 -۲۸۰ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟!
ﺑﺨﺶ اول

ﺳﺆال :ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼم وﺣﯽ و
ﻣﻔﺴ ّﺮان ﻗﺮآن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮدی در ﮐﻤﺎل ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﺶ دارد؟! ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﭘﺎﺳﺦ:
ﮐﻠﯿﺎت
* آﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع دارد؟!
* ﺷﺮاﯾﻂ اﺛﺮﮔﺬاری ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟!
* ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺤﻮّل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺎ و ﻧﺰول ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
* در ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺗﺤﻮّل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
* ﻗﺮآن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ دارای اﻟﻔﺎظ ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود.
* در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
* روش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ.
* ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ

ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
* آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﺳﻘﻒ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟!
* ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺮآن در ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻔﺎظ آﯾﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮآن ﻋﻤﺪﺗﺎً در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻓﻬﻢ و درک آن ﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺪﺑ ّﺮ و زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
* ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎﺻﯽ از
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم -دارد.

ﻣﻌﺎﻧﯽ

ﻗﺮآن

اﺧﺘﺼﺎص

ﺑﻪ

ذوات

ﻣﻘﺪﺳﻪ

* * * * * * * * * *
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و در رأس آن ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮق
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً در
ﮐﻤﺎل ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻮادث ﺗﻌﻘّﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺰول ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد،
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ :ﻫﻤﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ -ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ادﯾﺎن -و ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣﺒﺪأ واﺣﺪ و ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠّﻤﺎً ﻧﻪ ﻧﻈﺮ و اراده و ﻣﺸﯿّﺖ ذات ﻗﺪوس اﻟﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻠﯽ او ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﻮد او ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺳ ُﻨَّﺔ َ اﻟﻠ َّﻪِ اﻟ َّﺘ ِﻲ ﻗ َﺪ ْ ﺧ َﻠ َﺖْ ﻣ ِﻦ ْ ﻗ َﺒْﻞ ُ وَﻟ َﻦ ْ ﺗ َﺠ ِﺪ َ
ﻟ ِﺴ ُﻨَّﺔِ اﻟﻠ َّﻪِ ﺗ َﺒْﺪ ِﻳﻼً « )اﻟﻔﺘﺢ (23/ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﻨﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده و در ﺳﻨﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ .و آن ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺣﻮادث

زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﺤﻮّﻻت ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ،
ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎ ،و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ،
آﻣﻮزش ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﻮّل ﺷﺪه و ﻋﻠﻮم ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت آﻣﻮزش ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ -ﻧﻪ ﻫﻤﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان -ارﺳﺎل ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس در ﺳﺎل
ﻫﺎی اول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻘﺪاری آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از
ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺤﻘّﻖ در ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻃﺒﻌﺎً ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺜﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را در ﺳﺎل ﻫﺎی اول اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﻘﺎﻃﻊ اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﺪی ﯾﺎد داد و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻋﻠﻮم،
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺘﺤﻮّل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻇﻬﻮر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪ ّد و ﻧﺰول ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم
دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮی را ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺤﻮّل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻫﺎ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
آﻣﻮزش ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی و
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺤﻮّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﺤﻮّل و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ! و در آن زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ
»آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا« ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و
ﺳﻠّﻢ -و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ« ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻧﺰول ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
آﺳﻤﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ

ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و
ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ و درک ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺗﺤﻮّل
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟!
ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال دو ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ دو
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و آن دو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-1اﺳﻠﻮب اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ.
-2اﺳﺘﻤﺮار رﻫﺒﺮی آﺳﻤﺎﻧﯽ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روش ﻣﺘﺪاول در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ:
در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﻠﻮب و روش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺳﺖ .و
ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻣﺤﺪودی در آن ﺑﺎ روﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ دارد و ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ و در
ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ دارای ﭼﻨﯿﻦ
وﺻﻔﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻢّ از ﻣﻘﺎﻻت »ﮐﻼم اﯾﺎم« و »ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ«
و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﻣﻮزش ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آورده اﯾﻢ و دﻻﺋﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ! و در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم ﺑﺮای آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ دﻻﺋﻞ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ
ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع:
»ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﯿﺎز آن از ﻫﺮ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی-
ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ -ﺷﺪه اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ اوﺻﺎف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺤﺪود و از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ! ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺪﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ در آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪی از آﯾﺎت آن ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮای زﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در
ﻫﻤﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ -از زﻣﺎن ﻧﺰول آن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن در

دﻧﯿﺎ -در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻮره ﻣﺜﻞ آن ،ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در
آن ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﺪود
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻣﺤﺪود اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
آن ﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻓﺸﺮده آن اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن را در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﮐﺘﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺟﻠﺪ اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺪود و ﻧﺎ ﻣﺤﺪود«
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺪل آورده اﯾﻢ ،و ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪودی وﺟﻮد دارد.
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و درک و ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و درک و اﺳﺘﻌﺪاد
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ دارای اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ،ﭼﻮن آن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﺤﺪود و ﻧﯿﺎز ﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ »ﻣﻌﺠﺰه« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان آورﻧﺪه
آن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع(
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﻌﺠﺰات دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻌﺠﺰه
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻧﺒﻮده و آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺠﺰات دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .و ﮐﺘﺐ ﻣﻮرد
ذﮐﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﯿﻦ ،اﻣﺎ
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ،
ﻣﻌﺠﺰه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮای زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ،ﻣﺘﻀﻤّﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدن روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی از آن ﮐﺸﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺒﺘﺪی در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﻫﻢ
ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دارای ﻋﻠﻢ و ادراک ﻓﻮق ﻋﺎدی
ﯾﻌﻨﯽ ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا )ع( و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺳﻼم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻌﺎً در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﺪی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮی از
ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و درک داﻧﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺨﺼ ّﺺ در
ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ و ادراک آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﻖ ﻓﻬﻢ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ! ﯾﻌﻨﯽ ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ و آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮآن ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن از ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن دو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ .ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی از اﻟﻔﺎظ آﯾﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ .و ﻣﺎ
در ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺠﺎب
)(1

ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ«.

در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ و آن دو ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ .ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی آن از اﻟﻔﺎظ آﯾﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎدی ﺑﺸﺮی و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻔﺎظ آﯾﺎت ،آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً در رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪِد ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻓﻬﻢ و درک و ﮐﺸﻒ آن ﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ »ﺗﺪﺑ ّﺮ« و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن روش ﺧﺎص
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را دارد و ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در آن ﻫﻢ از اﻧﻮاع روش ﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﺪاول در ﻋﻠﻮم ﻋﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮآن ﺳﻘﻒ و ﻣﺤﺪوده
ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮآن ﺷﻨﺎس ﺑﻄﻮر داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﺗﺪﺑ ّﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ای از آن ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮآن در ﺣﯿﻄﻪ
ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﯽ رﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﯽ و ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم-
ﻗﺮار دارد! و ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در
آن ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﻄﻌﺎً در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻋﻢّ از ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮّل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻮّل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﻓﻬﻢ و
درک و اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﻮزش ﭘﺬﯾﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﮐﻤﺎل ﯾﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﺘﺎب
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ اﻓﺮاد و ﻫﻢ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮّل ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠّﻢ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی آن اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﻮع
ﺗﺤﻮّﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻮّل ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺗﻌﺪادی ﺧﺎﺻﯽ از آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﻌﺮا
و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزان.
ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ
اﻓﺮاد و ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﺋﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻨﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﯾﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی دﻻﺋﻞ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع »اﺳﺘﻤﺮار رﻫﺒﺮی آﺳﻤﺎﻧﯽ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.
اﻟﯿﺎس ﮐﻼﻧﺘﺮی
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