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  ترين برهان اثبات وجود خداپر بركت

  

   شهيد كاك ناصرسبحانياستادِ

  ار صالحي عم: دوينه و تترجم
  

دليـل وحـي    ) براهين اثبات وجود خدا   (يكي ديگر از    
كنـيم  است كه به صورت بسيار مختصر بدان اشاره مـي  

چون جاي بحث در آن نيست و آن هم اين اسـت كـه              
-زماني كه انسان در قرآن به صورت دقيق بررسي مـي          

د از  توانـ مـي رسد كـه ايـن قـرآن ن       كند نهايتاً به آن مي    
  .كه مخلوق است ايجاد شده باشدمبدأيي 

كردن در ايـن زمينـه، بـه        براي راهنمايي در بررسي   
اين اشاره كنيم كه انسان وقتي از انجام چيزي عـاجز و            

 زماني كه در چيـزي،      -يا به تعبيري ديگر   -درمانده شد   
: اثر و نقشي نداشت به خاطر يكي از اين دو دليل اسـت   

 تـا   1نه كـار كنـد    يا طاقت و حوصله ندارد كه در آن زمي        
اثري داشته باشد و يا بـه آن درجـه از عجـز و نـاتواني                

غيـر از   . د آن كار را انجام دهـد      توانميرسيده است كه ن   
  . اين دو دليل نيست

 در كـه  اين خاطر به را فردي شخصيت زماني اگر اما

 كـرديم  دارجريحه است، نداشته فعاليتي تاكنون ايزمينه

 و است مطرح چيز آن و »توانينمي تو« كه گفتيم او به و
 به را وي هم و بدهيم دانش و علم او به هم زمينه آن در

 و طبيعـت  اگـر  زمان اين در دهيم، نسبت ناتواني و عجز

                                                 

البته اين صورت امكان دارد كه بدان دليل باشـد كـه بـه آن             -١
 .موضوع علم ندارد

 كـل  كنـد،  قبـول  را اين انسان دو يا يك خصلت و خوي

 شخصيتشان كه كنند قبول كه نيست صورت اين به بشر

 شوند متصف ناتواني و عجز به و شده دارجريحه و دارلكه

 آن بنـابراين  و كننـد  قبـول  را موضوع اين همين براي و

 در گـذاري  اثـر  بـراي  دارد وجود تواناييشان در كه چيزي

 همـه  آن از پـس  كـه  زمـاني  .نيندازند كار به را زمينه آن

 پـس  ندادنـد  انجـام  را كار آن چنان هم سرزنش و طعن

  .دهند انجام را آن توانندنمي كه است معلوم
 نكته اين ذكر بپردازيم، مطلب اصل به كه آن از قبل

 و الـصلوات  علـيهم ( پيـامبري  هر زمان در كه است الزم
 زمـان،  آن در كلـي  طـور  به كه چه آن با معجزه )السالم

 اسـت،  بـوده  متناسب رفته كار به آن در توان و نيرو تمام

 در مـثالً  .اسـت  بـوده  متخصص داراي زمان آن در يعني

 آن در بـشر  قـدرت  نهايت كه بود حرِس �موسي زمان

 چيزي �موسي يمعجزه كه بينيممي .بود رفته كار به

 زمين به را عصايش نيست، سحر كه است سحر به شبيه

 مـوارد  اين از معجزه چرا .شودمي مار به تبديل و انداخته

 انتخاب ديگر چيزي از معجزه اگر چون شود؟مي انتخاب

 و نـداريم  تخـصص  زمينه آن در ما كه گفتندمي شد،مي
 معجـزه  عنـوان  بـه  را آن و ايآمـده  تـو  و ايمنكرده كار

 كـرديم، مي كار )زمينه آن در( اگر نيز ما .كنيمي معرفي

 كنـيم مي فرض .آييم نائل تو يدرجه آن به ستيمتوانمي
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 گونه هيچ كه رودمي كسي نزد است گيركشتي كه فردي

 بـه  را خـودش  )هـاي قابليت( و است نداده انجام تمريني

 نجـاري  مثالً يزمينه در و بيا گويدمي .گذاردمي نمايش

 .داري آن در هاييتوانايي چه كه ببينم تا كن بحث من با
  .ندارد تخصصي هيچ زمينه آن در كه داندمي او

بود كه در   ي هر پيامبري از آن موارد نمي      اگر معجزه 
 رفته باشـد    آن زمان، باالترين نيرو و توان در آن به كار         

پـس  . آوردنـد ها بـه زبـان مـي      مردم از اين گونه سخن    
از آن مواردي كه نهايت نيرو و توان خويش را          ) معجزه(

در مقابـل   . كردنـد در آن به كار برده باشند انتخاب مـي        
تمام نيروي بشر به كار رفته است و نتيجـه چنـان بـود              

-كه تعدادي طناب و چوب دستي را با مكر و حيله مـي            

كردنـد  دند و چنان القا كردند كه مردم گمـان مـي          جنبان
كه اين مار است كه در حال جنبيدن است و در اين جـا           
. بنگريم به آن ماري كه چگونه همگي آن هـا را بلعيـد            

  . آن ماري كه قبل از آن عصا بود
هـاي  ، ببينيم انسان در برابـر قـرآن و جنبـه          بنابراين

 و چگونـه بـه      شـته اي دا اعجاز آن چه پشتوانه و انگيزه     
معجـزه  را قـرآن  چـرا   نهايتـاً و اسـت  عجز منتهي شده   

 سه حس و نيـرو در انـسان وجـود دارنـد كـه               داند؟مي
  :دنبخش توان مي-يافتن و فهميدن-انسان را در جهت 

 حس كنجكاوي كه در طول تاريخ دو چيز از آن           -1
  : نشأت گرفته است

ــف ــه  -ال ــشي ك ــسفي و بين ــتداللي و فل ــوم اس    عل
هـاي مختلـف بـوده      اش به وجود آمدن جهانبيني    نتيجه
  . است

 حس كنجكاوي كه به آگاهي يـافتن بـه علـوم       -ب
  . تجربي منتهي شده است

 »بصر« قرآن، تعبير به گفتيم هم قبالً كه گونه همان
 كـار  بـه  آن مـاوراي  و عالم اين شناخت براي 1»قلب« و

                                                 
 »يعلوم تجرب« و »يعلوم استدالل« مردم، يرو به تعب -١

 بـشر  و 2دارد وجـود  انسان در حسي چنين چون .اندافتاده

 كوتـاهي  داشته نيرويش و توانايي در كه چه آن از هرگز

 علـوم  يزمينه دو در و بيندازد كار به را آن تا است نكرده

 بـا ( اگـر  حـال  .آورد دسـت  به چيزي تجربي و استداللي

 آن در است، نيافته دست نيز چيزي به )نيرو دو اين وجود

 شـناخت  قـدرت ( كـه  ايـن  نه است داشته ناتواني و عجز

   .است نگرفته كار به را آن و داشته اختيار در را )چيزي
 ايـن  ماحـصل  كه است خيرخواهي حس دوم، حس -2

 و اخالقـي  مكاتـب  ايجـاد  باعـث  بـشر  تـاريخ  طول در نيز
 براي كه شده »نبايدها و بايدها« و »احكام« از ايمجموعه

 بـه  مربـوط  فالسـفه  يفلـسفه  سوم يك كه بينيممي مثال

 چـه  كه است بوده نبايدها و بايدها ييعن اخالقي هايارزش

 خـوب  چيـزي  چـه  و شـود  انجـام  بايد و است خوب چيزي

  .شود انجام نبايد و نيست
خواهي و زيبايي دوسـتي      حس سوم، حس جمال    -3

ورش    » هنـر «است كه در طول تاريخ به      بـا تمـامي صـ
 هي شده است و بـه همـين خـاطر اسـت كـه هـيچ              تمن

ندارد كه انسان بـدون هنـر     اي از ادوار تاريخ وجود      دوره
  . باشد

پس چون اين منشأها در انسان حس و خـصوصيت          
  متـصور شـد كـه انـسان در آن           تـوان مـي هستند لـذا ن   

يـا  .  داشـته باشـد امـا از آن دريـغ ورزد           ها توانايي زمينه
هاي اخالقي، علـوم   هاي هنر، ارزش  هرچه قدر در زمينه   

 و اسـتعداد    تجربي و علوم استداللي و جهانبيني توانايي      
  . ها را به كار نبردداشته باشد و آن

 متخـصص  هـا زمينه اين در كه شمائي :فرمايدمي قرآن

 خـصوص  بـه - ايـد بـسته  كـار  به را هايتانانديشه و هستيد

 توانـائي  تمـام  كـه  ...و قانونگـذاران  و هنرمنـدان  و فالسفه

                                                 
دانيم كه برخي اوقات وقتي چيـزي بـراي ايـن      حتي خودمان نيز مي    -٢

و به همـين خـاطر   ) كه آن را حل كند   (تواند  شود و نمي  حس مطرح مي  
تحقيقاتي در آن ) و به همين سبب(گيرد كه در حسرت آن قرار مياست 

 . هدزمينه انجام د
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 بينـشي  و جهانبيني كه اين براي -ايدبسته كار به را خويش

 تجربــي علــوم زمينــه در و كــرده كــسب )جــامع و كامــل(

 هـاي ارزش زمينـه  در و بياوريـد  دسـت  بـه  كامـل  شناختي

 به هنر و فن زمينه در و يابيد دست كامل مكتبي به اخالقي

 كتـاب  ايـن  در كـه  ببينيد و كنيد توجه اكنون برسيد، نهايت

 ايـن  بـه  حتـي  جا اين در .دارد وجود چيزي چه )قرآن يعني(

 مـسلمان  قـديمي  علمـاي  و دانـشمندان  كه شودنمي اكتفا

 ...و غيـب  از خبـردادن  و بالغـت  و فـصاحت  كـه  انـد گفته

   .هستند قرآن مهم اعجازهاي از همگي
شود كه بياييـد و     بيني گفته مي  فعالً در بخش جهان   

بياوريـد و   ) بينـي در زمينـه جهـان    (ي رنج بشر را     نتيجه
ا هـم   كنـد ر  بيني و بينشي كه قـرآن عرضـه مـي         جهان

  .بياوريد و با هم مقايسه كنيد
 متمدنانه اصطالح به فرهنگي زمان، آن عربستان در

 منقطـع  جهـان  تمـام  از كه بينيممي و است نبوده حاكم

 و اسـت  بـوده  دور به فرهنگي هرگونه از نتيجه در و بوده
 از كـه  خصوصيات اين با و شرايطي چنين در انساني يك

 چوپـاني  مـشغول  الگيسـ  پنج و بيست تا سالگي دوازده

 1است داشته قرار صحرا و دشت در شب تا صبح از و بوده

 مـسافرت  مكـه  از خارج به بار دو فقط عمرش طول در و

 موجـود  يساده بسيار بازرگاني خاطر به هم آن كه نموده

 يـك  بـه  خـصوصيات  اين با شخصي .است بوده مكه در

 ينشب و جهانبيني در كه كندمي عرضه را كتاب اين باره

 مقايـسه  قابـل  اسـت  كـرده  عرضه بشر كل كه چه آن با

 متعلـق  كتـاب  اين كه شود گفته نيست الزم ديگر نيست

   .است ساده بسيار چون نيست خودش به
تر آن كه اگر اين انسان بـا آن خـصوصيات،           عجيب

گفت كه اين كتاب متعلق به خودم است مردم بـاور           مي
ت كه اين كتـاب  اما چون او راستگو بود و گف     . كردندمي

متعلق به خودم نيست و من در ايـن زمينـه چيـزي بـه              
بينيم كه ديگر كـسي سـخنان او را         آيم، مي حساب نمي 

                                                 
 .بردمي ازخاطر نيز را گفتن سخن بايستمي حتي شرايطي دراين كه-١

  . كندباور نمي
بينـيم   مي 2)اي احتياط با پاره (در بخش علوم تجربي     

كه قرآن به بسياري از قوانيني كه انسان به تازگي و به            
ـ . 3ده اسـت  نمـو  اشـاره    ،تدريج كشف كرده    راي مثـال   ب

  :فرمايدمي
شب   ����ُيَكوُِّر اللَّْيلَ َعَلى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلُِيَكوُِّر اللَّْيلَ َعَلى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلُِيَكوُِّر اللَّْيلَ َعَلى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلُِيَكوُِّر اللَّْيلَ َعَلى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ����

  )5/زمر( .پيچد را بر روز، و روز را بر شب مي
 كردنحلقه و فِر چونهم عملي كه است آن »تكوير«

 .دهـي  انجـام  را كـار  دو زمـان  يك در يعني دهيم انجام
-مـي  هـم  بـه  را اجزايش هم و چانيپيمي هم را چيزي

 را روز و روز در را شب فرمايدمي كه زماني پس .چسباني

 روز و روز دور بـه  شـب  كه اين و 4كندمي تكوير شب در

 كـروي  زمـين  كه كندمي اقتضا اين ،5بپيچد شب دور به

  .شودنمي انجام مسطح زمينِ در عمل اين ااّل و باشد
 كروي زمين كهاين به است ساده بسيار ياشاره كي اين

 بـه  شـد  انجام غرب در كه قال و قيل همه آن ديگر و است

 كـه  دارند وجود مسائل اين از ديگر بسياري و .آيدنمي وجود

                                                 
 تـصور  كـه  نيستيم آنهايي از چون كنيم مي احتياط فعالً )جا اين در( ما -٢

 هنـوز  كـه  چيزهايي اين با كه اين به است وابسته قرآن بودن معقول كنيم

 در هميشه ما تعبير بلكه و باشد سازگار اندنشده تبديل قانون به و اندنظريه

 و اسـت  كرده اشاره هابدان قرآن كه آنهايي گوييممي كه است اين جا اين
 داشـته  استدالل اينها امثال و آخرت و توحيد به كه است اين براي هم آن

 توجـه  بايـد  اوالً .آنهاسـت  فكـش  حال در بشر تدريجي صورت به باشد،

 ثانيـاً  و نگيريم نظر در علمي واقعيات عنوان به را نظريات كه باشيم داشته

  .نزنيم كنار زور با خويش بودن عربي داللت از نيز را قرآن
 ايـن  مـن  كه ببينيد« - بگويد افتخار با – كه عنوان اين به نه هم آن و - ٣

 است آن مانند بلكه .كند اشاره آنها به و »امكرده كشف و دانسته را )قانون(

 چيزي )بيان يا اثبات( براي و آوردنمي خود روي به را )قوانين اين بيان( كه

 .راندمي سخن آنها از ديگر
 كردن استدالل منظور به )كردم اشاره هم تر پيش كه همانگونه( البته - ٤

 كسي كه است ياننما و )شودمي بيان قوانين گونه اين( ديگر ايمسئله براي

 تـا  نيـست  چيـزي  برايش چيزها گونه اين كند،مي عنوان را سخن اين كه

 من و است مهم چقدر مسئله اين كه ببينيد« - بگويد افتخار با – كه بگويد

 »است كروي زمين )مثال( كه امكرده درك را آن
 .وبلعكس پيچدمي آن دور روزبه كه شودمي برگي چونهم شب چون - 5
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  1.كنيممي اشاره يكي اين به فقط
 مكاتـب  خيرخـواهي  آثـارحس  بخـش  بـه  رسـيم مي

 .نـداريم  اختيار در مقايسه براي چيزي جا اين در .اخالقي
 قـرارداد  .انـد قراردادي احكام گفتيم، كه ونهگ همان چون

 درك را هـا آن »قلـب « يا »بصر« كه نيستند هاييآن از

 بـا  يا انسان كه گفتيم و ندارد خارجي وجود قرارداد .كنند

 ايـن  كه كندمي ايجاد قرارداد خويش براي آرزو و هوس

 يا و شودمي بنا جهالت و تاريكي يپايه بر و بوده پوچ نيز

 اندعبارت كه را قراردادها اين دتوانمي كسي تنها كه اين

 بـه  كـه  كنـد  ايجـاد  انسان، حركت مسير كردن آشكار از

 بـا  سازگار حركت و عالم اين اجزاء تمام حركت چگونگي

-مـي  پـس  .دارد آگاهي انسان، خود با سازگار و اجزاء آن

 آشكار و مشخص را مسير اين )اخير شخص( اين بايست

  .كند صادر را احكام آن و كرده
نيرويـي  . پس انسان در اين زمينه هيچ چيزي نـدارد   

كـسب  » بايـد و نبايـدي    «ندارد تا حكمي صادر كرده و       
كـه  (د با اين معلومـاتي      توانمي ن -به تعبير ديگر  -كند و   

به اين موجوداتي كه در برابر ديـدگانش        ) در اختيار دارد  
-كه استدالل كردن مـي چون. وجود دارند استدالل كند   

بايست بر اساس عليت باشد يعني چيزي براي ديگري،         
علت است و چيزي براي ديگري معلول يا دو چيز براي           

ها بر ديگري اسـتدالل    اند و با يكي از آن     ديگري معلول 
هـا بـه ذهـنش      يعني وقتي كه يكي از آن     . كندوارد مي 

به ذهنش خطـور    ) به دنبال آن  (خطور كرد آن يكي نيز      
بينـد، دود نيـز بـه       ني كه آتشي را مـي     مثالً زما . كندمي

. شـود افتد؛ چون كه دود از آتش ناشـي مـي         ذهنش مي 
زماني كه در روز، دودي را مشاهده كرد، آتـش نيـز بـه             

                                                 
» إعجاز القـرآن «قه مندان مي توانند در اين زمينه به كتبي چون    عال -١

اإلعجـاز البيـاني    «،  متولي الشعراوي اثر شيخ   » معجزة القرآن «اثر باقالني،   
اإلعجاز العلمي في القرآن    «،  عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ    اثر  » للقرآن
اد اثر است » تجلي قرآن در عصر علم    «،  حكمت الحريري اثر دكتر   » الكريم

 در پرتو قـرآن و     ي اعجاز علم  المعارف  يرهدا«،  عبدالرؤوف مخلص هروي  
 )مترجم. (مراجعه كنند... ي ودكتر محمد راتب نابلساثر » سنّت

  .افتد چون كه دود ناشي از آتش استذهنش مي
 باشـد  برقرار عليت يرابطه چيز دو ميان بايستمي پس

 اسـتدالل  ونچ كند مطرح را خود استدالل بتواند شخص تا

 ديگـري  بـه  را او رسيد ذهنش به چيزي زماني كه است آن

 برقـرار  دو ايـن  ميـان  تالزمـي  بايد منظور اين براي .برساند

  .برساند دومي به را وي ها،آن از يكي تصور تا باشد
تر عنوان كنم اين كه، ميان اين معلومـاتي         اگر ساده 

هـايي كـه    كه بصر و قلب قادر به درك آن اسـت و آن           
گفتـه  » ارزش اخالقي «و  » بايد و نبايد  «ها احكام   بدان
چرا؟ چون  . شود ارتباط عليت و معلوليت وجود ندارد      مي

اگر ارتباط عليت و معلوليت وجود دارد پـس آن موجـود       
از قبل وجود داشته است در حالي كه تو اكنون در حـال        

اگر رابطه عليـت و     . شرط گذاشتن براي ديگري هستي    
بايــست در ي وجــود داشــت پــس مــيمعلوليــت در اولــ

ديگري هم وجود داشته باشد پس ديگر چه نيـازي بـه            
شود يعني  شرط تو است؟ مادامي كه شرطي گذاشته مي       

علت يا معلول آن يا چيزي ديگـر نبـوده اسـت والّـا تـا                
-زماني كه اولي وجود داشت بايد ايـن هـم وجـود مـي           

 كه داشت ديگر چه نيازي به شرط تو وجود دارد؟ يا اين         
  .سر آخر آن را لغو نكني

د حتي يك حكم را عرضه كنـد و در          توانميانسان ن 
نتيجه هر آن چه در مكاتب اخالقي بشري وجود دارند،          

كـه اكنـون از     -همگي بـر اسـاس آن هـوس متزلـزل           
 و  -2اي بعد از چيـزي ديگـر      برد و لحظه  چيزي لذت مي  

  . آن تاريكي و جهالت مبتني هستند
 قـرآن  بـا  را آن تـا  نـدارد  يچيـز  بخـش  اين در بشر

 و هاارزش و اخالقيات كه زماني نيز قرآن و كنيم مقايسه
 كـه  فرمايـد نمي كندمي عرضه را نبايدها و بايدها احكام

                                                 
و امروز برايش خوشايند است كه در آمريكا شراب را تحريم كند و              -٢

امروز برايش خوشـايند  . فردا برايش خوشايند است كه آن را حالل كند 
ا را تحريم كند و فردا برايش خوشايند است كه زنا را حالل             است كه زن  

 ....كند و
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 اعتراض تا كنممي مطرح را هاآن استدالل اساس بر من

   »!است؟ كردن استدالل راه كجا از اين« كه شود
) حكــامصــادر كــردن ا(كنــد كــه بلكــه بيــان مــي

مخصوص كسي است كه علمش محيط بوده و تمـامي          
كنـد و   ي اجزاي اين جهان را مشاهده مـي       حركات همه 

داند كه اين حركات در اين لحظه و در ايـن مقطـع              مي
براي انسان نسبت به حركات تمام موجودات اين عـالم          

به اين صورت عجز كامل انـسان در ايـن          . سازگار است 
  .شودزمينه ثابت مي

بايد توجه داشـت    (ين در زمينه فن و هنر نيز        هم چن 
تـرين فنـي   در آن عصري كه قرآن نازل شد، قـوي   ) كه

در آن .  بود1»فصاحت و بالغت«كه آن مردمان داشتند     
زمان عرب بـه اوج فـصاحت و بالغـت رسـيده بـود و               
زماني كه قرآن نازل شد، بازار آن نيـز تعطيـل گـشت،             

گفتنـد و   ر نمـي  شاعران از شرم قرآن، ديگر شـع      ) چون(
اي خورد كـه شـاعران،      اصوالً سرودن شعر چنان ضربه    

. اين بار با الهام از قـرآن سـرودن شـعر را آغـاز كردنـد               
-مگر شما نمي  «: قرآن نيز بسيار ساده سخن مي فرمود      

) صلي اهللا عليه وسلم   (كالم محمد ) قرآن(گوييد كه اين    
بيائيـد و   ! است، پس اين همه قيل و قال براي چيست؟        

اي  و سـوره   ����إِنَّا َأْعَطْيَناكَ اْلَكـْوَثَر   إِنَّا َأْعَطْيَناكَ اْلَكـْوَثَر   إِنَّا َأْعَطْيَناكَ اْلَكـْوَثَر   إِنَّا َأْعَطْيَناكَ اْلَكـْوَثَر   ���� جمله هم چون     سه

هـا هـم    اما آن » !چون آن بياوريد و خود را نجات دهيد       
دانستند  بودند و مي-زيرك نه به معناي حقيقي    -زيرك  

ند انجام دهند و براي همين بـود        توانميكه اين كار را ن    
كه آن همه حاالت و دردسرها را براي خودشـان ايجـاد    

ردند و نهايتاً هم از بين رفتند و دنيا و آخـرت خـويش       ك
  . را از دست دادند

يكي از كارهاي حكيمانه پروردگـار ايـن اسـت كـه            
كند كه كمي قبل    ريزي مي حركت عالم را طوري برنامه    

                                                 
 خـود   فصاحت ناظر است به ظاهر كالم، يعني كلمات در سر جـاي            -١

بالغت هم ناظر بر روح و معنا است، يعني سخن . بوده و نامأنوس نباشند
 .سرِجاي خودش بيان شده باشد

از نزول قرآن، لغت عربي به اوج خـود برسـد و پـس از               
ــه ــه گون ــز ب ــه را تنظــيم مــيآن ني ــد كــه اي برنام كن

 را  � در زماني معين پـسرش، اسـماعيل       �ابراهيم
آورده و پايگاه دعوتي را در اين سرزمين متروك بـسازد           

ها ايجاد شوند تا اين امت شروع بـه         كه امتي پس از آن    
سخن گفتن به زبان عربي كنند و به تدريج اين لغـت و        
زبان تكامل پيدا كند تا كمي قبل از نزول قرآن بـه اوج             

، آن هفت   2»معلقات سبعه «خود برسد كه زمان سرودن      
                                                 

ليغ عرب كـه از روي      نام هفت قصيده مشهور از شاعران فصيح و ب         - ٢
تفاخر بر دروازه ي كعبه آويخته بودند تا مردم هر ديار با ورود به مكـه                

نگارش دكتر معين   » هفت پيكر نظامي  «در كتاب   . آن را مشاهده نمايند   
عرب بر آن است    «:  درباره معلقات سبعه چنين آمده است        92و91ص

بود و آن كه در عهد جاهليت، هفت قصيده از هفت شاعر مقبول همگان       
هفت بر جميع اشعار ديگر شاعران رجحان داشت و در حقيقت معـرف             
روح و نشاط حيات عرب بود، از اين رو آن ها را نوشته، بر خانه ي كعبه 

 ».آويختند و بدين سبب آن ها را معلقات سبع و گاه سبع طوال ناميده اند
  :اندگرفته قرار معلقات يسبعه جزء كه شعرا اشعار جمله از 

 :ي وي با مطلع زير استامرؤ القيس كه معلقه: يك
 قفا نبك من ذكري حبيب و منزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل

اي درنگ كنيد، تا به ياد يارِ سفر كرده و سرمنزلِ او در همسفران، لحظه«
 »ريگستان ميان دخول و حَومَل و مِقراه بگرييم

 : زير استزهيربن ابي اسلمي كه معلقه وي با مطلع: دو
 أمن أم اوفي دمنه لم تكلم بحومانه الدراج فالمتثلم

هـاي ام   آيا در سرزمين درشتناك درّاج و متثلم هيچ نشانه اي از خانه           «
 »اَوفي، يار عزيز من، نيست كه با او سخن گفته باشد؟

 :ي زيرحارث بن حلزه اليشكري البكري با مطلع معلقه: سه
 ل منه الثواءآذنتنا ببينها اسماء رب ثاو يم

چه بسا كساني كه اقامتشان ماللت . اسماء گفت كه از ما جدا خواهد شد«
 »اما مگر كسي از اسماء ملول مي شود؟. انگيز باشد

گـشت و از شـعر      ) ص(كه از اصحاب رسـول اهللا     (لبيد بن ربيعه    : چهار
 :ي زيربا مطلع معلقه) سرودن دست كشيد

 دَ غولها فرجامهاعفت الديار محلها فمقامها بمني تَأَبَّ
گذشتند و آن جـا كـه       آرميدند و مي  هاي باران، آنجا كه لختي مي     خانه«

دريغا . مدتي درنگ مي كردند، ويران گرديده و آثارشان محو شده است      
در سرزمين مِني، بر دامنه ي كوه هاي غَول و رِجام، ديگر اثري از آن ها  

 ».نيست
 :يرعمرو بن كلثوم با مطلع معلقه ي ز: پنج

 اال هبي بصحنك فاصبحينا و التبقي خمور االندرينا
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  .قصيده مشهور است
رسـد، گـويي    به اين جـا مـي     ) لغت عرب (زماني كه   

اي بـشري كـه در      «خطاب به بشر گفته شده است كه        
! ايي فن هرچه نيرو و توان خود را به كار گرفتـه           زمينه

ترين و بيشترين نيروي خود را در       و اي عربي كه بزرگ    
تـا ايـن جـا      ! ايهزمينه فصاحت و بالغت به كـار بـست        

. ي پـيش بـروي    تـوان مـي اي و ديگر از اين بيشتر ن      آمده
و . »گوش كن ) را اين سخنان كه قرآن نام دارد     (اكنون  

بينـد كـه اصـالً قابـل       د و مـي   كنـ مـي زماني كه گوش    
ديگـر از  ! مقايسه نيست، اين كالم كجا و آن يك كجـا         

  .د سخن بگويدتوانميشرم ن
ديگـر  )  از زمـان  برهـه (معلوم است كـه پـس از آن         

. كمالي باقي نمانده است كه لغت عربي بدان نائل شـود   
اما اين كه ديگر سير نزولي پيدا كند، تقصيري است كه           

اند و علما به دليل آن كه بيشتر مشغول       مسلمانان داشته 
بايـست در آن    شدند مي ... علومي چون فلسفه و كالم و     

انـيم كـه از     دگرفتند البته مي  را فرا مي  ) لغت عربي (حد،  
  .رودآن فراتر نمي

اما چيزي كه عجيـب اسـت ايـن كـه وقتـي در آن               
زمان، ديگر عرب از آوردن و سرودن چيزي هـم چـون            

-قرآن در فصاحت و بالغت درمانده شد پس از آن مي          

بينيم كه سير نزولي خـود را آغـاز كـرد و اگـر بخواهـد        
دوباره به فصاحت و بالغتي برسد كـه چنـان چيـزي را         
                                                                            

 سـبوي  از و بگـشاي  خـواب  از ديـده  است، صبوح هنگام ساقي، اي هان«

 »مدار دريغ ما از را اَندرين شرابِ و كن پر باده از جام خويش
 :طرفه بن العبد با مطلع معلقه ي زير: شش

 اليدلخوله اطالل ببرقه ثهمد تلوج كباقي الوشم في ظاهر 
در سنگالخ ثهمد، آثار خيمه و خرگاه خَوله مانند خالهايي بر پشت دست «

 »نمايان است
 :عنتره بن شداد العبسي با مطلع معلقه ي زير: هفت

 هل غادر الشُعراءُ من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
اي هست كه شـاعران آن را نـسروده باشـند و تـو اي شـاعر        آيا نغمه «

»  از آن همه سرگرداني، سرمنزلِ محبوب را شـناختي؟         شوريده، آيا پس  
  )مترجم(

تصور كند اين بـار     ) اي چون قرآن است   ورده سوره كه آ (
يعنـي مـي بايـست در       . بايست شـاگرد قـرآن باشـد      مي

خدمت قرآن علوم فصاحت و بالغت خويش را نگـارش     
) در مقابـل آن   (پس نمايان است كه شاگرد قـرآن        . كند

   .چه وضعي خواهد داشت

 در كـه  اسـت  قـرآن  بالغـت  و فصاحت بخش هااين

 موسـيقي  و آهنـگ  بخـش  اما اندشده مطرح نيز گذشته

 اگـر  كـه  اسـت  ايـن  -كنـيم  بيـان  مختـصر  اگر- 1قرآن

 و شناسـي آهنـگ  يزمينه در را خود نيروي تمام بشريت
 روان با آهنگي چه كه اين درك و انسان با آهنگ ارتباط

 كـار  بـه  نيـست،  سـازگار  يك كدام و بوده سازگار انسان

 قـرآن  آهنـگِ  اتنهـ  كه رسندمي نتيجه بدان نهايتاً 2گيرد

 آهنـگ  هـر  و دارد بشر روان با كاملي سازگاري كه است

 قـرآن  آهنـگ  بـه  بـودنش  نزديك در كمالش تنها ديگر

 كمـال  قـرآن  آهنـگ  بـه  بودن نزديك تناسب به و است

  .است نقص داراي نيز آن از دوري تناسب به و داشته
آهنگ قرآن نيز همراه بـا سـازگاري بـا معـاني نيـز              

م كـن مياي كوتاه   فقط اشاره . است) هويژ(داراي آهنگي   
، چـون مـسأله     »الناس«ي  در سوره ) مثالً(بينيم  كه مي 

وسوسه است و وسوسـه هـم عبـارت اسـت از آهـسته              
، كلمـات خـود سـوره       سخن گفتن بـراي فريـب مـردم       

قل أعوذ بـرب النـاس      «چرا نفرمود   . كننده است وسوسه
  . ؟ چون هدفي در اين جا وجود دارد»ملكهم الههم* 
 ِمن َشـرِّ     ِمن َشـرِّ     ِمن َشـرِّ     ِمن َشـرِّ        ؛؛؛؛ إِلَهِ النَّاسِ   إِلَهِ النَّاسِ   إِلَهِ النَّاسِ   إِلَهِ النَّاسِ      ؛؛؛؛     َمِلكِ النَّاسِ   َمِلكِ النَّاسِ   َمِلكِ النَّاسِ   َمِلكِ النَّاسِ      ؛؛؛؛ُقلْ َأُعوذُ ِبَربِّ النَّاسِ   ُقلْ َأُعوذُ ِبَربِّ النَّاسِ   ُقلْ َأُعوذُ ِبَربِّ النَّاسِ   ُقلْ َأُعوذُ ِبَربِّ النَّاسِ       ����

ِمـنَ  ِمـنَ  ِمـنَ  ِمـنَ          ؛؛؛؛     الَّـذِي ُيَوْسـوِسُ ِفـي ُصـدُوِر النَّـاسِ           الَّـذِي ُيَوْسـوِسُ ِفـي ُصـدُوِر النَّـاسِ           الَّـذِي ُيَوْسـوِسُ ِفـي ُصـدُوِر النَّـاسِ           الَّـذِي ُيَوْسـوِسُ ِفـي ُصـدُوِر النَّـاسِ              ؛؛؛؛اْلَوْسَواسِ اْلَخنَّاسِ اْلَوْسَواسِ اْلَخنَّاسِ اْلَوْسَواسِ اْلَخنَّاسِ اْلَوْسَواسِ اْلَخنَّاسِ 
به   .  برم به پروردگار مردمان     پناه مي : بگو  ����    اْلِجنَّةِ َو النَّاس  اْلِجنَّةِ َو النَّاس  اْلِجنَّةِ َو النَّاس  اْلِجنَّةِ َو النَّاس  

                                                 
 )تنها( و است نشده كار آن روي زياد متاسفانه و بوده مفصل بسيار كه -١

 نگاشته )مطالبي( قرآن فني تصوير زمينه در مقداري )اهللا رحمه( سيدقطب

 .است نهاده بنا را آن مبدأ و است
رض مي كنم و ديگران بروند اين ادعايي است كه به صورت قاطع ع -2

 .و آن را آزمايش كنند
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) بــه حــقّ( معبــود بــه  .مردمــان) واقعــي(مالــك و حــاكم 
اگر براي  (رود    گري كه واپس مي     از شر وسوسه    .مردمان

شدن بر او، از خدا كمك بخواهي و خويشتن را در             چيره
هــاي  گــري اســت كــه در ســينه  وسوســه  ).پنــاهش داري

و ايشان را به سـوي زشـتي   (پردازد  مردمان به وسوسه مي  
در ). (خوانــد هــا و واجبــات مــيو گنــاه و تــرك خــوبي

  )6-1/الناس(. هاها و انساناز جّني) هاي مردماني هسين
 حـال  در همگـي  كلمـات  بينـيم مـي  كـه  گونه همان

 در كـه  نجـم  يسـوره  در مـثالً  يا .هستند كردنوسوسه

 .وندشـ مي ختم »الف« به يهمگ ياتآ سوره، اين ابتداي
 لطافـت  از حالتي و شودمي ادا نرمي به جا اين در »الف«

 موضـوع  ايـن  بـه  جـا  ايـن  در هم آن و دارد وجود آن در

 )�پيـامبر  يعني( داعي اين يعقيده كه كندمي استدالل
 عقيـده  مانند و است شده نهاده بنا توحيد اساس و پايه بر

 .نيـست  پايـه بـي  اسـت  هوس و هوي مبناي بر كه شما
 و سرانجام كند،مي بازتر را موضوع )سوره اين در خداوند(

 هايگيريموضع به كند،مي يبررس را هاانسان كار پايان

-مـي  ايستندمي حق دعوت اين برابر در كه كساني غلط

 زماني تا و )كندمي مطرح را( مطالب قبيل اين از و دپرداز

-مـي  ختم »الف« به را آيات نيز كندمي حجت اتمام كه

 را خطـري  كـه  شخصي چونان كندمي حجت اتمام .كند

 -مـثالً  - و دهـد  روي اسـت  نزديـك  كـه  كرده مشاهده
 بـا  وي و اسـت  شـدن  نزديـك  حـال  در عظـيم  سيالبي

 !مـردم  اي كـه  گويدمي زنان نفس و دودمي دستپاچگي
  :است راه در عظيم سيالبي كه برويد كنار
قيامـت    ����         َليْسَ َلَها ِمن دُونِ اللَّهِ َكاِشـفَة        َليْسَ َلَها ِمن دُونِ اللَّهِ َكاِشـفَة        َليْسَ َلَها ِمن دُونِ اللَّهِ َكاِشـفَة        َليْسَ َلَها ِمن دُونِ اللَّهِ َكاِشـفَة           ؛؛؛؛    َأِزَفتْ اْلĤِزفَةُ َأِزَفتْ اْلĤِزفَةُ َأِزَفتْ اْلĤِزفَةُ َأِزَفتْ اْلĤِزفَةُ         ���� 

 را توانـد آن  جز خدا هيچكس نمي   .نزديك گرديده است  
  )58-57/نجم (.ظاهر و پديدار كند
كند كه در اين نمونه     ها نيز نمايان مي   حتي خود لفظ  

 نپس از اتمام حجت كردن، خطر در حال نزديـك شـد     
. دود تا به ديگران خبر دهـد  است و شخص با عجله مي     

يعني خطـري كـه زمـان زيـادي         » اآلِزفَةُ«حتي كلمه   

وقـت تنـگ   بـاقي نمانـده اسـت و       ) براي رهايي از آن   (
  .است و نزديك است كه ديگر گرفتار شوند

ها را بيـان كـرد و مـشاهده كـرد كـه            زماني كه اين  
كند، خود بـا حـالتي از       كسي به آن سخنان توجهي نمي     

رود و چـون وظيفـه      اي مـي  آسودگي و نگراني به گوشه    
  :گويدخود را انجام داده است مي

        ؛؛؛؛     َوَتْضَحُكونَ َوَلا َتْبُكـونَ      َوَتْضَحُكونَ َوَلا َتْبُكـونَ      َوَتْضَحُكونَ َوَلا َتْبُكـونَ      َوَتْضَحُكونَ َوَلا َتْبُكـونَ         ؛؛؛؛     َأَفِمنْ َهذَا اْلَحدِيثِ َتْعَجُبونَ       َأَفِمنْ َهذَا اْلَحدِيثِ َتْعَجُبونَ       َأَفِمنْ َهذَا اْلَحدِيثِ َتْعَجُبونَ       َأَفِمنْ َهذَا اْلَحدِيثِ َتْعَجُبونَ                  ����
 در و كنيـد  مـي  تعجـب  سـخن  ايـن  از آيـا    ����            َوَأنُتمْ َسـاِمدُون  َوَأنُتمْ َسـاِمدُون  َوَأنُتمْ َسـاِمدُون  َوَأنُتمْ َسـاِمدُون  

 آيـا  و  ؟كنيد  نمي گريه و خنديد  مي آيا و  ؟افتيد  مي شگفت

  )61-59/نجم( بريد؟ مي بسر هوسراني و غفلت در پيوسته

 نكردنـد  قبول را هشدار اين چرا كه خوردمي حسرت 

 د،كنـ مـي  بيـان  ديگـر  سخناني اخير، هايآيه در نهايتاً و

   ).دكنمي حذف را ها آن و( گذاردنمي برايشان ي»نون«
ها در   در برخي سرودها و موسيقي     - بالتشبيه -مثالً  

 موسـيقي و آواز را  دايآخر به تدريج و آهسته آهسته ص 
ود تا اين كـه در آخـر بـا        شميكم كرده و كمتر و كمتر       

  :در اين جا. رودين ميكمترين صوت از ب
اكنون كه چنين است خـدا       ����             َفاْسُجدُوا ِللَّهِ َواْعُبدُوا    َفاْسُجدُوا ِللَّهِ َواْعُبدُوا    َفاْسُجدُوا ِللَّهِ َواْعُبدُوا    َفاْسُجدُوا ِللَّهِ َواْعُبدُوا               ����

  )62/نجم(  را سجده كنيد و او را بپرستيد
مثل اين كه   . ودشميآورده  » نون«بدون  » واو«كه   

خواهد سخنانش را بـه پايـان برسـاند،    در آن اثنا كه مي   
ل بحـث كـردن      چون ديگر قاب   ؛رساندآن را به آخر نمي    

  . رودها را رها كرده و مينيست و آن
اين قرآن است بـا ايـن خـصوصيات در ايـن چهـار              
زمينه كه بشر تمام توان و نيروي خود را به كار گرفتـه             

و شخـصي بـا آن      ). و نتوانسته با آن مقابله كنـد      (است  
ايـن  ) يعني پيامبري امي و درس نخوانـده      (خصوصيات  

ود تصور كـرد كـه تمـامي        شيمآيا  . قرآن را آورده است   
 كـه او   -بشريت به خاك پاي چيزي كه بـشري ديگـر           

ها سواد و دانـش     هم حتي شايد به اندازه يك هزارم آن       
  !  نرسند؟-دانسته است تجربي نمي

پس معلوم است كه راهي جز تسليم در مقابـل ايـن          
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اي نداشته و نتيجه » اين قرآن كار بشر نيست    «گفته كه   
و زماني كه كار بشر     . ودشميعايدمان ن ديگر غير از آن     

) يعني موجودات ديگـر   (نباشد، معلوم است كه غير بشر       
  :تر از بشرندنيز پايين

  زجايي كه رستم گريزد ز جنگ 
  نه كاووس ماند نه پور پشنگ

هاست كه ما را به مؤمن بـودن بـه وجـود خـدا              اين
تـرين  از طرفي اين دليل اخيـر پـر بركـت         . دكنميوادار  

چرا؟ چون در ايـن جـا در يـك زمـان هـم              . ل است دلي
ود كه قرآن كالم خداست و هم وجود خـود          شمياثبات  

ود و هم رسالت، هم آخـرت و هـم بـه            شميخدا اثبات   
طور كلي تمام مضامين قرآني در قرآن اثبات شده است          

  . ماندو فقط تسليم شدن به قرآن باقي مي
 تـسليم  و بـوده  زيرك كه است الزم انساني نتيجه در

 خـدا  كـه  دهـد مي توضيح برايش قرآن آن از پس و شود

 اسـت؟  صـفاتي  و اسـماء  چـه  داراي يعني است؟ چگونه

 چــه آخــرت حــوادث و ودشــمــي اثبــات چگونــه آخــرت

 به و است؟ چگونه رسالت خصوصيات هستند؟ چيزهايي

 زنـدگي  برنامه و بينش از ...و جن و ئكهمال ترتيب همين

 به بشر كه چه آن هر و دكنيم عرضه بخواهد چه آن هر

 كمـال  سوي به حركت براي سرزمين اين در بشر عنوان

 قـرآن  ايـن  در )دتوانمي( را همگي باشد، داشته نياز بدان

 بـا  و دهـد  فـرا  گوش بدان كه آن ماندمي .آورد دست به

 وي بـه  كـه  چيـزي  هر قرآن .بيايد قرآن حضور به سمع

 راهنماي را آن و شود تسليم و كرده درك را آن گويدمي

 از بسياري به مورد اين با كه .دهد قرار زندگي در خويش

  .شودمي داده پاسخ سواالت
  

  �خطاب بن عمر يپندها

  نينشهم و دوست انتخاب درباره
  

 راه بـه  و مانيپـش  بـد  يكارها از كه ديباش نيهمنش يكسان با .1

  1.دارد يشتريب ترّق آنها دل رايز اندبرگشته خدا اطاعت

  2.يدباش داشته راستگو و صادق دوستان كه يدباش مواظب .2

  3.يدكن انتخاب يارگزيپره و يتقو يمبنا بر را دوستان .3

 نيـ ا مگـر  ،ديـ ندار دور نظر از را اطياحت انتاندوست به نسبت .4

  4.بترسد خدا از كه است نيام يكس هاتن و دنباش امانت اهل كه

 خـدا  از كـه  يـد كن مـشورت  يكـسان  با همواره شيخو كار در .5

 تنهــا خــدا بنــدگان از« :اســت فرمــوده خــدا رايــز ترســند،يمــ

  5.»ترسنديم خدا از كه هستند دانشمندان

 وقت  يلي خ راي ز ، با احمق بر حذر باش     ياز دوست ! زنهار. 6

-ي به تو م   ي ضرر كهير حال  به تو برساند د    يخواسته منفعت 

  6.رساند

ـ « :گفـت  �عمـر  حـضرت  بـه  يمرد .7  و صـادق  يمـرد  يفالن

 :گفـت  ؟يابـوده  مـسافرت  در او بـا  ايآ :گفت است، كار درست

 افتـاده؟  اتفـاق  ييدعـوا  و خـصومت  او و تو نيب در ايآ :گفت نه،

 ؟ياگذاشـته  او نـزد  در امانـت  بـه  را يزيـ چ ايآ :گفت نه، :گفت

 بـه  ،ينـدار  او ارهدرب ياطالعات چيه تو پس :فتگ عمر .نه :گفت

 بـاال  را خود سر سجده يبرا كه ،يادهيد مسجد در را او تو نظرم
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