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 پیشگفتار
 سال در که است زاده مفتی احمد کاکه ۱1 ی شماره نوار ی ترجمه تابک این

 شده ارائه «خداشناسی بحث عنوان با ای دقیقه ۰۶ نوار یک در کردی زبان به 1۵۳7

 مطرح ازآغ در گر پرسش که سؤالی دلیل همین به. نیست مناسب نوار کیفیت. است

 فصیلت به و کرده بیان را پرسش خود احمد کاکه اما. نیست فهم قابل چندان کند می

 هم احمد کاکه. است خدا شناخت از سؤال خالصه طور به. پردازد می آن پاسخ به

 خالصه «علم» و «قرآن: »ی مقوله دو در را خدا شناخت راههای

 .کند می

 می انجام به را آن و دهد می قرار بررسی مورد تفصیل به را قرآن راه بحث، آغاز در

 متاسفانه مطلب ی ادامه و ماند نمی باقی علم راه برای چندانی فرصت اما. رساند

 .شود می رها نشده ضبط

 تاس شناسانه معرفت مسألهی یک است، خدا شناخت از سخن چون مسأله این -

 .ندارد( هستی)=  وجودی و( چیستی)= ماهیتی مباحث به ربطی هیچ و

 درک رایب است، فلسفی - کالمی مسائل از بحث این چون که، این دیگر ی نکته. 

 .است الزم آن خواندن در تأمل و دقت مطلوب،

 

 رسانی مکتب قرآن کردستانپایگاه اطالع

  



 

  



 

 

 

 های شناخت خداوسیله

 دارد؟ قرار انسان اختیار در خدا شناخت برای هایی وسیله چه: پرسش

 سانان موقعیت ،«هستی و انسان شناخت: »شامل را اصولی و قواعد تر پیش: پاسخ

 که دبو کلیاتی موارد این. کردیم مطرح ،«هستی در جاری احکام» و «هستی به نسبت

 رایب که وسایلی از وسیله دو مورد در است الزم اکنون. کردیم بیان پیش ی جلسه در

 :شود بحث است آدمی اختیار در خداشناسی

 علم -

 قرآن - 

 وسیلهی به انسان که است مقرراتی و قواعد اصول، معنی به جا این در علم

 عنوان به و کند می پیدا اطمینان بدان کنند، می درک را آن تجربیاتش و مشاهدات

 .اردد قرار بشر اختیار در که است الهی آیات از ای مجموعه نیز قرآن. پذیرد می واقعیت

 ی درباره بحث. است خدا شناخت برای مطمئن بسیار ی وسیله دو مورد، دو این

 یاربس خداشناسی، به علم کمک نهایتا و علمی های پیشرفت و علمی های درک و علم

 ثبح شود می نیز( قرآن)=  خداشناسی دوم ی وسیله دربارهی چنین هم. است مفصل

 از. کرد بندی جمع قواعدی زیر را آن توان می مجموع در اما. داد ارائه طوالنی های
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 کاک احمد مفتی زاده

 ارائه تر پیش را خداشناسی برای قرآن راهنمایی و داللت بحث گفتار، این در ما رو این

 .کنیم می

 آن انواع و بشر زندگی در تکامل
 ردیف تکامل هم. است انسان تکامل بودن تدریجی بشر، زندگی مهم مسائل از یکی

 تری کامل ی مرحله به ابتدایی ی مرحله از تدریج به بشر نوع. نوعی هم است تدریجی

 گام کمال سوی به نقص ی مرحله از تدریج به صورت، همین به نیز فرد. دارد برمی گام

 راهمف شرایط اگر. شود فراهم شرایط باید غالبا کمال، سوی به رفتن برای. نهد می

 دو به سانان تکامل و تطور .شود می متوقف کلی طور به تدریجی تکامل و تغییر نباشد،

 :گیرد می شکل صورت

  طبیعی -

 (. بشر های تالش با)= طبیعی غیر -

 سایر مثل. است حیوانات سایر در تکامل همچون انسان در طبیعی تکامل

 تتح تولد از پس فرد باشد، فراهم طبیعی شرایط اگر دارند، تکامل که موجوداتی

 .شود می بدل نیرومندی و بزرگ انسان به فرایندی

 که انسان، انسانی خاص بخش تدریجی تکامل برای طبیعی، شرایط اما

 .1نیست کافی شود، می شامل را او فکری و ذهنی پیشرفتهای و علمی ی جنبه

 تکامل و تطور شرایط. است الزم شرایطی طبیعی غیر و طبیعی تکامل از یک هر برای

 یعقل و علمی و فکری تکامل و تطور شرایط اما. است طبیعی عوامل صرف طبیعی،

 .است طبیعی عوامل از غیر دیگری موارد انسان،

                                                           
 بیعیط تکامل و رشد باشد، نداشته هم مأخذی و راهنما هیچ و کند زندگی هم جنگلی در تنهایی به انسان اگر  1

 .کند نمی پیدا علمی و فکری تطور اما(  حیوانات سایر همانند) کند می پیدا را خود
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 داشناسیخ

 به ازنی (علمی و فکری)=  طبیعی غیر و طبیعی تکامل که مسأله این فهم از پس

 .برگردیم قرآن نزول دوران به است الزم دارد، خود شرایط شدن فراهم

 گاه م،کنی می مطالعه را اسالم از پیش بشر زندگی تاریخ که وقتی خالصه، طور به

 1ستا آمده پدید انسان برای فکری و علمی تحوالت ،ع() پیامبران وجود دلیل به گاهی

 امعجو از برخی. است داشته دیگری مبهم و آشکار عوامل و علل ها پیشرفت این گاه و

 ونچ اما. اند کرده ای مالحظه قابل پیشرفت خاصی، فکری یا و علمی ویژگی نظر از

 پدید واملع برخی بر تکیه با صرفا بلکه و نبوده شرایط با هماهنگی و همراه تطورات این

 نظر زا باستان، یونان در انسان مثال، برای. است رفته میان از نیز سریع بسیار آمده،

 شرق در ای. بود رفته کمال سوی به و یافته دست توجهی قابل های پیشرفت به فکری،

. بود آمده پدید هایی پیشرفت صورت همان به نیز هندوستان و چین مثل دور،

 یم علمی های رشته برخی در دنیا، نقاط برخی در را گوناگون تمدنهای آثار همچنین

 آثار تربیش. شود محو کامل طور به آنها تطور و تکامل که شده سبب عواملی اما. بینیم

 ابتدا که تاس هایی پیشرفت همین قبیل از است، رسیده ما دست به اکنون که باستانی

 داده کف از را آنها ی همه بعد چندی اما یافته دست بدانها بشر مختلف، جوامع در

 .است

 شرفتپی از توجهی قابل چیز. بود مطلق تاریکی دوران تقریبا اسالم، از پیش دوران

 شفاهی های افسانه به یا. بود نمانده باقی مردم میان در فکری و علمی تطورات و ها

 زندگی در نقشی هیچ که ای کهنه ی شده فراموش های پاره ورق در یا و بود شده بدل

 نتمد تنها. بود شده ضبط و ثبت نداشت، آن از پیش قرنها حتی و روز آن انسانهای

 و انایر  بود، آورده دست به هایی پیشرفت جاها دیگر به نسبت روزگار آن در که هایی

 .بودند روم

                                                           
 .است بوده پیامبران وجود خاطر به انسان فکری و علمی تطورات شروع اساسآ  1
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 کاک احمد مفتی زاده

 رارق مطالعه مورد تمدن عنوان به را کشورها این مردم زندگی دقیق طور به وقتی اما

 د،نبودن - اخالقی و انسانی معنای به - تمدن تنها نه که شویم می متوجه دهیم، می

 زا چه علمی، لحاظ از چه: نامید مطلق توحش لحاظ، بسیاری از توان می را آنها بلکه

 تا شود نمی دیده جوامع آن در توجهی قابل چیز اخالقی، لحاظ از چه و فکری لحاظ

 ظرن هر از آنان زندگی روش. پرداخت آن درست و دقیق ارزیابی به وسیله بدان بتوان

 عقب العاده فوق های سرزمین از یکی العرب جزیرة زمان این در. بود پست و منحط

 جنوب و شمال البته. بود مانده

 گیزند  اما. داشتند دیگری وضعیت بودند روم و ایران ی مستعمره که العرب جزیرة

 یتوضع روزگار، همان در و لحاظ این از. بود مانده عقب بسیار و ای قبیله مرکزی، نقاط

 و علمی و فکری نظر از نیز آنان. بود العرب جزیرة مرکزی مناطق مشابه اروپا، شمال

 در اسالمی تمدن آمدن پدید دلیل به اما. بودند مانده عقب بسیار اخالقی،

 کاریآش و روشن تاریخ مجاور، مناطق دیگر بر آن سریع افکندن سایه و العرب جزیرة

 اسالمی تمدن چون. داریم دست در العرب، جزیرة دربارهی - اروپا شمال عکس بر -

 و عتبرم تاریخی های کتاب و مدون آثار نتیجه در بود، رسیده اروپا شمال به دیر بسیار

 مایه مک غایت به آنان به نسبت ما شناخت بنابراین. است اندک آنان مورد در وثوق مورد

 رب بشری های اندیشه و افکار و کرد شکوفا را ها ذهن اسالمی تمدن چون ولی. است

. مهستی العرب جزیرة روشن تاریخ صاحب ما امروز نتیجه در ماند، یادگار به کاغذ روی

 اگر یا و هستند تاریخ فاقد اساسا یا تمدن، فقدان و بشر اوضاع دلیل به اماکن، سایر در

 اهرظ به که است دورانهایی تاریک و مبهم بسیار های حلقه به مربوط هست، مواریثی

 و ها یبهکت در ها حلقه این و. بود گراییده تاریکی به بعدها ولی آمده پدید پیشرفتی

 .است رسیده ما به ها سنگ روی های نقاشی و ها نوشته

 .است روشن اسالمی، تمدن دلیل به العرب جزیرة تاریخ حال، هر به
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 داشناسیخ

 د،بردن می سر به مطلق سوادی بی در العرب جزیرة مردم تاریخی، منابع اساس بر

 سواد از اندکی گروه دو تنها آنان میان در. بود ملی صفتی سوادی بی دیگر عبارت به

 بودند برخوردار مناسبی نسبتا

 .تورات صاحب یهودیان: اول گروه

 مینه به که - مسیحی نشین راه و گیر گوشه پارسا، دانایان اندک تعداد: دوم گروه

 فشارهای دلیل به.  بودند مشهور رهبان به خاطر

 این. بودند آورده پناه العرب جزیرة به خود مناطق از روم امپراطوری حکومتی

 می سر هب عربستان مختلف مناطق در داشتند ای فقیرانه بسیار زندگی که مسیحیان

 .بردند

 هب یهودیان: داشتند متفاوتی های روش و مواضع مردم، برابر در البته گروه، دو این

 فقط را رخی که - دارند و داشتند دیگران به نسبت که حسادتی و پرستی خود اقتضای

 از را خود سواد - کنند استثمار را دیگر ملتهای دارند دوست و خواهند می خود برای

 قابلم در. دیدند نمی روا مردم به کمکی کمترین لحاظ این از و کردند می دریغ دیگران

 خوش و تقوا با ایمان، با انسانهای چون - عربستان به آورده پناه مسیحیان اندک تعداد

 ربالع جزیرة در زندگی شرایط اما. کردند نمی دریغ آنان از را خود سواد - بودند نیتی

 بهره مسیحی دانشمندان از و کند وادار اندوزی علم به را مردم که نبود ای گونه به

 1.ببرند

 نه و اشندب دانش و علم یادگیری دنبال تا داشتند فکری ی انگیزه نه عربستان مردم

 ای لهقبی زندگی دارای آنان. شد می احساس علوم این به نیاز آنها زندگی نوع در اساسا

                                                           
 انجیل و تورات از خوبی آگاهی معموال آنان. است مطرح خود زمان به نسبت جا این در دانشمند از منظور  1

 .داشتند



 
 

7  

 

 کاک احمد مفتی زاده

. 1بود خود زندگی ی اداره حاصل بی و خشک سرزمین آن در نیازشان تنها و بودند

 را ودخ فرزند و کرده برقرار ارتباطی مسیحی علمای با که کسانی بودند اندک بسیار

 متعدد فرزندان که بود این آنان برای مهم. باشند فرستاده آنان پیش اندوزی سواد برای

 زدن که اندکی بسیار تعداد. بگمارند کار به بهتر مادی زندگی تأمین برای را خود

 د،بودن شده هم مسیحی گاه و بودند آموخته نوشتن و خواندن حد در سوادی مسیحیان

 چندان حضورشان بودند؛ آموزشی ی برنامه نوع هر فاقد و مناسب روش فاقد چون

 مردمی ظر،ن هر از آنان رو این از. باشد گذاشته مردم زندگی بر تأثیری که نبود توجه قابل

 .نداشت وجود العرب جزیرة مرکزی مناطق در آموزشی ی برنامه مطلق و بودند عوام

 بشر برای را زندگی ی برنامه و دین ترین کامل کرد، اراده که گاه آن پروردگار

 :بفرستند

 دهش محو کلی طور به پیشین تطورات و تمدن آثار که فرستاد دورانی در را آن اوال،

 .بود

 .بودند عوام جامعه آن مردم ی همه که کرد انتخاب را ای جامعه ثانیة،

 محروم، ی جامعه آن در افکنیم می نظر نیز( ص) اسالم پیامبر زندگی به وقتی ثالثا،

 .بود تر محروم همه از

 گفتاری بالغت و فصاحت یا زبان، هنر رایج، هنر تنها روز، آن بدوی ی جامعه در

 جایی تا نظر این از و گرفته کار به مورد این در را خود استعدادهای تمام آنان. 2بود

                                                           
 ی اداره آنها برای مهم و اند کوچ حال در دائم بهتر، زندگی آوردن دست به برای که هستند کسانی هم اکنون  1

 تمعرف و سواد کسب راه در نه کنند می صرف راه این در را خود نیروهای تمام رو این از. است سخت شرایط در زندگی

 .نیست مطرح آنها برای اساسا که غیره و
. دش تئوریزه بعدها که بالغت در رایج علمی نه است زبانی هنرهای به توجه صرفا بالغت و فصاحت از منظور  2

 ،«وکال » ،«باو و بیت: »جمله از. است رایج ای شیوه چنین نیز، کردستان در جمله از دنیا، نواحی برخی در هم اکنون

 .است ادبی گوندی این ی جمله از دارد نو شعر با هم شباهتی که غیره و «حیران»



 
 

8 

 

 داشناسیخ

 های هنمون عرب تاریخ در که بسرایند شعرهایی توانستند که بودند کرده پیشرفت

 رتجالیا صورت به که اندیشه و فکر با نه آنها. باشند بالغت و فصاحت اوج در درخشانی

 یا کس و نبود کار در نوشتنی اصوال که چرا. زدند می شعر سرودن به دست مجلسی و

 مگر.  دکنن ثبت کاغذ روی بر را خود الضمیر مافی مطالب بتوانند که نبودند کسانی

 کیهت خود ذهن بر بیشتر بنابراین - نادر بسیار مواردی در و شماری کم بسیار افراد

 (توقف بدون و کردن فکر بدون) ارتجالی صورت به شاعران که طور همان. داشتند

 شنیدن محض به بود گرفته یاد هم دیگران ذهن سرودند، می طوالنی های قصیده

 .کنند بازگو دیگران برای حتی و بسپارند حافظه به را آن قصیده،

 می نیز مشاعره به که بود کرده پیدا رواج عربها میان در حدی به شاعری هنر

 به هم با رقابت در غالبا مطرح شاعران که بود صورت بدین آنان ی مشاعره. پرداختند

 مشاعره این. 1کردند می انتخاب را آن بهترین منتقدان بعد و پرداختند می شعر سرودن

 حافظه از خود مجالس در را شاعران شعر معموال آنان. داشت رواج هم ها بچه میان در

. دپرداختن می داوری به آن انشاد توانایی و شیوه ی درباره ها بچه سایر و خواندند می

 مردم فرد به منحصر و ملی هنر شاعری، هنر این بنابر

. ندبود آورده دست به توجهی قابل های پیشرفت زمینه این در و. بود العرب جزیرة

 عالوه. است برخوردار تامی روایی از هنوز ،«سبع معلقات» مثل شعرها، این از برخی

 هرسید ما دست به دوران آن عربهای ریگ مرده از دیگری فراوان اشعار قصاید، این بر

 .است

 یم اقتضا مناسبی فرصت و وقت چون آنها نقد و شاعری و شعر مجالس در نشستن

 و کند شرکت مجالس این در توانست می داشت، را فرصت این که کس هر کرد،

                                                           
 دیگری و شد می سروده بیتی غالبا زمان آن در بلکه نیست امروزی مفهوم و معنی گفتار این در مشاعره از منظور  1

 .سرود می آن با متناسب دیگری بیت حافظه از بیت آن به پاسخ در
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 به رفتن برای کافی وقت و بودند تر محروم که کسانی اما. دهد پرورش را خود استعداد

 .دادند می نشان خود از کمتری استعداد نداشتند، اختیار در جالسم این

 ایه محرومیت دلیل به که بینیم می افکنیم می نظر )ص( محمد زندگی به وقتی

 یامدهن دنیا به هنوز او. نداشت ای بهره کمترین نیز خود روزگار رایج هنر تنها از فراوان،

 وا تربیت و پرورش دار عهده که بزرگ پدر هم تولد از پس بود، داده دست از را خود پدر

. ستدبفر  شبانی به را )ص( محمد بود مجبور که بود تنگنا در مالی لحاظ از قدر آن شد،

 تأمین کار، به نیاز بدون را بچه یک حتی بتواند که نبود حدی در عبدالمطلب امکانات

 زرگب پدر فوت از پس. داد دست از را مادرش که نداشت بیشتر سال شش. کند زندگی

 مالی نظر از نیز ابوطالب. گرفت عهده به را )ص( محمد کفالت( عمویش ابوطالب)

 تبایس می سن حداثت آن در هم ابوطالب نزد)ص(  محمد نتیجه در. بود فقیر بسیار

 ودب مجبور ابوطالب جمعیت پر ی خانواده به کمک برای شد تر بزرگ وقتی. کند کار

 به ص() پیامبر زندگی نوع که دارد آن از نشان مسائل این ی همه. بکند بیشتری کار

 قتو غالبا او همساالن. بود بهره بی نیز مردم عمومی و ملی هنر تنها از که بود ای گونه

 استعداد و ذوق اندک اندک و بخوانند را شاعران شعر خود مجالس در تا داشتند را آن

 بیکاری اوقات در که بود دشوار حدی به)ص(  محمد شرایط اما. دهند پرورش را خود

 چهی و پرداخت می استراحت به فرسا، طاقت کار از ناشی فراوان خستگی دلیل به

 اگرچه شاعری و شعر هنر واقع در. نداشت مشاعره مجالس در شرکت برای فرصتی

 هر از فارغ را اوقاتی آمد می الزم و داشت اشرافی ی صبغه هم ای اندازه تا اما بود ملی

 فعالیت و کار مشغول دائما که کسانی بنابراین. داد اختصاص بدان فعالیت، و کار گونه

 .نداشتند را مجالس این در شرکت وقت بودند

 ی اندازه به کس هیچ. بود روز آن شخص ترین محروم)ص(  محمد رسد می نظر به

 انجام برای را او متعال خدای ها، محرومیت این تمام وجود با. بود ندیده محرومیت او
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 ع() رانپیامب زندگی که است الهی کلی ست خود این البته. بود برگزیده خود مأموریت

 نتخابا را پیامبری که گاه آن دورهای هر در عالم پروردگار. باشد معجزه ای، گونه به باید

 .بود معجزه نیز زندگیشان که گزید برمی را افرادی کرد می

 وممحر  خود زمان هنر ترین رایج از حتی پیش، قرن چهارده در که کسی از راستی به

 چه نداشت، شعری ذوق اساسا و بود نگفته شعر بیت یک هرگز عمرش طول در و

 باشد فکری تطورات ترین کم منشأ تواند می شخصی چنین چگونه و رود؟ می انتظاری

 سیاسی اجتماعی، اخالقی، فکری، ی جانبه همه تحوالت ترین عظیم به رسد چه

 اما. خیر عادت است؟ پذیر امکان بشری خرد نظر از تحولی چنین اساسا آیا! ؟...و

 برای را فردی چنین بزرگ خدای دارد، اعجاز ی جنبه رسالت، ی مسأله اصل چون

 .کند می انتخاب خود مأموریت

 و رشپیامب توسط علمی و فکری نظر از الهی ی برنامه پیشرفت های جنبه اگر حال

 ادیثاح و آیات تمامی بررسی مستلزم که بود خواهد مفصلی بسیار کار شود، بررسی

 توجه حال عین در و درک دین این عظمت و مطلب این عمق تا ،1است و )ص( پیامبر

 یرغ اندازه چه انسان، به کاملی مجموعه چنین و دیانتی چنین دادن نسبت که شود

 . |است معقول غیر و عادی

 نانچ با انسانی هم آن.  باشد اثری چنین منشأ تواند نمی انسان چون عادی طور به

 -( علمی و فکری نظر از) تاریخی محرومیت همه آن با دورانی و جامعه در و محرومیتی

 رخیب بازخوانی به فقط بلکه نداریم را قرآن آیات همهی به پرداختن قصد جا این در لذا

 .پردازیم می اصول از

                                                           
 . باشد بودن، عادی غیر و اعجاز وجه این از خالی که نیست مسلمی حدیث و آیه هیچ زیرا  1
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 اصول از برخی بازخوانی
 رنامهب مدنی، قوانین به نیاز خود، معنوی و فکری زندگی صحیح ی اداره برای بشر

 ایرس و اجتماعی و سیاسی مسائل اقتصادی خانواده، اصول تنظیم فردی، پرورش ی

 رد است الزم آدمی معنوی زندگی برای که مواردی تمام. دارد بشری زندگی های جنبه

 پس. دارد وجود ص() پیامبر مسلم احادیث و اندک ظاهر به ای مجموعه عنوان به قرآن

 اهر  آدمیان، ذهنی فعالیت و پیمود را تطور و رشد مسیر بشر که )ص( پیامبر دوران از

 اند کرده فعالیت مذکور موارد در دانشمند هزاران و صدها و دهها کرد، اتخاذ صحیحی

 اهر  هنوز قرآن با قیاس در اما اند، گذاشته سر پشت را قرن چهارده درازای به تالشی و

  صحیح رطو به آدمی روان دهلیزهای و داالنها به نقبی اند نتوانسته و اند نبرده جایی به

 لمی،ع گوناگون های رشته در هم امروز دانشمندان که گفت توان می یقین به. بزنند

 انسان زندگی معنوی و روانی جنبدی برای صحیحی و درست ی برنامه ی ارائه از

 .عاجزند

 شرب مسائل از کوچکی ی زاویه و گوشه بررسی به قادر تنها دانشمندان از تعداد هر

 ردف پرورش از بشری، مسائل ی همه کنیم می نگاه اسالم دین به وقتی اما هستند،

 را امعهج مسائل تا فرد ضمیر از جمعی مسائل به مربوط مقررات و قوانین تمام تا گرفته

 چنین امروز دنیای در حتی که است دشوار قدر آن مسأله این. بینیم می آن در

 اب پیش قرن چهارده در شخصی به رسد چه. است باور قابل غیر هم نوابغ از مأموریتی

 !محروم اندازه آن تا ای جامعه در و محرومیت همه آن

 ی وسیله به اسالم دین در که را مسائلی. دهیم می انجام دیگری ی مقایسه حال

 با اگر شده گفته بشری گوناگون مباحث مورد در پیش قرن چهارده در )ص( محمد

 هب نهادن ارج ضمن تردید بدون بسنجیم قرن چهارده این دانشمندان تمامی تالش

 یاربس ها کوشش این ماحصل قرآن با مقایسهی در که شویم می متوجه ها، تالش این
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 تمامی تالش برابر در تواند می که است ای برنامه اسالم بنابراین. است ضعیف

 .1دهد نشان را خود قرون، طول دانشمندان

 چهارده دین، ی برنامه که شود توجه هم مهم العاده فوق ی نکته این به اگر حال

 طول در دانشمندان تالش که حالی در شده نازل کامل محرومیت در پیش، قرن

 ،بوده همراه قرآن، داشتن اختیار در ویژه به و گوناگون ابزار و امکانات با قرن چهارده

 رنامهب بایست می عادی طور به اگرچه. است باورنکردنی و آور شگفت غایت به نتیجه

. ستا نبوده طور این که بینیم می اما بود می تر کامل دین به نسبت دانشمندان ی

 تالش با مثال عنوان به را اسالم اقتصادی و پرورشی سیاسی، ی برنامه وقتی

 دانب دانشمندان که ای نتیجه که بینیم می سنجیم، می ها زمینه این در دانشمندان

 .است نفیم به مثبت نسبت مانند دقیق ای مقایسه در اسالم به نسبت اند یافته دست

 یشخص است ممکن چگونه. است محال بشری عقل و علم نظر از مسأله این پذیرش

 نی،غ چنین ای برنامه بتواند شد، اشاره تر پیش که شرایطی با پیش قرن چهارده در

 دهد؟ ارائه دقیق و فراگیر

 ص() محمد که ای برنامه که است این داد ارائه توان می که توجیهی و تفسیر تنها

 آفریننده تام قدرت طرف از کرد، ابالغ مردم به کمال نهایت در و پیش قرن چهارده در

 و دانسته را استعدادهایش شناخته، را انسان بشر، ی آفریننده. است بوده بشر ی

 دین نچنی او، معنوی بعد رشد برای نیازها این با متناسب سپس فهمیده را نیازهایش

 وا برای که است انسان خاص موجودیت و ها ویژگی واقع در. است فرستاده ای برنامه و

 .کند می برنامه تعیین

                                                           
 براینبنا. است بشر معنوی گوناگون مسایل و نیازها بحث این از ما هدف که است مهم نکته این ذکر جا این در  1

 .است موضوع از خارج نیست دین هدف البته که پایه علوم گوناگون های رشته دانشمندان تالش
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 هبرنام ترین عالی و اوست خوشبختی و سعادت باعث انسان برای دین ی برنامه

 بنابراین. نیست مطرح اساسا ای برنامه چنین انسان غیر برای که حالی در است،

 نمی اسالم از غیر ای برنامه هیچ که کند می راهنمایی را ما بشر اختصاصی های ویژگی

 زندگی ی برنامه عنوان به اسالم دین. بخشد تکامل و تأمین را او زندگی معنوی بعد تواند

 تأمین أعلی حد در و کامل طور به را انسان معنوی و روانی نیازهای تواند می معنوی،

 و اریکت زوایای بر او. است شناخته کامل طور به را انسان برنامه، فرستندهی زیرا کند،

 های ویژگی و استعدادها با متناسب رو این از. دارد آگاهی کامال انسان، روان مبهم

 ایبر  گذشته قرن چهارده طول در انسان تنها نه عوض در. است داده برنامه او به بشر،

 رایب انسان وقت هیچ کند تالش زمینه این در هم قدر هر بلکه نشده شناخته انسان

 جنس یک از دو هر معرفت متعلق و معرفت صاحب وقتی. شد نخواهد شناخته انسان

 .دهد نمی نتیجه که است طبیعی باشند انسان دو هر و

 بشر هک چرا. است منطقی غیر تالشی انسان ی وسیله به انسان شناخت بنابراین

 و دباش کرده پیدا احاطه آن بر انسان ذهن که کند ریزی برنامه تواند می چیزی برای

 نای در دانشمندان تالش که است دلیل همین به. بفهمد کامال را آن خبایای و زوایا

 جهتو قابل اسالم مقابل در( انسان زندگی معنوی احتیاجات از قسمتی هر در) زمینه

 .1نیست

 .2بود اسالم العادگی فوق از ای جنبه تنها مسأله این

                                                           
 .است تر مناسب زمانی در و تر مفصل و تر مبسوط توضیحات نیازمند البته مسأله این  1
 و داندانشمن نظر و رأی با قرآن توسط شده طرح مسایل سایر و سیاست افراد، میان روابط اقتصاد، ی مقایسه  2

 هم ام بحث و وقت با البته که خواهد می خود مناسب زمان دانشمندان، آثار به نسبت دین ی برنامه غنای چنین هم

 .ندارد نسبتی
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 خدای. است قرآن بالغت و فصاحت به مربوط دین العادگی فوق دیگر ی جنبه

 داده قرار نظر مد نیز را قرآن ظاهری ی معجزه قرآن، معنایی اعجاز بر عالوه متعال

 جزیرة در و بود مردم عمومی هنر بالغت و فصاحت شد، گفته که طور همان. است

 هنر نای از ای پیشینه و سابقه هیچ که شخصی این وجود با بود؛ رسیده اوج به العرب

 لحاظ از بلکه معنا لحاظ از فقط نه دهد می ارائه مردم بر را قرآن وقتی ندارد مردمی

 .است معجزه هم بالغت و فصاحت

 کالمی چنین با مبارزه برای را ها ذهن خداوند شود می عرضه مردم بر قرآن وقتی

 ی جنبه هم روزگار آن مردم. برد می پیش به را آن مرحله به مرحله و کند می آماده

 معنوی اعجاز از ما امروزه که مسائلی اساسا و کردند می درک بیشتر را قرآن ظاهری

 برپیام از قرآن آیات برخی معانی از وقت هر. نبود درک قابل آنان برای فهمیم می قرآن

 ثالم. داد می آنان فهم با متناسب پاسخهایی غالبا ص() پیامبر پرسیدند؛ می ص()

. است ناتوان آن فهم از زمان آن آدمیان درک که هست چیزهایی: فرمود می گاهی

 گوینده از مطلب محتوای به نسبت مخاطب درک است ممکن: فرمود می هم گاهی

 همف زمان که کرد می متوجه را آنها ها پاسخ این با)ص(  پیامبر بنابراین. 1باشد بیشتر

 .است نرسیده فرا مطالب این

 شد، رهاشا آن از هایی بخش به گفتار این در که قرآن علمی و معنایی معجزات بیشتر

 مطرح آنان برای که ای معجزه ترین مهم رو این از. نبود درک قابل روزگار آن مردم برای

 را آنان نیز نظر این از قرآن. بود آن بالغت و فصاحت یعنی قرآن ظاهری ی جنبه بود،

 ارید،د شک آن فرستندهی و قرآن اعجاز در اگر: گفت می آنان به و طلبید می مبارزه به

 اگر .بگوید قرآن از ای سوره مانند تا بطلبید یاری به را خود دانشمندان و صحا تمام

                                                           
 ممکن که حالی در دهید، می آینده های نسل تحویل را امانت این کریم، قرآن حافظان و حامالن شما یعنی  1

 )مترجم( متشابهات مانند. باشند داشته شما از بهتر و بیشتر دریافتی قرآن آیات بعضی از است
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 که تنیس درک عدم خاطر به که باشید متوجه توانست، نخواهید هم هرگز و نتوانستید

 .1است نیت سوء روی از بلکه کنید، نمی پیدا باور قرآن به

 تباراع نیز ابد تا و امروزه بلکه نبود دوران آن مخصوص تنها قرآن طلبی مبارزه این

 بهتر بود، روزگار آن اصلی هنر بالغت، و فصاحت چون اما. دهد نمی دست از را خود

 دانشمندان تمامی اگر که فهماند می آنان به قرآن این، وجود با. کردند می فهم را آن

 در البته. 2کنید رقابت آن ی سوره یک حتی برابر در توانید نمی کنید جمع را خود

 های روهگ نمونه برای. کنند مبارزه قرآن با بخواهند که کسانی بودند تاریخ از مقاطعی

 و ستس بسیار شان کالم کردند، مقابله قرآن با که نوزدهم قرن در مسیحیان تبشیری

 زا جنبه این. بود فصیح عادی طور به آنان کالم که بود حالی در این و بود مایه بی

 یم خدا به فقط قرآن انتساب که کرد خواهد آشکار ما بر نیز قرآن بالغت و فصاحت

 3باشد؟ درست تواند

 یاتآ برخی که صورت بدین. است متشابه آیات به مربوط قرآن اعجاز دیگر ی جنبه

 بمناس رشد به فکری و علمی نظر از انسان که است هایی زمان یا زمان به مربوط قرآن

 مه قرآن اعجاز از جنبه این. کند درک بتواند را آیات آن مفهوم و معنی تا باشد رسیده

                                                           
ب   ِفي ُکنُتم   َوِإن 1 ا َری  مَّ َنا ِمِّ
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 و ۱۵ آیات به اشاره - ﴾2٢﴿ ِلل

 (مترجم. )دارد بقره ی سوره ۱4
 آن و گویندب سخن زبان این به بتوانند و باشند آشنا عربی زبان با که شود می شامل را کسانی تمام تحدی این  2

 .است درک قابل مردم عموم برای کامال طلبی، مبارزه این لذا بفهمند، را
 دممر  ی عامه سطح در که - قرآن الهی حقانیت اثبات برای جنبه این از تر عمومی و تر فهم عوام ای وسیله آیا  3

 دارد؟ وجود.  باشد فهم قابل



 
 

1۰ 

 

 داشناسیخ

 قرآن جازاع به نیز زاویه این از توانند می انسانها و است فهم قابل بشر برای زمانهایی در

 1ببرند؟ پی

 :کردیم بیان را قرآن های معجزه از جنبه سه کنون تا

 .انسان معنوی زندگی برای دقیق ی برنامه تعیین -1

 .قرآن بالغت و فصاحت ی جنبه -2

 (. متشابه آیات)=  قرآن علمی معجزات -3

 الهی المک قرآن که ببرد پی نکته این به تواند می قرآن، اعجاز از جنبه سه این با بشر

 دنآور  در انسانها که بیاورد هم کنار متنی در را اعجاز همه این تواند می خدا تنها و است

 ار  قرآن اصالت که است هایی راه موارد این. کنند اقرار خود ناتوانی و عجز به آن مانند

 اصالت اثبات برای استدالل نوع ترین عالی: که است ذکر به الزم. کند می آشکار ما بر

 .باشد می موضوع آن خود به استدالل مطلبی هر

 

 آخر سخن
 رایب راه دو که گفتیم قبال. گردیم می باز کردیم مطرح آغاز در که بحثی به حال

 اثبات را قرآن اصالت مذکور طریق سه با وقتی. علم و قرآن: دارد وجود خداشناسی

 داخ جانب از قرآن که فهمیدیم ما وقت هر. ایم شناخته هم را خدا گویی واقع در کردیم

 بشر ی آفریننده کالم قرآن که شدیم متوجه علم و عقل ی وسیله به و است شده نازل

. ختشنا آن با را بشر ی آفریننده بتوان که است ای ضابطه متن همین وقت آن است،

 می راهنمایی هستی حقایق سایر و بشر ی آفریننده سوی به را ما قرآن خود که چرا
                                                           

 نیست نقرآ در چیزی چنین که گیرند می خرده مخالفین متشابه، آیات از بعضی معنی شدن روشن از پس غالبا  1

 موجود مسجدی و منزل هر در و فراوانی به قرآن گفت باید... .  و دهند می نسبت قرآن به را آن اکنون، طرفداران و

 ؟!فهمید را موضوع بودن باقانه خیال یا صحت و کرد مراجعه آن به سادگی به توان می و است
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 کاک احمد مفتی زاده

 اراتعب پس داشتیم باور خدا طرف از شده نازل کالمی عنوان به قرآن به ما وقتی. کند

 یلهوس هیچ کسی شناخت برای وقتی. بود خواهد خدا شناخت ی وسیله بهترین قرآن

 اناطمین حصول از پس باشیم، نداشته اختیار در آمده او جانب از که کالمی از غیر ای

 در. است او کالم همان او شناخت ی وسیله اعتمادترین قابل و ترین مهم او، کالم از

 راه عتطبی ماوراء حقایق شناخت برای حیوان و انسان بین مشترک ابزار موارد گونه این

 نمطمئ راهنمایی - دارد انسان درون در ریشه که - علم و عقل تنها. برد نمی جایی به

 .است دشوار راه این در

 برای باید ما. اوست کالم خدا شناخت برای وسیله ترین مهم: که این آخر سخن

 ایدب ابتدا منظور این برای. کنیم جستجو خدا کالم در را خدا خدا، شناخت به رسیدن

 خدا شناخت دنبال بعدی گام در سپس شود مکشوف آدمیان بر خدا کالم حقانیت

 را حق کالم حقانیت که آن از پیش یعنی اند کرده عمل این ی وارونه که کسانی بروند،

 .اند نیافته حقیقت شناخت به راهی هستند خدا شناخت دنبال کنند درک

 

 

 


