كه موافقین كرده و عذرهائى كه مخالفین آورده

و برگهایش ، چون پرداختن به آن حرفها طریقه دیگرى حرفها كارى داریم و نه به شاخ 

 است از بحث ، حال چه اینكه مذهبى باشد یا نباشد . 

هائى كه براى تمامى شؤون قرآن كریم با منطق خاص به خودش در احكام و سنت

زندگى بشر تشریع كرده بدون هیچ قیدى و شرطى نوع انسان را در همه احوالش محكوم به 

دانسته ، چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع ، چه صغیر و چه كبیر ، مرد یا احكام خود 

زن ، سفید یا سیاه ، عربى یا عجمى ، حاضر یا مسافر، شهرى یا روستائى ، عالم یا جاهل ، 

اش و شاهد یا غایب ، در هر جائى و در هر زمانى كه باشد  و در كل شؤونات او چه عقیده

  . مداخله كرده و در این هیچ شكى نیستچه اخالق و اعمالش 

اى از نواحى ها كه ارتباط با ناحیهبا این حساب ، پس قرآن با تمامى علوم و صنعت

زندگى بشر داشته باشد اصطكاك و برخورد دارد  و این معنا نیز از خالل آیاتى از قرآن 

شود كه وشنى فهمیده مىكند ، به ركریم كه بشر را به تدبر ، تفكر ، تذكر و تعقل دعوت مى

قرآن در دعوت بشر به تحصیل علم و از بین بردن جهل و سر در آوردن از اسرار آنچه كه 

از اجزاى عالم ما است از سماویات گرفته تا ارضیات یعنى جمادات و نباتات و حیوانات و 

و غیر اینها  انسانها و آنچه مربوط به ماوراى عالم ما است از مالئكه و شیطانها و لوح و قلم

ها و تشویقها شود و منظور اسالم از این تحریكبیاناتى دارد ، كه رساتر از آن تصور نمى

این است كه بشر به وسیله معرفت به آنچه گفته شد خداى سبحان را بشناسد  و به آنچه كه به 
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ردد و نحوى از انحاء ارتباطى با سعادت در زندگى انسانى و اجتماعى انسانها دارد آشنا گ

اى چگونه اخالقى كسب كند و چه شرایع و بفهمد كه براى به دست آوردن چنین زندگى

 حقوقى را رعایت نماید و چه احكام اجتماعى را مورد عمل قرار دهد . 

كند ، از سوى دیگر در سابق توجه كردید كه اسالم طریق تفكر فطرى را تایید مى  

كند  و بشر بدون سفارش كسى به آن دعوت مى اى را كه فطرت بى اختیار وهمان طریقه

  راهى براى فرار از آن ندارد  و این واقعیت همان سیر منطقى است.

هاى منطقى یعنى برهان و جدل و موعظه را به قرآن كریم خودش هم این صناعت

كند دعوت نموده به اینكه از آن طریق پیروى كند ، یعنى كار برده  و امتى را كه هدایت مى

از راه برهان تعقیب  -آنچه جنبه نظرى دارد و خارج از مرحله عمل است  -مطالب خود را 

كنند و در غیر آن یعنى در حكمت عملى به مسلمیات استدالل كنند و یا به بیاناتى كه عبرت 

انگیز باشد و شنونده را به عبرت وا دارد  و نیز قرآن كریم در بیان مقاصدش سنت نبویه را 

را اسوه و خط سیر معین فرمود ،  وسلّموآلهعلیههللاه و پیروى از رسول خدا صلىمعتبر كرد

مسلمانان نیز دستورات آن حضرت و سخنانش را حفظ نموده و از مشى علمى آن جناب 

 كند . اش از استادش پیروى مىآموز در سلوك علمىتقلید كردند ، آنچنان كه یك دانش

) منظورمان ایام اقامت آن جناب در وسلّموآلهعلیههللامردم در عهد رسول خدا صلى

تر مدینه است،( جدیدالعهد با تعالیم اسالمى بودند  و حالشان در تدوین علوم و صناعات شبیه

پرداختند ، البته به حال انسانهاى قدیمى بود كه با ذهنى ساده و غیر فنى به بحثهاى علمى مى

ریر علم داشتند  و لذا در آغاز اولین قدمى كه برداشتند با همه عنایتى كه به تحصیل و تح

حفظ قرآن و قرائت آن و سپس حفظ احادیث بود ، یعنى سخنانى كه از رسول خدا 

كردند  و از حفظ براى شنیدند حفظ مىوسلّم و با یك واسطه از آن جناب مىوآلهعلیههللاصلى

كردند،( ى بسا از عدد انگشتان تجاوز نمىنمودند ، چون) به جز افرادى كه ادیگران نقل مى

دانست ، قدم دومى كه در مسیر علم برداشتند مختصر مناظراتى در كسى نوشتن را نمى

خصوص علم كالم بود ، كه یا در بین خود داشتند و یا با بعضى از غیر مسلمانان و 

دو ملت در  مخصوصا یهودیان و مسیحیان ، چون قبائلى از این -صاحبان مذاهب بیگانه 

زیستند ، از همین جا بود كه علم كالم پیدا شد ، شبه جزیره عربستان و در حبشه و شام مى

اشتغال دیگرى كه مسلمانان داشتند نقل و روایت اشعار بود كه خود یك سنت قدیمى عرب 

بود ، ولى اسالم اهتمامى به امر آن نكرد و در كتاب مجیدش حتى یك كلمه شعر و شعرا را 

 نیز پر و بالى به آن نداد .  وسلّموآلهعلیههللاود سنت رسول خدا صلىنست

وسلّم رحلت نمود  و مساله وآلهعلیههللااین وضع بود تا وقتى كه رسول خدا صلى

خالفت جریانى به خود گرفت كه معروف است  و اختالف ناشى از مساله خالفت بابى به 

ز مسائل علم كالم شد كه دانشمندان اسالمى را به خود ابواب علم كالم افزود  و یكى دیگر ا

  . مشغول كرد

در زمان خلیفه اول بعد از جنگ یمامه و شهادت جمع بسیارى از حافظان و قاریان  

قرآن ، از ترس اینكه مبادا چیزى از قرآن فراموش شود قرآن را جمع آورى كردند ، در 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب شصت و سوم: گفتارهای عالمه طباطبائی- درعلوم قرآنی و تفسیر 101

ه این منوال گذشت ، سپس در عهد خلیفه دوم عهد او كه تقریبا به دو سال طول كشید امر ب

 بار دیگر قرآن جمع آورى شد . 

و چون آوازه اسالم بلند شد و قلمرو آن در اثر فتوحات عظیمى كه در عهد وى رخ 

  . داد ، گسترش یافت

مسلمانان از تعمق در مسائل علمى و روابط علوم و ترقى در مدارج آن باز ماندند ، 

د و یا براى اینكه خود را نیازمند به توسعه علم و بسط مسائل علمى حال یا بدین جهت بو

دانستند ، چون در آن روزگاران علم چیزى نبود كه فضیلت و اهمیتش براى بشر معلوم نمى

شده باشد و به همان مقدار براى انسان محسوس بود كه آثار آن را دیده باشند و معلوم است 

آن روز داشته همان صنعت بوده ، امتى آن را در  كه علمى كه اثر محسوسى براى بشر

 شناخته . دیده و مىامتى دیگر مى

از سوى دیگر با فتوحات پى در پى و پر اهمیتى كه نصیب عرب گردید آن 

هاى جاهالنه عرب كه در اثر تربیت اسالمى فروكش شده بود ، بار دیگر سر به غریزه

سركشى آغاز كرد و در نتیجه به تدریج و آرام  ها بار دیگرطغیان كشید ، غرورها و نخوت

آرام روحیه امتهاى مستكبر و استعمارگر را به خود گرفتند ، شاهد این مطلب شیوع تقسیم و 

پاره پاره شدن امت اسالم آن روز است ، به عرب و غیر عرب) به این معنا كه امت عرب 

ساب كرد ، و غیر عرب را نعمت عظماى اسالم و این دین نجات بخش را به حساب خود ح

لقب داد،( شاهد دیگرش رفتار معاویه است كه در آن ایام والى شام بود  و  -بردگان  -موالى 

حكومت اسالمى را رنگ سلطنت داد  و در بین مسلمانان چون قیصرهاى روم رفتار كرد ، 

همین  شواهد بسیار دیگرى بر این معنا هست كه تاریخ از لشگریان اسالم ضبط نموده و

روش خلق و خوى مسلمانان را عوض كرد و معلوم است كه نفسیات آن چنانى در سیر 

 علمى و مخصوصا در تعلیمات قرآنى اثر گذاشت . 

و آن مقدار معارفى كه از دین داشتند و سیر علمى تا آن حدى كه در سابق پیش رفته 

ود ، قرائتى منسوب به بود متوقف شد ، یعنى اشتغاالت علمیشان منحصر در قرائت قرآن ب

 زید بن ثابت و قرائتى منسوب به ابى و ابن مسعود و غیر آنان بود . 

و اما حدیث در آن زمان به نحو چشمگیرى رواج یافت و نقل و ضبط احادیث بسیار 

شد ، به حدى كه عمر بعضى از صحابه را از نقل حدیث نهى كرد ، زیرا او زیاده از حد 

اى از اهل كتاب به اسالم در آمدند و محدثین كه ى دیگر عدهحدیث گفته بود ، از سو

كارشان نقل حدیث بود مطالب بسیارى از آنان در باره اخبار كتابهایشان و داستانهاى 

هاى خود را با آنچه از احادیث كه از رسول خدا انبیاءشان و امتهایشان را شنیدند و شنیده

كرده بودند مخلوط نموده  و جعل احادیث دروغین و شنیده و حفظ  وسلّموآلهعلیههللاصلى

دستبرد در احادیث صحیح را شروع كردند كه امروز در میان احادیثى كه از طرق صحابه 

وسلّم نقل شده مقدار بسیار زیادى از این وآلهعلیههللاو راویان صدر اول از رسول خدا صلى

كریم به ظاهر الفاظش آنها را دفع  شود كه قرآنكلمات دروغین و بریده بریده یافت مى

 كند و عمده سببى كه باعث این دستبردها شد چند امر بود: مى
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احترام بسیار زیادى بود كه مردم براى همنشینى رسول خدا  اول:

و حتى افرادى را هم كه رسول خدا   سل م و براى حفظ حدیث معتقد بودند ووآلهعلیههللاصلى

كردند را ندیده بودند و تنها از اصحاب آن جناب احادیثى نقل مى وسلّم وآلهعلیههللاصلى

كردند ، و همین جهت باعث شد كه مزیتى بر سایر مردم قائل بودند ، و آنان را تعظیم مى

براى اینكه در بین جامعه سر و گردنى از سایرین بلندتر  -چه الیق و چه ناالیق  -هر كسى 

پرداخته و خود را محدث و راوى قلمداد كند ، حتى كسانى هم كه داشته باشد ، به نقل حدیث 

كرد یهودى بودنشان یا نصرانى بودنشان مسلم بود با این حال به صرف اینكه حدیث نقل مى

شد  و قهرا براى اینكه این محدث از آن دیگرى افتاد و محترم مىدر جامعه آن روز جا مى

 گفت . آمد به عنوان حدیث مىانش در مىتر شود هر چه از دهجلو بزند و محترم

، حرص شدیدى بود كه این افراد در حفظ حدیث داشتند همین  عامل دوم جعل حدیث

گذاشت كه در باره درستى و نادرستى حدیث و تدبر در حرص در حفظ حدیث و نقل آن نمى

یم اصل معناى آن و مخصوصا عرضه كردن آن بر كتاب خدا دقت كنند ، با اینكه قرآن كر

دین بود و ساختمان دین بر این پایه و اصل نهاده شده بود ، فروع دین از این اصل ریشه 

هم بطورى كه در نقل معتبر آمده سفارش اكید  وسلّموآلهعلیههللاگرفت ، رسول خدا صلىمى

هاى خود را بر قرآن كریم كرده بود كه هر سخنى را از هر كسى نپذیرند ، بلكه شنیده

كنند ، در صورتى كه مخالف قرآن بود رهایش كنند ، و در حدیث معتبر فرموده  عرضه

شوند و احادیثى دیگر از بزودى حدیث تراشان علیه من زیاد مى« ستكثر على القاله!» بود:

 این قبیل . 

همین معنا فرصتى شد براى اینكه احادیث جعلى و دروغینى در مورد صفات خدا و 

یز در باره لغزشهائى كه به انبیاى گرامى نسبت داده شده  و اعمال اسماء و افعال او و ن

وسلّم نسبت داده شده و آن جناب را مشوه جلوه داده  وآلهعلیههللازشت كه به رسول خدا صلى

و در باره خرافاتى در خلقت و ایجاد و داستانهاى دروغینى از امتهاى گذشته و در باره 

ى از این قبیل در دست و دهنها بگردد ، احادیثى كه دست تحریف شدن قرآن و مسائل دیگر

  . كمى از خرافات تورات و انجیل ندارد

نتیجه این وضع آن شد كه تقدم و عمل در بین قرآن و حدیث تقسیم شود ، یعنى تقدم 

و احترام صورى از آن قرآن و اخذ و عمل از آن حدیث شود  و در اندك مدتى قرآن از 

دد  و این سیره نكوهیده یعنى مسامحه در عرضه حدیث بر قرآن ، حیث عمل متروك گر

همچنان در بین امت استمرار یافت و تا به امروز نیز عمال استمرار یافته ، هر چند كه امت 

داند ، قرآن كریم نیز از آن پیشگوئى كرده و فرموده آن را به زبان انكار نموده و ناپسند مى

وسلّم در قیامت خواهد گفت پروردگارا امت من قرآن را آلهوعلیههللاكه رسول خدا صلى

 اى قلیل كه در هر عصرى از این انحراف دور ماندند . متروك گذاشتند ، اال عده

انگارى عینا یكى از اسبابى بود كه باعث شد بسیارى از و همین مسامحه و سهل

ند بعد از مسلمان شدنش نیز به اى كه هر قومى در قدیم به آن معتقد بودخرافات قومى و قبیله

درد ،  -الداء یجر الداء» گوید: عنوان یك اعتقاد دینى باقى بماند، آرى مثل معروف مى
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  «زاید!دردى دیگر مى

ماجرائى بود كه بعد از رحلت رسول خدا  :عامل سوم در جعل احادیث

ین در باره اهل بیت آن در مساله خالفت پیش آمد و اراى عامه مسلم وسلّموآلهعلیههللاصلى

وسلّم به آن حضرات وآلهعلیههللااى طبق دستور رسول خدا صلىجناب مختلف گردید، عده

تمسك جسته  و به آنان عشق ورزیدند ، جمعى دیگر از آن حضرات روى گردانیده و 

به  اعتنائى به امر آنان و مكانتشان به علم قرآن نكردند و براى آگاهى و یادگیرى علم قرآن

غیر آن حضرات مراجعه نمودند ، جمعى دیگر با آن حضرات دشمنى نموده ، با جعل 

وسلّم در وآلهعلیههللااحادیثى دروغین به آنان بدگوئى كردند ، با اینكه رسول خدا صلى

مواقفى و كلماتى كه احدى از مسلمانان در صحت آنها و در داللت آنها تردید نكرده ، 

ه علم دین را از اهل بیت او بگیرند و چیزى به اهل بیت او نیاموزند ، سفارش فرموده بود ك

ترند  و نیز به امت فرمود كه و اینكه اهل بیت آن جناب از همه امت به كتاب خدا آگاه

شوند و در كنند و در فهم قرآن دچار اشتباه نمىبیتش هرگز در تفسیر قرآن خطا نمىاهل

 واتر نقل شده و احدى در آن تردید نكرده، و فرمود:حدیث معروف به ثقلین كه بطور ت

گذارم، یكى روم و به جاى خود دو چیز بس گرانمایه مىمن از میان شما مى» 

كتاب خدا و دیگر عترتم را، و این دو، تا ابد با همند و از یكدگر جدا نخواهند شد، تا 

 « بر لب حوض كوثر بر من در آیند...!

 حدیث آمده كه سپس فرموده: و در بعضى از طرق همین 

 «چیزى به اهل بیت من نیاموزید كه آنان اعلم از شمایند!» 

 و نیز در حدیثى مستفیض كه بسیار نقل شده فرموده:

تفسیر  السالم(هر كس قرآن را به رأى خود)یعنى بدون سؤال از اهل بیت علیهم» 

 «باید كه جاى خود را آماده در دوزخ بداند! -كند 

  هاى محكم و متشابه آمده است.(آن در جلد سوم المیزان در بحثكه بحث 

بزرگترین شكافى بود كه در نظام تفكر  السالماین اعراض از اهل بیت علیهم

خواند در بین اسالمى پدید آمد و باعث شد علم قرآن و طریقه تفكرى كه قرآن به سوى آن مى

ن آن این است كه در جوامع حدیث مسلمانان متروك و فراموش شود ، شاهد بسیار روش

خوریم كه از امامان اهل بیت روایت شده باشد ، آرى اگر شما كمتر به احادیثى بر مى

خواننده محترم از یك سو مقام و منزلتى كه اهل حدیث در زمان خلفا داشتند  و حرص و 

از سوى دادند در نظر بگیرى  و ولعى كه مردم در اخذ و شنیدن حدیث از خود نشان مى

دیگر در بین دهها هزار حدیثى كه در جوامع حدیث گرد آورى شده احادیث منقوله از على 

و حسن و حسین در ابواب مختلف معارف دین و مخصوصا در تفسیر نقل شده بشمارى آن 

وقت انگشت حیرت به دندان خواهى گزید) كه خدایا چطور شد فالن صحابه كه بیش از دو 

را ندید دهها هزار حدیث دارد، ولى اهل بیت  وسلّموآلهعلیههللاسه سال رسول خدا صلى

كه در خلوت و جلوت و در كودكى و جوانى در سفر و  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 حضر با آن جناب بودند حدیث چندانى در جوامع ندارند؟!!(
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 چرا صحابه حتى یك حدیثى از اهل بیت نقل نكردند؟

اند از صد عنى طبقه دوم مسلمین روایاتى كه از آن حضرات نقل كردهچرا تابعین ی

 كند؟تجاوز نمى

چرا حسن بن على علیه السالم) با اینكه خلیفه ظاهرى نیز بود،( احادیثش به ده عدد 

 رسد؟نمى

 شود؟و چرا از حسین بن على حتى یك حدیث دیده نمى

اند به هفده یر را آمار گرفتهها تنها روایات وارده در خصوص تفسبا اینكه بعضى

اند، كه سیوطى آنها را در كتاب اتقانش هزار بالغ شده، كه تنها جمهور آنها را نقل كرده

آورده و گفته این عدد روایاتى است كه در تفسیر ترجمان القرآنش كه الدرالمنثور خالصه 

 آن است آورده و روایات وارده در ابواب فقه نیز همین نسبت را دارد.

اند كه در ابواب بعضى از آمارگران از این قبیل احادیث تنها به دو حدیث برخورده

 السالم روایت شده و چرا باید چنین باشد؟ مختلف فقه از حسین علیه

تواند داشته باشد كه مردم از اهل بیت دورى كردند ، و از آیا علتى جز این مى

 حدیث آنان اعراض نمودند ؟

دیث گرفتند و بسیار هم گرفتند لیكن در دولت اموى به خاطر و یا اگر از آنان ح

دشمنى كه امویان با اهل بیت داشتند آن احادیث از بین رفت و به فراموشى سپرده شد؟ 

 دانیم !نمى

و شركت ندادن آن جناب در جمع  السالماما این قدر هست كه كنار زدن على علیه  

و در اواخر عهد عثمان و نیز تاریخ  وسلّموآلهعلیههللاقرآن در اوائل رحلت رسول خدا صلى

 كند . حسن و حسین احتمال اول را تایید مى

نمودند  السالمى علیههائى كه امت اسالم و یا حكومت اموى در باره علكشىاین حق

كار را بدان جا كشانید كه نه تنها تمامى احادیث آن جناب مورد اعراض واقع شد ، بلكه 

هاى ها حتى نهج البالغه را نیز انكار كردند ، كه كالم آن جناب باشد ، آرى خطبهبعضى

اد بن برجسته و غراى نهج البالغه مورد سؤال و تردید قرار گرفت ، ولى خطبه بتراء زی

ابیه و اشعارى كه یزید در باره شراب سروده جاى هیچ اختالفى نبود و حتى دو نفر هم در 

  . باره آنها اختالف نكردند

اهل بیت پیغمبر همچنان مظلوم و مقهور بودند ، و احادیثشان متروك بود ، تا آنكه 

وره انتقال حكومت از اى از زمان یعنى در ددر یك برهه السالمامام باقر و امام صادق علیه

بنى امیه به بنى العباس قیام نموده آنچه از احادیث پدران بزرگوارشان به دست فراموشى 

سپرده شده بود براى مردم بیان كردند و آنچه از معارف اسالم كه مندرس گشته اثرى از آن 

 نمانده بود براى مردم بیان كردند . 

و سایر امامان از پدران خود نقل نموده اما مع االسف احادیثى كه آن دو بزرگوار 

در اختیار امت اسالم نهادند ، نیز از دسیسه و دستبرد سالم نماند ، همانطور كه در كلمات 

وسلّم دست بردند ، كلمات آن حضرات نیز مورد دستبرد قرار وآلهعلیههللارسول خدا صلى
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صریح نموده ، چند نفر از گرفت ، به شهادت اینكه خود آن دو بزرگوار به این معنا ت

وضاعین و حدیث تراشان را براى مردم نام بردند ، مانند مغیرة بن سعید  و ابن ابى 

بسیارى از روایاتى كه از رسول خدا  السالمالخطاب  و ... و بعضى دیگر از ائمه علیهم

نموده و به شیعیان ها افتاده بود انكار و از خود ایشان در دست و دهن وسلّموآلهعلیههللاصلى

شود بر قرآن عرضه كنید ، آنچه خود دستور فرمودند هر حدیثى كه از ما براى شما نقل مى

 موافق با قرآن است بگیرید  و آنچه مخالف است رها كنید . 

اما مردم مگر افرادى انگشت شمار به این دستور عمل ننمودند  و مخصوصا به 

بود بدون عرضه آنها بر قرآن پذیرفتند  و رفتار  روایاتى كه در غیر مورد مسائل فقهى

عامه مردم شیعه در قبول هر سخنى كه جنبه حدیث داشت رفتار عامه مردم سنى در مورد 

  . احادیث نبوى بود

و حتى عامه شیعه در این امر آنچنان افراط كردند كه جمعى قائل شدند به اینكه 

ز قبیل مصباح الشریعه و فقه الرضا و ظواهر قرآن حجت نیست ، ولى كتابهائى دیگر ا

گفتند :  جامع االخبار حجت است و افراط را از این حد نیز گذرانده به جائى رساندند كه

تواند قرآن را تفسیر كند  و این حرف نظیر حدیث هر چند كه مخالف صریح قرآن باشد مى

تواند حدیث اصال مىاند  و آن این است كه و هم سنگ سخنى است كه بیشتر اهل سنت گفته

اند رسد قضاوتى كه دانشمندان در باره رفتار امت اسالم كردهقرآن را نسخ كند و به نظر مى

اند : اهل سنت كتاب را گرفتند و عترت را رها كردند و سر قضاوت درستى باشد ، آنها گفته

گرفته كتاب انجام كارشان بدانجا كشیده شد كه كتاب هم از دستشان رفت و شیعه عترت را 

را رها كردند و سر انجام كارشان بدینجا كشیده شد كه عترت هم از دستشان رفت ، پس 

وسلّم كه وآلهعلیههللاتوان گفت كه امت اسالم بر خالف دستور صریح رسول خدا صلىمى

هم قرآن را از دست دادند  و هم عترت را ، هم كتاب ...!« انى تارك فیكم الثقلین » فرموده:

 و هم سنت را .  را

این راهى كه امت در مورد حدیث پیش گرفت یكى از عواملى است كه در قطع 

رابطه علوم اسالمى یعنى علوم دینى و ادبى از قرآن كریم اثرى به سزا داشت ، با اینكه 

هاى درخت طیبه قرآن و دین بود ، درختى كه همه آن علوم به منزله شاخ و برگها و میوه

دهد اش را در هر آنى مىرعش در آسمان است و به اذن پروردگارش میوهاصلش ثابت و ف

، چون اگر در باره این علوم دقت به خرج دهى خواهى دید كه طورى تنظیم شده كه پیدا 

است گوئى هیچ احتیاجى به قرآن ندارد ، حتى ممكن است یك محصل همه آن علوم را فرا 

حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول  بگیرد متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و

بشود  و همه این درسها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گردد  و حتى به پایه 

اجتهاد نیز برسد ، ولى قرآن را آنطور كه باید نتواند قرائت كند  و یا به عبارتى اصال دست 

اى میان آن علوم و هیچ رابطهشود از این دیدگاه به هیچ قرآنى نزده باشد ، پس معلوم مى

اى ندارند  و میان قرآن نیست و در حقیقت مردم در باره قرآن به جز قرائت هیچ وظیفه

تا از حوادث ناگوار  -العیاذ باهلل قرآن ارزشى جز خواندن و یا آویزان كردن به گردن نوزاد 
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ان هستى عبرت بگیر ندارد ، پس شما خواننده عزیز اگر از این قسم مسلمان -محفوظ بماند 

 گوئیم . و در رفتارت با قرآن تجدید نظر كن ، حال بر سر سخن آمده و مى

بحث در باره قرآن كریم و در باره حدیث در زمان عمر آن سرگذشتى را داشت كه 

شنیدید  و اما در عهد خالفت عمر دامنه علم كالم رو به وسعت نهاد و علتش این بود كه در 

وسیعى كه نصیب امت اسالم شد قلمرو سرزمین اسالم گسترش یافته و  اثر فتوحات بسیار

ها و مذاهب دیگر ، بیشتر شد و در بالطبع اختالط مسلمانان با غیر مسلمانان و صاحبان آئین

خواستند در هائى اهل بحث بودند كه مىهائى و بطریقبین آنان علمائى و احبارى و اسقف

در نتیجه بحثهاى كالمى اوج گرفت ، ولى در آن ایام این  باره ادیان و مذاهب بحث كنند ،

بینیم در كتب رجال علمائى از فن كالم كه شرح حالشان آمده ، بحثها تدوین نشد ، چون مى

  . اندهمه بعد از این  عصر و تاریخ بوده

تا آنكه دوره خالفت عثمان رسید  و عثمان با آن همه سر و صدائى كه علیهش بپا 

او كردند هیچ كارى از پیش نبرد و تنها توفیقى كه یافت این بود  رشى كه مردم برشد  و شو

  . كه قرآنهاى متعددى كه بین مردم بود جمع آورى نموده و منحصر در یك نسخه كرد

رسید ، تمام ایام خالفت  السالمو امر به همین منوال بود تا زمان خالفت على علیه

هاى قبلى و به حل اختالفات داخلى و به اداره ورهآن حضرت نیز به اصالح مفاسد د

  . جنگهاى پى در پى و ناشى از آن اختالفها سپرى شد

چیزى كه هست آن جناب با همه آن گرفتاریها توانست كلیات علم نحو را تدوین 

اش بنام ابو االسود دوئلى دستور دهد تمامى جزئیات قواعد نحو نموده و به یكى از صحابه

ها و احادیثى ورد  و دیگر در سایر علوم نتوانست قدمى بر دارد ، جز اینكه خطبهرا گرد آ

براى مردم القاء كرد كه در آنها مواد اولیه معارف دینى و اسرار نفیس قرآنى بطور جامع 

 نهفته بود ، البته بحثهائى كالمى نیز داشته كه در جوامع حدیث ضبط شده . 

ان منوال بود تا دوران سلطنت بنى امیه در خصوص قرآن و حدیث امر به هم

ها روى كار آمدند ، و خالصه تا اوائل قرن چهارم از هجرت كه تقریبا سپرى شد  و عباسى

آخر دوران زندگى ائمه اثنى عشر شیعه بود حادثه مهمى در طریق بحث از قرآن و حدیث 

السالم و محو ت علیهمرخ نداد ، غیر از آن رفتارى كه معاویه در خاموش كردن نور اهل بی

آثار آنان داشت و به این منظور دستور داد افرادى) بیشمار در مذمت اهل بیت و فضائل 

 خود او و همدستانش( احادیثى جعل كنند.

حادثه دیگر اینكه در این عهد حكومت دینى به سلطنت استبدادى و سنت اسالمى به 

 سیطره امپراطورى مبدل شد.

حادثه سوم این بود كه در عهد حكومت عمر بن عبد العزیز و از ناحیه وى دستور 

اى نوشته شود و این اولین بارى است كه احادیث نوشته صادر شد كه احادیث در مجموعه

شود ، چون تا آن روز احادیث به روى كاغذ نیامده بود ، و تنها در حافظه اشخاص مى

 شد . ضبط مى

زمان ، ادبیات زبان عرب به منتهى درجه رواجش رسید كه آغاز  و در این برهه از
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آن در زمان معاویه بود ، چون او بسیار اصرار داشت كه شعر را ترویج كند ، بعد از او 

سایر پادشاهان اموى و عباسى نیز این روش را دنبال كردند و ترویج شعر تا به آنجا رسید 

دادند و مردم ادبى ، صدها هزار دینار جائزه مىكه در برابر یك شعر زیبا و یا یك نكته 

یكسره به سوى سرودن شعر و روایت شعر و اخبار عرب و تاریخ آن روى آوردند  و از 

آوردند ، منظور این پادشاهان از ترویج شعر ، این راه اموال بسیار هنگفتى به چنگ مى

 تحكیم موقعیت خودشان بود . 

حان موقعیت خود را در برابر بنى هاشم تحكیم خواستند با مدح مداها مىاموى

خواستند خود را در مقابل بنى فاطمه مطرح كنند  و اگر دانشمندان را ها مىبخشند و عباسى

خواستند به این وسیله مردم را تحت كردند باز به همین منظور بود مىاكرام و احترام مى

ت در بین مردم حكومت و زور خواسسیطره خود در آورده و به هر نحوى كه دلشان مى

 گوئى كنند . 

نفوذ شعر و ادب در مجتمع علمى مسلمانان به حدى رسید كه بسیارى از علما در 

جستند و آنگاه هر حكمى كه هاى علمى به شعر یك شاعر تمثل مىمسائل عقلى و یا بحث

ئل لغوى پى شد كه مطالب علمى و نظرى را بر پایه مساكردند و بسیار مىخواستند مىمى

نهاده و حد اقل قبل از ورود در بحث ، اول در باره اسم موضوع ، بحث لغوى نموده و 

شدند ، همه اینها امورى است كه آثار عمیقى در طرز فكر سپس وارد بحث علمى مى

 دانشمندان و منطقشان و سیر عملیشان داشته است . 

، و در باره آن كتابها و هاى كالمى نیز رواج یافت در همین ایام بود كه بحث

ها نوشته شد  و چیزى از تاریخ پیدایش آن نگذشته بود كه دانشمندان علم كالم به دو رساله

گروه یعنى فرقه اشاعره و فرقه معتزله تقسیم شدند ، البته اصول افكارشان در زمان خلفا و 

اجهائى كه از على موجود بود ، احتج وسلّموآلهعلیههللابلكه در زمان رسول خدا صلى

در مساله جبر و تفویض و مساله قدر و استطاعت و مسائلى غیر اینها روایت  السالمعلیه

شده دلیل بر این مدعا است  و نیز روایاتى كه در اینگونه مسائل از شخص رسول خدا 

ض بل ال جبر و ال تفوی» وسلّم نقل شده است ، مانند این حدیث كه فرموده:وآلهعلیههللاصلى

 « القدریة مجوس هذه االمة!» و یا فرموده:« امر بین االمرین!

چیزى نگذشت كه این دو طائفه هر یك به امتیاز مسلكى از طائفه دیگر ممتاز شد  و 

آن این بود كه معتزله عقل را در مسائل علمى بر ظواهر دینى ترجیح داده و حاكم كردند ، 

هاى شاق و بیرون از رجیح بدون مرجح و قبح تكلیفمثال قائل به حسن و قبح عقلى  و قبح ت

حد طاقت شدند و نیز قائل به استطاعت و تفویض و اقوالى دیگر گردیدند ، در مقابل آنان 

اشاعره ظواهر دینى را بر حكم عقل حكومت داده ، مثال گفتند عقل از خودش حكم به هیچ 

و بد آن است كه شرع آن   حسن و قبحى ندارد ، خوب آن است كه شرع بگوید خوب است

را بد دانسته باشد  و نیز گفتند ترجیح بال مرجح جائز است  و بشر هیچ استطاعتى از خود 

ندارد  و بشر مجبور در افعال خویش است و كالم خدا قدیم است و اقوالى دیگر نظیر اینها 

 كه در كتب آنان ضبط شده . 
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اصطالحاتى درست نمودند ، بنا سپس فن كالم را مدون و مرتب كرده و براى آن 

بریم منظور فالن معنا است  و مسائل غیر كالمى گذاشتند كه وقتى فالن كلمه را به كار مى

نیز بر آن افزودند تا در مباحث معنون به عنوان امور عامه ، از فالسفه عقب نمانند  و البته 

درس دادن و درس این بعد از زمانى بود كه كتب فلسفه به زبان عربى ترجمه شد و 

اند : ظهور علم كالم در اسالم و خواندنش در بین مسلمانان شایع گشت  و اینكه بعضى گفته

منشعب شدنش به دو شعبه اعتزال و اشعریت بعد از انتقال فلسفه به عرب بود درست نیست 

، دلیل بر نادرستى آن وجود مسائل و آراى متكلمین در خالل روایاتى است كه صدور آن 

 بل از تاریخ انتقال فلسفه بوده . ق

روش اعتزال از روز اول پیدایشش تا اوائل عهد عباسیان یعنى اوائل قرن سوم 

شد  و شوكت و ابهت بیشترى به هجرى روز به روز به جمعیت و طرفدارانش افزوده مى

ایوبى  گرفت ولى از آن تاریخ به بعد رو به انحطاط و سقوط نهاد ، تا آنكه پادشاهانخود مى

همه طرفداران این مكتب را از بین بردند  و مكتب اعتزال به كلى منقرض گردید و كسانى 

كه در عهد ایوبیان و بعد از آن به جرم داشتن این مكتب كشته شدند آنقدر زیاد بودند كه عدد 

داند در این زمان بود كه جو بحثهاى كالمى هایشان را كسى جز خداى سبحان نمىكشته

شعریها صاف و بدون مزاحم شد  و اشاعره در مذهب خود توغل و پیشرفت كردند ، براى ا

دانستند ، همواره و تا به امروز در و با اینكه فقهاى آنان در آغاز ادامه این بحثها را گناه مى

 بین آنان رائج مانده است . 

داخت قبل از معتزله و اشاعره شیعه در همان ابتداى طلوعش به بحثهاى كالمى پر

اى از بزرگان صحابه چون رقم عمده وسلّموآلهعلیههللایعنى بعد از رحلت رسول خدا صلى

سلمان و ابى ذر و مقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غیر آنان و از بزرگان تابعین امثال 

رشید حجرى و كمیل و میثم تمار و سایر علویین آغازگر این بحثها بودند ، كه همه آنان به 

 السالمت امویان كشته شدند ، ولى در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهدس

شان بلند گردید و بحثهاى كالمى را شروع كردند  و به تالیف مجددا تشكلى یافته  و آوازه

هاى جابر بودند و همواره از ها پرداختند با اینكه تحت سیطره و قهر حكومتكتابها و رساله

شدند ، مع ذلك دست از كوشش خود بر نداشتند ، تا آنكه در ها سركوب مىتناحیه حكوم

زمان حكومت آل بویه كه تقریبا قرن چهارم هجرت بود امنیتى نسبى به دست آوردند ، ولى 

ها دچار خفقان شدند تا آنكه با ظهور دولت صفویه در ایران جو دوباره در اثر فشار حكومت

گردید كه تا به امروز این صفاى جو و آزادى قلم و بحث  علم و پژوهش براى آنان صاف

  . ادامه دارد

تر به سیماى بحث كالمى معتزله است تا سیماى سیماى بحث كالمى در شیعه شبیه

افتد كه بعضى از آراى این دو مكتب تداخل بحث اشاعره ، به همین جهت بسیار اتفاق مى

له ترجیح بدون مرجح ، مساله قدر ، مساله كنند نظیر بحث پیرامون حسن و قبح ، مسامى

تفویض  و باز به همین جهت امر بر بعضى از مردم )یعنى اهل تسنن( مشتبه شده ، هر دو 

را یعنى شیعه و معتزله را یك مكتب و در بحث كالمى مكتب داراى یك طریقه  طائفه
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 السالمه اهل بیت علیهماند ، براى اینكه اصولى كه از ائماند  و بسیار اشتباه كردهدانسته

روایت شده كه معتبر در نظر شیعه تنها همین اصول است هیچ سازشى با مذاق معتزله 

  . ندارد

و بر هر تقدیر فن كالم فن شریفى است كه كارش دفاع از حریم معارف حقه دینى 

طریق  -چه شیعیانشان و چه اهل سنتشان  -است ، چیزى كه هست متكلمین از مسلمانان 

اند بین احكام عقلى و احكام مقبول در نظر خصم فرق اند و نتوانستهحث را درست نرفتهب

 آید . بگذارند ، كه ان شاء هللا توضیح این اشتباه بطور اختصار مى

در همین اوان بود كه علوم قدیمیان یعنى منطق ، ریاضیات ، طبیعیات ، الهیات ، 

و در عرب شایع گردید و این انتقال یك  طب  و حكمت عملى به زبان عربى ترجمه شد 

قسمت از آن در عهد امویان صورت گرفته بود و در اوائل عهد عباسیان به حد كمال رسید 

، صدها كتاب از كتب یونانى و رومى و هندى و فارسى و سریانى به عربى ترجمه شد و 

احب نظر مردم به خواندن و فراگیرى آن علوم روى آورده ، چیزى نگذشت كه خود ص

ها به رشته تحریر در آوردند و این باعث خشم علما شد ، مخصوصا شدند و كتابها و رساله

یعنى دهرى مسلكها و طبیعى مذهبان و پیروان مانى و ملل دیگر  دیدند كه ملحدانوقتى مى

اند و نیز مسائل مسلم و ضرورى دین را دست به دست هم داده به جنگ با اسالم برخاسته

دیدند خود مسلمانان فیلسوف نما كنند ، خشمشان بیشتر گردید ، از این بدتر آنكه مىىانكار م

، شروع كردند به عیب گوئى و خرده گیرى از معارف دین و از افكار متدینین و اهانت و 

تر از عیب جوئى به اصول اسالم و معالم طاهره شرع) و معلوم است كه هیچ دردى جانكاه

  «جهل نیست!

شنیدند در كرد این بود كه مىه امورى كه خشم علماى اسالم را بیشتر مىاز جمل

اى مسائل دینى كه ارتباط و ابتنائى با مسلمیات علم هیات و طبیعیات دارد طبق آن پاره

كردند  و مساله را با اینكه برهانى نبود بلكه جدلى و هاى مسلم در این علوم حكم مىنظریه

دادند و دهرى مذهبان و امثال آنان كه در آن روزها خود ان مىاز مسلمات بود ، شكل بره

افزودند ، نظیر را فیلسوف جا زده بودند امور دیگر از اباطیل خود را به این مسائل مى

مساله تناسخ و محال بودن معاد ، مخصوصا معاد جسمانى  و با اینگونه مسائل و مسائل 

چه بسا بعضى از آنان گفته باشند كه دین عبارت  كوبیدند  وقبلى اسالم و ظواهر دین را مى

وظیفه تقلیدى و بدون دلیل كه انبیا آنها را به منظور تربیت و  اى از چنداست از مجموعه

اند و اما افراد تحصیل كرده و به اصطالح فیلسوف كه لوحان آوردهتكمیل عقول ساده

مسائل تقلیدى ندارند و با اینكه كارشان كنكاش و بررسى علوم حقیقى است احتیاجى به این 

هاى خود صاحبان نظریه هستند و در طریق استدالل ابتكاراتى دارند ، چه حاجت به آورده

  . انبیا دارند

نماها و این غرور كفرآلودشان فقها و متكلمین را وادار كرد تا در برابر این فیلسوف

هایشان را د آنان را سركوب و رشتهاى كه برایشان ممكن بوگیرى نموده ، به هر وسیلهجبهه

پنبه كنند یا به وسیله استدالل و محاجه رو در رو و یا شوراندن مردم علیه آنان و یا بیزارى 
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جستن از ایشان و تكفیر كردنشان با آنان مقابله نمایند تا در آخر در زمان متوكل عباسى 

كتبشان را نابود كنند  و  توانستند سورت و تندى آنان را شكسته ، جمعشان را متفرق و

چیزى نمانده بود كه فالسفه نیز به آتش آنان سوخته به كلى منقرض شوند تا آنكه معلم دوم 

ابو نصر فارابى كه به سال سیصد و سى و نه در گذشته و بعد از او ابو على سینا شیخ 

ه و غیر الرئیس حسین بن عبد هللا بن سینا كه به سال چهار صد و بیست و هشت در گذشت

این دو از فالسفه بنام چون ابى على ابن مسكویه و ابن رشد اندلسى و غیر آن دو ، بار دیگر 

به فلسفه آبروئى دادند  و از انقراض آن جلوگیرى كردند و از آن به بعد نیز سرنوشتى مانند 

اختند  پردشد و كمتر افرادى به تعلم و یاد گیرى آن مىسابق داشت ، زمانى بازارش كساد مى

 گرفت . و زمانى دیگر رونق مى

گو اینكه فلسفه در اول به زبان عربى ترجمه شد و به عرب منتقل گردید ، ولى در 

بین نژاد عرب كسى بنام فیلسوف مشهور نشد ، اال افرادى بسیار اندك مانند كندى و ابن 

فلسفه مبارزه  رشد  و بیشتر قلمرو آن در ایران بود و متكلمین از مسلمانان هر چند با

نمودند ، لیكن در عین حال ترین وجهى سركوب مىكردند  و فیلسوفها را به خشنمى

ها و كتابها تالیف كردند ، اكثریت آنان منطق را قبول كرده  و در باره علم منطق رساله

 یافتند . چون آنرا مطابق با طریق تفكر فطرى مى

استعمال منطق خطا رفتند  و حكم حدود حقیقى لیكن همانطور كه قبال تذكر دادیم در 

و اجزاى آن را آنقدر توسعه دادند كه شامل امور اعتبارى نیز شد) با اینكه منطق سر و 

كارى با اعتباریات كه زمان و مكان و نژاد و عوامل دیگر در آن تاثیر گذاشته در هر جائى 

كار منطق تنها با امور حقیقى گیرد ندارد ، سر و و زمانى و قومى شكل خاصى به خود مى

فنون منطق و از آن جمله برهان را در قضایاى اعتباریه نیز  و واقعى است،( ولى متكلمین

بینى كه در به كار بردند ، با اینكه اموراعتبارى سر و كار با قیاس جدلى دارد ، مثال مى

سخن از جنس موضوعات كالم از قبیل حسن و قبح و ثواب و عقاب و حبط عمل و فضل ، 

و فصل و حد و تعریف دارند ، در حالى كه جنس و فصل و حد ربطى به این امور ندارد) 

زیرا از حقایق عالم خارج نیستند ، بلكه امورى هستند قرار دادى،( و نیز در مسائل علم 

اصول و علم كالم كه مربوط به فروع دین و احكام فرعى آن است سخن از ضرورت و 

این عمل در حقیقت به خدمت گرفتن حقائق است در امورى  آورند ، ومىامتناع به میان 

اعتبارى  و نیز در امورى كه مربوط به خداى تعالى است گفتگو از واجب و حرام نموده ، 

گویند بر خدا واجب است كه چنین كند و قبیح است كه چنان كند ، همچنین مثال مى

نامند ، در حالى كه بر مل خود را برهان مىاعتباریات را بر حقایق حاكم كرده و این ع

  . حسب حقیقت چیزى جز قیاس شعرى نیست

افراط و تندروى در این باب به حدى رسید كه یكى از آنان گفته بود خداى سبحان 

تر از آن است كه در حكمش و در عملش اعتبار كه چیزى جز وهم نیست و ساحتش منزه

و چون چنین است پس آنچه كه او سبحانه و  پیدا كندحقیقتش همان موهوم بودنش است راه 

تعالى ایجاد كرده و یا شریعتى كه تشریع نموده همه امورى حقیقى و واقعى هستند ، یكى 
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دیگرشان گفته خداى سبحان تواناتر از آن است كه حكمى را تشریع بكند و آنگاه در اقامه 

ند ، پس برهان) بر خالف آنچه فالسفه برهان بر اینكه چرا آن حكم را تشریع كرده عاجز بما

اند،( هم در مورد تكوینیات و حقائق خارجى كار برد دارد و منحصر در تكوینیاتش دانسته

هم در مورد تشریعیات  و از این قبیل سخنان بیهوده كه به جان خودم سوگند یكى از 

گفتند و علمیشان مىاند ، حال اگر تنها در محفلهاى مصائب علم و اهل علم است زیاد گفته

گذشتند باز ممكن بود بگوئیم ان شاء هللا منظورشان این نبوده ، ولى این حرفها را در مى

 اند ، كه این مصیبت دیگر قابل تحمل نیست . هاى علمى خود آوردهنوشته

در همین روزگار بود كه مكتبى دیگر در بین مسلمانان خودنمائى كرد  و آن مكتب 

البته ریشه در عهد خلفا داشت ، البته نه به عنوان تصوف ، بلكه به عنوان تصوف بود ، كه 

زهد گرائى ، ولى در اوائل بنى العباس با پیدا شدن رجالى از متصوفه چون با یزید بسطامى 

  . و جنید و شبلى و معروف كرخى و غیر ایشان رسما به عنوان یك مكتب ظاهر گردید

یابى بر حقائق به سوى كمال انسانى و دست هپیروان این مكتب معتقدند كه را

معارف منحصر در این است كه آدمى به طریقت روى آورد و طریقت) در مقابل شریعت( 

عبارت است از نوعى ریاضت كشیدن در تحمل شریعت كه اگر كسى از این راه سیر كند ، 

ریقت را منسوب یابد و بزرگان این مكتب چه شیعیان و چه سنیان سند طبه حقیقت دست مى

كردند و در و چون این طائفه ادعاى كرامتها مى السالماند به على بن ابى طالب علیهكرده

پذیرفت ، گفتند كه با ظواهر دین ضدیت داشت و عقل هم آنها را نمىباره امورى سخن مى

گفتند اینها همه صحیح و درست است ، چیزى كه هست لذا براى توجیه ادعاهاى خود مى

هم اهل ظاهر) كه منظورشان افراد متدین به احكام دین است،( عاجز از درك آنها است و ف

شنیدن آن بر گوش فقها و مردم عوام از مسلمانان سنگین است و به همین جهت است كه آن 

كنند و در برابر صوفیه جبهه گیرى نموده از آنان بیزارى جسته و مطالب را انكار مى

سا شده كه صوفیان به همین جرم گرفتار حبس و شالق و یا قتل و كنند و بتكفیرشان مى

اند و همه اینها به خاطر بى پروائى آنان در اظهار مطالبى چوبه دار و یا طرد تبعید شده

گویند نامند و اگر دعوى آنان درست باشد یعنى آنچه آنان مىاست كه آنرا اسرار شریعت مى

دینى به منزله پوسته روئى آن باشد و نیز اگر اظهار و مغز دین و لب حقیقت بوده و ظواهر 

علنى كردن آن مغز و دور ریختن پوسته روى آن كار صحیحى بود خوب بود آورنده شرع 

نمودند تا همه مردم كرد و مانند این صوفیان به همه مردم اعالم مى، خودش این كار را مى

گر این كار صحیح نیست باید بدانند كه بعد به پوسته اكتفا ننموده و از مغز محروم نشوند و ا

 تواند باشد . از حق چیزى به جز ضاللت نمى

این طائفه در اول پیدایش مكتبشان در مقام استدالل و اثبات طریقه خود بر نیامدند و 

كردند ولى بعد از قرن سوم هجرى بتدریج با تالیف كتابها و تنها به ادعاهاى لفظى اكتفا مى

مرام خود را در دلها جا دادند و آنقدر هوادار براى خود درست كردند كه هائى رساله

توانستند آراى خود را در باره حقیقت و طریقت علنا مطرح سازند و از ناحیه آنان انشاآتى 

 در نظم و نثر در اقطار زمین منتشر گردید . 
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نظر مردم شان در شان و مقبولیتشان در دلهاى عامه و وجههو همواره عده و عده

شد تا آنكه در قرن ششم و هفتم هجرى به نهایت درجه وجهه خود رسیدند ، ولى زیادتر مى

از آنجا كه در مسیر خود كجرویهائى داشتند ، به تدریج امرشان رو به ضعف گرائید و عامه 

  . شدند گردانمردم از آنان روى

 و علت انحطاطشان این بود كه:

گى كه عامه مردم با آن سر و كار دارند وقتى اقبال : هر شانى از شؤون زنداوال 

نفوس نسبت به آن زیاد شد و مردم عاشقانه به سوى آن گرویدند ، قاعده كلى و طبیعى چنین 

باز خود را در لباس اهل آن مكتب و آن مسلك در آورده  و اى سودجو و حیلهاست كه عده

چنین وضعى همان مردمى كه با شور و كشند و معلوم است كه در آن مسلك را به تباهى مى

  . شوندعشق روى به آن مكتب آورده بودند ، از آن مكتب متنفر مى

: جماعتى از مشایخ صوفیه در كلمات خود این اشتباه را كردند كه طریقه ثانیا

اى است نو ظهور ، و شرع مقدس اسالم آن را در شریعت معرفت نفس هر چند كه طریقه

 اینكه این طریقه مرضى خداى سبحان است و خالصه این اشتباه این بود خود نیاورده ، اال

كه من در آوردى خود را به خداى تعالى نسبت دادند و دین تراشیدن و سپس آنرا به خدا 

نسبت دادن را فتح باب كردند ، همان كارى را كردند كه رهبانان مسیحیت در قرنها قبل 

یده آنرا به خدا نسبت دادند ، همچنانكه خداى تعالى كرده و روشهائى را از پیش خود تراش

 فرماید:ماجراى آنان را نقل كرده و مى

و رهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق » 

 حدید(/27!« )رعایتها 

 اكثریت متصوفه این بدعت را پذیرفتند و همین معنا به آنها اجازه داد كه براى سیر

هائى و آدابى كه در شریعت نامى و نشانى از آنها نیست باب كنند  و این سنت و سلوك رسم

شد و آداب و رسومى جدید باب تراشى همواره ادامه داشت ، آداب و رسومى تعطیل مى

شد ، تا كار بدانجا كشید كه شریعت در یك طرف قرار گرفت و طریقت در طرف دیگر  مى

ل به این بود كه حرمت محرمات از بین رفت  و اهمیت واجبات از و برگشت این وضع بالما

میان رفت ، شعائر دین تعطیل و تكالیف ملغى گردید ، یك نفر مسلمان صوفى جائز دانست 

شود و هر واجبى را ترك كند) و خانقاه و زاویه جاى مساجد را  هر حرامى را مرتكب

بیند كه در هر شهرى بنائى را بخواند ، مى بگیرد ، خواننده محترم اگر سفر نامه ابن بطوطه

شده  و صوفیان از هر جا وارد آن بنام زاویه بر پا بوده  و از موقوفاتى كه داشته اداره مى

اى بنام قلندر پیدا شدند كردند. مترجم.( كم كم طائفهها منزل مىشدند ، در آن زاویهشهر مى

یك كیسه گدائى ، بعدا هم به اصطالح  تشایى وو اصال تصوف عبارت شد از بوقى و من

 بشوند ، افیون و بنگ و چرس استعمال كردند.« فانى فى هللا» خودشان براى اینكه 

كند در این باب حكم مى -كه راهنماى به سوى عقلند  -و اما آنچه كه كتاب و سنت  

معنا  این است كه در ماوراى ظواهر شریعت حقائقى هست كه باطن آن ظواهر است ، این

از كتاب و سنت قابل انكار نیست  و نیز این معنا درست است كه انسان راهى براى رسیدن 
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به آن حقائق دارد ، لیكن راه آن به كار بستن همین ظواهر دینى است ، البته آنطورى كه حق 

به كار بستن است نه به هر طورى كه دلمان بخواهد و حاشا بر حكمت پروردگار كه حقایقى 

و مصالحى واقعى باشد و ظواهرى را تشریع كند كه آن ظواهر بندگانش را به آن باطنى 

اند كه ظاهر عنوان باطن  و طریق رسیدن به آن حقائق و مصالح نرساند ، آرى همیشه گفته

است  و باز حاشا بر خداى عز و جل كه براى رساندن بندگانش به آن حقائق طریق دیگرى 

ته باشد  و آن طریق را تعلیم ندهد و به جاى آن یا از در تر از ظواهر شرعش داشنزدیك

انگارى به وجهى از وجوه ظواهر شرع را كه طریق دورترى است تشریع غفلت و یا سهل

و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل »كند ، با اینكه خود او تبارك و تعالى فرموده : 

 فروگذار نكرده .  نحل( پس این كتاب و این شریعت هیچ چیزى را/89)«ء!شى

حاصل سخنان ما این شد كه طریق بحث پیرامون حقائق و كشف آن منحصر در سه 

شود و یا از طریق بحث عقلى و یا از مسیر طریق است ، یا از راه ظواهر دینى كشف مى

اند ، در حالى كه تصفیه نفس و مسلمانان هر طائفه یكى از این سه طریق را سلوك كرده

از این سه راه حق و درست است و آن دوى دیگر باطل است ، براى اینكه بطور قطع یكى 

دانند و بینشان تنازع و تدافع هست  و در مثل این سه طریق خودشان یكدیگر را باطل مى

اند ، كه هر قدر یك زاویه از آن سه را گشادتر كنى دو زاویه دیگر مانند سه زاویه یك مثلث

تر قدر آن دو زاویه را گشادتر كنى این یك زاویه را تنگشوند و به عكس هر تر مىتنگ

اى و اختالف این سه طریق بطور مسلم در كیفیت تفسیر قرآن نیز اثر دارد  و تفسیرى كرده

كند ، با تفسیرى كه یك فیلسوف و یك كه یك متدین و متعبد به ظواهر دین براى قرآن مى

ه این اختالف را به عیان در تفاسیر مشاهده نویسد اختالف فاحشى دارد ، همچنانكصوفى مى

كنیم كه هر مفسرى مشرب علمى خود را بر قرآن تحمیل كرده و كنیم و احساس مىمى

گوید ، بلكه خواسته است بگوید قرآن نیز همان را نخواسته است بفهمد كه قرآن چه مى

مفسرینى انگشت شمار نیز فهمم ، البته اینكه گفتیم هر مفسر كلیت ندارد ، گوید كه من مىمى

 اند . هستند كه از این خطا مبرا بوده

از این سه طریق آنچه كه  -قرآن عزیز  - در سابق توجه فرمودید كه كتاب آسمانى

حق است تصدیق كرده  و باطلش را باطل دانسته و حاشا كه در این سه طریق باطن حقى 

موافقت نداشته باشد  و حاشا بر اینكه در ظاهر باشد و قرآن آنرا نپذیرد و ظواهر قرآن با آن 

  . و باطن قرآن حقى باشد كه برهان عقلى آن را رد كند ، و نقیض آنرا اثبات نماید

اند به مقدار بضاعت علمى و به همین جهت است كه جمعى از علما در صدد بر آمده

دینى و بین مسائل  اند ، بین ظواهراند و در عین اختالفى كه در مشرب داشتهداشته كه

محیى الدین عربى  و عبد الرزاق كاشانى   عرفانى نوعى آشتى و توافق بر قرار كنند ، مانند

  . و ابن فهد  و شهید ثانى  و فیض كاشانى

اند بین فلسفه و عرفان صلح و آشتى بر قرار سازند ، بعضى دیگر در صدد بر آمده

  . اشراق و شیخ صائن الدین محمد تركهمانند ابى نصر فارابى و شیخ سهروردى صاحب 

اند تا بین ظواهر دینى و فلسفه آشتى بر قرار سازند بعضى دیگر در این مقام بر آمده
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  . ، چون قاضى سعید و غیره

اند بین هر سه مشرب و مرام توافق دهند ، چون ابن سینا كه بعضى دیگر خواسته

هایش و جمعى ن شیرازى در كتابها و رسالهدر تفسیرها و سایر كتبش دارد  و صدر المتالهی

  . وى بودند دیگر كه بعد از

دار است كه این ولى با همه این احوال اختالف این سه مشرب آنقدر عمیق و ریشه

بزرگان نیز نتوانستند كارى در رفع آن صورت دهند ، بلكه هر چه در قطع ریشه اختالف 

و هر چه در صدد خاموش كردن اختالف بر  دارتر كردند بیشتر كوشیدند ریشه را ریشه

  . ورتر ساختنداند دامنه این آتش را شعلهآمده

بینى كه اهل هر فنى از این فنون اهل فن دیگر را و شما خواننده عزیز به عیان مى

بینى كه هر سه طائفه را خواند  و عامه مردم را مىجاهل یا بى دین یا سفیه و ابله مى

  . دانندمنحرف مى

ها در آن روزى گریبان مسلمانان را گرفت كه از دعوت كتاب به همه این بدبختى

تفكر دسته جمعى تخلف كردند ، براى فهم حقائق و معارف دینى لجنه تشكیل ندادند ، هر 

و اعتصموا بحبل هللا » كسى براى خود راهى پیش گرفت با اینكه قرآن كریم فرموده بود:

ال عمران( البته این یك علت تفرقه مسلمین بود علتهاى دیگرى /103«)جمیعا و ال تفرقوا!

 براى این وضع هست . 

بار الها همه ما را به سوى آنچه مایه خشنودى تو از ما است هدایت فرما  و كلمه ما 

را بر حق جمع و متفق فرما و از ناحیه خودت موهبتى از والیتت ارزانى بدار  و از ناحیه 

  !خویش یاورى بما ببخش

  443ص :    5المیزان ج : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


