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 وحی از راه استدالل بر علوم و فنون پنهان نقد و بررسی اثبات ضرورت

 h_shivapoor@yahoo.com  دانشگاه مفيد ،استاديار گروه الهيات/ حامد شيواپور 

 21/21/2998ـ پذيرش:  27/20/2997دريافت: 

 دهچكي
علوم و از يك سو، شود كه اين استدالز ملرح مي ،هاي كالمي، براي اثبات ضرورت وحيدر برخي از كتاب

عادي بشر براي دست يافتن به آنها  ة، عقل و تجربسوي ديگرو از  ،عي هست كه براي بشر ضرورت داردصناي
 كافي نيست. پس بايد وحي چنين علوم و صنايعي را در اختيار بشر قرار دهد.

الز ني استدتوان به نحو پيشياين استدالز، هم به نحو پيشيني و هم به نحو پسيني قابل طرح است؛ يعني هم مي
كرد كه چون چنين علوم و صنايعي براي بشر ضروري است، پس خدا بايد آنها را از راه وحي در اختيار بشر قرار دهد، 

 توان به نحو پسيني گفت: چون چنين علوم و صنايعي عمالً نزد بشر هست، پس وحيي در كار بوده است.و هم مي
 ةكه برخي از علوم و صنايع از راه عقل و تجرب شود كه گرچه اين سخن درست استبحث مي ،در اين مقاله

تواند ضرورت پيشيني يا پسيني وحي را اثبات كند و ممكن است آيد، اما صرف اين نكته نميعادي به دست نمي
 هاي غير عادي ديگري جز وحي در اختيار بشر قرار گيرد.اين علوم و صنايع از راه

 .شناسي وحي، وجوب للف، تعليم صنايع خفيه، طبتعلم و دين، ضرورت وحي، معرف ها:كليدواژه
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 مقدمه

  پيش درآمد. 2

شود. طرح مي« ادلة اثبات ضرورت نبوت يا وحي»، بحثي با عنوان «نبوت»هاي كالمي، در ابتداي بحث در كتاب

بيين عادي او ت توان با تجربةهايي است كه آنها را نميها و شناختها اين است كه بشر واجد دانشيكي از استدالز

كه خواهيم هايي دست يافته باشد. چنانها و شناختكرد. پس بايد وحيي در كار باشد تا از راه آن، بشر به چنين دانش

ر هايي ذكديد، در برخي از كتب كالمي يا غيركالمي، معموالً دو علم طب و نجوم را به عنوان نمونة چنين دانش

 (. 178، ص0تا، جعربي، بيابن ؛72، ص2، جق2427، كاشاني فيض ؛21-24، ص2919ناصرخسرو، كنند )مي

  «علوم و فنون پنهان»يا  «صنايع خفيه»تعريف . 0

د. براي كننمي به آنها كفايتيابي دستهاي نظري و عملي است كه تجربة متعارف بشر براي ها و شناختدانش

 همواره از دارو ،در طب ثالً،م ؛انش طب سودمند استهاي دتوجه به پيچيدگي ،، از باب نمونهتر شدن موضوعروشن

اوان از بين انواع فر؛ از جمله اينكه هاي زيادي وجود داردپرسش ،شده است. اما دربارة ابعاد گوناگون داروهااستفاده مي

 يك خاصيت دارويي دارند؟ مواد گياهي، حيواني، معدني و شيميايي در مناط  گوناگون جهان، كدام

ن چند كنيم: تا كنومحدود مي ،ها را فقط به گياهاني كه خاصيت دارويي دارندنظر از ساير موارد، پرسشبا صرف

ياهان شوند؟ هر يك از اين گنوع از اين نوع گياهان شناخته شده است؟ اين گياهان در كجا و با چه شرايلي كشت مي

ها شا چه شرايط و طب  كدام دستور، ت ثير دارد؟ اين پرسبراي كدام بيماري مفيد است؟ استفاده از اين گياهان دارويي ب

به صورت مفرد يا تركيبي )چه تركيب با گياهان ديگر و چه تركيب با ساير مواد  ،با در نظر داشتن خواص اين گياهان

بودن  شثمربخة احتماالت دربارة آور همتري خواهد يافت و انديشيدن به مجموع عظيم و حيرتدارويي(، ابعاد پيچيده

 يك دارو، حاصلي جز حيرت به ارمغان نخواهد آورد. 

اكنون پرسش اين است كه با در نظر گرفتن تنوع فراوان گياهان در جهان، بشر از كجا به اين نكته پي برده است كه 

كشف  ان جهان رابرخي اين گياهان اثر دارويي دارند؟ چه مقدار عمر و تجربه الزم بوده است تا بشر همة انواع گوناگون گياه

 ها بيازمايد تا بفهمد چه گياهي براي كدام بيماري مفيد است؟ كند و همة آنها را نسبت به همة انواع بيماري

هنگامي كه با سرماخوردگي فرزندش مواجه شده، تصادفاً يا از  -مثالً  -توان احتماز داد كه بشر نخستين، البته مي

روييده است به فرزندش خورانده و چون بهبود او را ديده ديك محل زندگي او ميسر استيصاز، گياهي را كه در همان نز

توان و اين تجربه را نيز چند بار تكرار كرده، نتيجه گرفته كه فالن گياه براي درمان سرماخوردگي مؤثر است. اما آيا مي

ا تبيين كرد؟ پيداست كه حجم اي از نوع همين آزمون و خلاش، بر اساس تجربهكل دانش طب را با همة گستردگي

توان گفت: بشر بر اساس عقل و تجربة عادي ها چنان است كه نميعظيم احتماالت گوناگون نسبت داروها و بيماري

تك خود و از راه آزمون و خلا و با آزمايش كردن انواع گياهان و تركيبات پيچيدة آنها و آزمودن هر احتماز با تك

 ها ساز زيست خود بر كرة زمين، به دانش طب دست يافته است.ر گرفتن احتماز ميليونها، حتي با در نظبيماري
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ها كافي است تا نشان دهد كه بشر واجد معارفي است كه عقل و تجربة عادي او براي دست يافتن به آنها اين مثاز

هاست و آنچه اي از اين دانشمونهكافي نيست، حتي اگر تاريخ درازي از زيستن او در زمين گذشته باشد. دانش طب تنها ن

توان به بسياري از علوم و معارف و فنون و صنايع ديگر بشري نيز تعميم داد. وجه مشترك همة آنها اين است را گفتيم مي

ها يا فنوني باشد هرگز كافي نيست و بشر حتي در كه عقل متعارف بشر و نيز تجربة عادي او در اينكه واجد چنان دانش

 هايي شده باشد. ها يا مهارتتوانسته است از راه تجربه و آزمون و خلا واجد چنان شناختيان دراز نيز نميطوز سال

توان بر ضرورت استدالز برخي از متكلمان اين است كه از وجود چنان معارفي مي ،كه خواهيم ديدحاز چنان

كرده رسي پيدا نميها و فنوني دستشناختبه چنان  ،به اين نحو كه چون بشر به خودي خود ،وحي استدالز كرد

 شده باشد.آنها  است، حتماً بايد از راه وحي واجد

 پيشينة پژوهش . 9

 ،ها و مقاالت متعددي نوشته شده است. براي مثازنامههاي كالمي بر ضرورت وحي و نبوت، پاياندر باب استدالز

در  2984در ساز  محمد يونس افضلية نوشت ،«لمان اسالميضرورت بعثت از ديدگاه متك»اي با عنوان نامهاز پايان

ين ته است. همچنداشاختصاص  حاضردفاع شده و بخش مختصري از اين اثر به بحث  «مركز جهاني علوم اسالمي»

ة جلدر م ،حميد كريميبه قلم  ،«دفاع مجدد از دليل عقلي ضرورت وحي بر اساس حكمت الهي»اي با عنوان مقاله

. نويسنده نبوده استة بحث، ملمع نظر لئخاص مس ي( نوشته شده كه به نحو2994، 0 از ششم، ش)س، معرفت كالمي

 قبساتة لمج در محمدحسن قدردان قراملكيبه قلم  ،«نياز به دين و پيامبرانة فلسف»عنوان  اديگري نيز بة مقال

 ت. آن نبوده اسة نويسندة ويژه دغدغعلوم و فنون پنهان به نحو مسئلة منتشر شده كه باز هم  (2980بهار ، 97)ش

 ضرورت و اهميت بحث. 4

اند دهداليلي ذكر كر ،داري است. متكلمان ما در اثبات ضرورت آنركن دوم دين ،وحي، نبوت يا بعثت پس از توحيد

 ها در اين زمينه كمك خواهد كرد.كه بررسي اين داليل به موجه بودن استدالز

 . نوآوري1

پژوهشي صورت  ،ضرورت وحي از راه ضرورت وجود علوم و فنون پنهان، تا كنون به نحو خاص استدالز برة دربار

اوالً مدعاي متكلمان در اين باره بررسي خواهد شد و سپس كفايت اين دليل در اثبات  ،نگرفته است. در اين مقاله

 گرديد. ارزش اين دليل در جاي خود روشن خواهد  ،و در عين حازشد ضرورت وحي نقد خواهد 

 . سؤاالت اصلي و فرعي1

 روست؟پرسش اصلي اين است كه استدالز بر ضرورت وحي و نبوت از راه علوم و فنون پنهان با چه اشكاالتي روبه

 عبارت است از:هاي فرعي اين مقاله پرسش

 ه است؟يافتها و اساطير چگونه انعكاس علوم و فنون پنهان با وحي و الهام غيربشري در ساير فرهنگة رابل -

 توان شواهدي از قرآن يا روايات اسالمي نيز نشان داد؟اي ميآيا براي چنين رابله -

 اند؟ضرورت وحي و نبوت را اثبات كرده ،متكلمان چگونه از راه علوم و فنون پنهان -
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 رياساطآينة ربشري علوم پنهان در منش  غي

 ،ريعالمي فرابشه متعارف بشر بة هاي پنهان از تجربنشدهد كه نسبت دادن داجو در اساطير ملل نشان ميوجست

د تا از راه اي است و اساطير برآنناسلورهة از اركان انديش« عليت»مفهوم ه اند كگفتهه دارد. در اين باره اي ديرينسابقه

پيدايش آتش،  كشف ةهايي كه دربارها را تبيين كنند. اسلورهپديده ،كه خصلتي توضيحي دارند، ايهاي اسلورهافسانه

خط، آموزش فنون كشاورزي، طرز تهية پوشاك، شيوة ساختن خانه و مانند آن است به همين گروه از اساطير تعل  دارد. 

 (.82-79، ص2977دانند )هادي، ها، ميراث فرهنگي را دستاورد قهرمانان يا منجيان مياين اسلوره

سي ن نخستين كين دست وجود دارد. در اين اساطير، خدايي معيژ زيادي از اهاي نمونهدر اساطير چين نيز  ،مثالً

د. آسماني استفاده كننة دهد كه چگونه از اين هديها ياد ميكند و يا يك خدا به انساناست كه فرهنگ را هديه مي

زي با نام رخداي كشاو مثالً ؛هانه انسان ،د كه ابداع و كشف فرهنگ كار خدايان استدگركيد مي ت نيزاين نكته بر 

ها انچشد و به انسگياهان را مية آموزد كه از طب و مزاياي كشاورزي استفاده كنند. او همها ميبه انسان« نانگشن»

نيز « فوزي»خداي  .(042، ص2999كاز و ديگران، دهد كه ميان گياهان سمي و خوردني فرق بگذارند )مكياد مي

نيز خداي جنگ و هنر « يوچي»اي خداي اسلوره .(040)همان، صگويي و سالح شكار است خداي نوشتار، پيش

ديگري نيز در اساطير چين هستند كه  دخدايان متعد .(044هاي فلزي است )همان، صذوب فلزات و مخترع سالح

 انندم چوبي، ساختن تير و كمان، ساختن گاوآهن وة چون توليد ابريشم، موسيقي، اختراع قاي ، اختراع ارابهماموري 

 .(041-044شود.)همان، صنسبت داده ميآنها  به آن

بتي تعل  اقوام تة برد كه به خانوادنام مي« ناخي»رومانيايي، از قومي به نام ة شناس برجست، اسلورهميرچا الياده

 ،كنند كه قهرمان اسلورههاي شفابخش را چنين روايت ميها و افسوندارند. آنان خاستگاه پيدايش داروها و طلسم

ها ي دارويي برود كه مانع مرگ انسانوجوجستاند. او تصميم مي گيرد به بيند كه جان باختهپدر و مادر خود را مي

ايي آسداروهاي معجزه ،كند و پس از ماجراهاي بسيار، سرانجاميس ارواح سفر ميئبه سرزمين ر ،ين منظوردشود و ب

ها آن شوند كه بعدها گياهان دارويي از بقاياين داروها پراكنده ميكند و آسقوط مي ،دزدد؛ اما در هنگام فراررا مي

 .(41-41، ص2992رويد )الياده، مي

 رومتئوسپشوند؛ مثالً، اختراع آتش به ها، هنرها و فنون به خدايان نسبت داده ميدر اساطير يونان نيز بسياري از دانش

خداي  هفايستوسيز هر يك ايزد چيزي هستند؛ مثالً، (. خدايان المپ ن92، ص2971شود )ژيران، نسبت داده مي

 (.91خداي كشاورزي است )همان، ص دِمِترخداي موسيقي و طب، و  آپولونخداي اختراع،  هرمسآهنگري، 

در  الطونافنيز انعكاس يافته است.  افالطونچون همحتي در ديدگاه فيلسوف بزرگي  ،اين انديشه اساطيري

گري و بافندگي را او حتي فن كوزه .(2927، ص2982، 4داند )افالطون، جا كار خدايان مي، وضع قانون ررسالة قوانين

، خداي پزشكي در يونان باستان، نيز سخن آسكلپيوس( و از 2972دهد )همان، صهم به الهام الهي نسبت مي

س دارد و هيچ ك هر كسي كاري معين به عهده ،منظمة دانست كه در جامعمي» آسكلپيوساو ة گويد. به گفتمي

 .(928-927، ص0)همان، ج« چنان وقت ندارد كه عمر خود را با بيماري و آزمايش داروهاي گوناگون بگذراند
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 افالطون. (727، ص0كند )همان، جهمين ديدگاه را ملرح مي ،زبان ة منش دربار ،كراتولوسة در رسال افالطون

را نها آ گذارِ نخست چگونه ماهيت اشيا را شناخته است تا، نامكه بدون واژه و زبان ،همچنين در پاسخ به اين اشكاز

 گويد: نام نهد، چنين مي

 ها را نيرويي برتر از نيروي آدمي ساخته است ونخستين واژه :كنم پاسخ درست اين است كه بگوييمگمان مي

 .(749، ص0اند )همان، جبالضروره درست، آنها روازاين

سنده آن بة گذرا دربارة كه در اينجا تنها به چند اشار ،ها و ملل گوناگونر در فرهنگهاي متعدد اين اساطينمونه

ها بوده كه تجربه و دانش متعارف بشر براي دست انسانملمح نظر اين نكته ، دهد كه از ديربازنشان مي ،كرديم

ته است فرابشري نسبت داد. همين نكبايد آن را به منبعي  ،روو ازاين ،ها و فنون كافي نيستيافتن به برخي از دانش

 ها و فنون بر ضرورت وحي واداشته است. كه برخي از متكلمان را به استدالز از ضرورت اين دانش

 اتينسبت وحي و علوم پنهان در قرآن و روا

جود و داران استدالز بردر استدالز فوق، ممكن است به برخي از آيات قرآن نيز استناد شود. به عبارت ديگر، طرف

براي اثبات ضرورت وحي، ممكن است برخي از آيات قرآن را شاهدي بر ديدگاه خود  ،گونه علوم و معارف بشرياين

 كنيم:بدانند. برخي از اين آيات را مرور مي

د انشيا دانستهبرخي از مفسران مراد از تعليم اسماء را آموختن خواص ا .(92 ه:)بقر...« وَ عَلَّمَ آدَمَ الْ َسْماءَ كُلَّها». 2

ساختن صناعات و ، آموختن «تعليم اسماء»اند كه مراد از تصريح كردهبرخي و  ،(997، ص0ج، 2402)فخر رازي، 

چيزهايي است كه به عمارت ة و همآنها  ها و داروها و استخراج معادن و كاشتن درختان و منافعزمين و دانش خوردني

 .(282، ص2ج ،2970 شود )طبرسي،دين و دنيا مربوط مي

وَ عَلَّمْناهُ »آموخته است:  داودحضرت شود كه خداوند ساختن زره را به صراحت تصريح ميبه در قرآن كريم، . 0

سب  نيز به ة سور22و  22ة همچنين در آي .(82 :)انبياء« لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصَِنكُمْ مِنْ بَ ِْسكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ  صَنْعَةَ

وَ لَقَْد آتَيْنا داوَُد مِنَّا فَضاًْل يا جِباُز أَوِّبِي مَعَهُ وَ اللَّيَْر وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ »بافي به او اشاره شده است: عت زرهتعليم صن

اند ردهرخي مفسران تصريح كب ،بر اين اساس .«اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَُلوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِير

 .(90، ص 7ج، 2970ايشان بود )طبرسي،  ،كه اولين كسي كه زره ساخت

قالُوا يا »فرمايد: مي 97-94القرنين اشاره دارد. در آيات ، به داستان سدسازي ذوكهفة سور 98-89آيات . 9

ي أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا قالَ ما َمكَّن   فَهَلْ نَْجعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى ذَاالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

نْفُخُوا حَتَّى نِ قالَ ابَيْنَ الصَّدََفيْ  اوىفِيهِ َرب ي خَيْرٌ فَأَعِيُنونِي بُِقوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً آتُونِي ُزبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا س

هرچند تصريح نشده كه  ،«إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عََليْهِ قِطْراً فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبا

 نخستين كسي كه سد ساخت ايشان بوده است.
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در  طري  وحي به انسان رسيده است. خداوند سازي نيز از جمله صنايعي است كه ازكشتي :شايد بتوان گفت. 4

وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ »از طري  وحي و تعليم الهي بوده است:  نوححضرت سازي كشتي :فرمايدهود مية سور 97ة آي

از طري  وحي اشاره كرده است:  نوححضرت سازي منون به كشتيؤمة سور 07ة همچنين آي ،«بِ َعْيُنِنا وَ وَحْيِنا...

 .«وْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِ َعْيُنِنا وَ وَحْيِنا...فَ َ »

هاي ها و ظروف و ديگها و تمثازنيز ذوب كردن مس و نيز ساختن محراب  سبة سور 29و  20در آيات . 1

اشاره غواصي جنيان نيز در جايي ديگر به . ه استنسبت داده شد سليمانحضرت بزرگ از راه تسخير جنيان، به 

 .(97 :ص ؛80 :)انبياء شده است

حضرت (، دانش تعبير خواب براي 241 :)صافات يونسحضرت موارد ديگري مانند روياندن گياه كدو براي 

 ة( نيز ممكن است زمين92 :( و آموختن دفن كردن بدن انسان از كار يك كالغ )مائده97و  02، 1 :)يوسف يوسف

 هايي وحي الهي است.ها و دانشاهياين ديدگاه باشد كه منش  چنين آگ

نسبت داده  و به ويژه حضرت ادريس ها به انبياءها و شناختجز قرآن كريم، در روايات نيز برخي از دانش

ق، 2429)صدوق،  بوده است مثالً طب  برخي روايات، اولين كسي كه با قلم نوشت حضرت ادريس ؛شده است

ه ك بودكه با قلم نوشت و اولين كسي  بوداولين كسي  ادريسرت حضدر جاي ديگر آمده است كه  .(999ص

حضرت گامي پيش .(00-02ص 2918 طاوس،كه علم نجوم را ت سيس كرد )ابن بودخياطي كرد و اولين كسي 

ها و فنون، در روايات فراواني آمده و در بسياري از متون روايي، تفسيري، تاريخي و در بسياري از دانش ادريس

 ها اشاره خواهيم كرد.به برخي نمونه ،رفاني در عالم اسالم به آن اشاره شده است كه در بخش بعدحتي ع

 ،با وجود اين آيات و اخبار، حتي اگر داللت آيات و نيز سند و داللت روايات در اين باره را نيز بپذيريم، با اين حاز

 ،ه وجود چنين علوم و صنايعي دليل بر ضرورت وحي استكدام از اين آيات و روايات بر اين نكته تصريح ندارند كهيچ

 ها و معارفي محروم بود. و اگر وحي نبود انسان از چنين دانش

 نسبت وحي و علوم و فنون پنهان از نگاه متفكران مسلمان

نگاه . از دتوان نشان داپس از قرآن كريم و روايات، توجه به اين ارتباط را در سخن برخي از متفكران مسلمان نيز مي

  د.رسي نداشتنها به چنان معارفي دستهايي در اختيار بشر است كه بدون وجود وحي، انسانها و شناختآنان، دانش

خواند مي« هدايت به صناعات سودمند»را مصداق آنها  كند وها و فنون اشاره ميبه برخي از دانش فخر رازي ،مثالً

 و بر خداست كه از راه فرستادن پيامبران، مانع چنان ضرري ،شدضرر بزرگي مي كه اگر متوقف بر تجربه بود، بشر دچار

 .(914، صق2421شود )طوسي، 

ن ها براي كسب آن كافي نيست، بنابراين، بايد آگويد: دانش نجوم چنان است كه عمر عادي انساننيز مي عربيابن

ها را به خود واگذارد تا به نحو متعارف به چنين د خدا انسانرا به الهام و وحي الهي نسبت داد. به گفتة او، اگر قرار بو
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هاي خود را چنان تكرار كنند كه برايشان يقين حاصل شود، زمان زيادي الزم بود. وانگهي، هايي دست يابند و تجربهدانش

 (.178، ص0تا، جعربي، بيافتد )ابنبرخي از احكام نجوم چنان است كه تكرار آنها بعد از هزاران ساز اتفاق مي

 گويد:دهد و در اين باره مينسبت مي سليمانحضرت ، دانش طب را به مثنوينيز در دفتر چهارم  موالنا
 هر صباحي چون سليمان آمدي

 
 خاضع اندر مسجد اقصا شدي 

 نوگياهي رسته ديدي اندرو 
 

 پس بگفتي نام و نفع خود بگو 
 نام تو چيست اي؟هچ تو چه دارويي؟ 

 
 يان كي و نفعت بهر كيست؟تو ز 

 پس بگفتي هر گياهي فعل و نام 
 

  كه من آن را جانم و اين را حِمام 

 من مرين را زهرم و او را شكر 
 

  ست بر لوح از قدرا نام من اين 

 پس طبيبان از سليمان زان گيا 
 

  عالم و دانا شدندي مقتدا 

 هاي طبيبي ساختندتا كتب 
 

  اختندپردجسم را از رنج مي 

 اين نجوم و طب وحي انبياست 
 

  سو ره كجاستعقل و حس را سوي بي 

 عقل جزوي عقل استخراج نيست 
 

  جز پذيراي فن و محتاج نيست 

 ست اين خردا قابل تعليم و فهم 
 

  ليك صاحب وحي تعليمش دهد 

 ها يقين از وحي بودجمله حرفت 
 

 اوز او ليك عقل آن را فزود. 
 (127، ص2984)مولوي،    

 گويد:اي ميناصرخسرو نيز در مقام متكلمي اسماعيلي همين ديدگاه را دارد و در قصيده
 دونيكه ا ييكه دانست از اوز، چه گو

 
 به پنگان؟ ديشا موديزمان را بپ 

 رديگ ديدانست كز نور خورش كه 
 

 وان؟يو ك سيماه و برج يروشن يهم 
 يستونيدانست كاندر هوا ب كه 

 
 ابان؟يو كوه و ب اياده است درست 

 را مساحت  نيزم نيدانست چند كه 
 

 ؟تابان ديصد و شصت چند اوست خورش 
 استچون نبوده ؟يكرد اوز آهنگر كه 

 
 و سندان سكياز اوز نه انبر نه خا 

 هليتلخ و ناخوش هل نيدانست كا كه 
 

 انسان؟ بيحرارت براند ز ترك 
 رافرمود از اوز كه درد شكم  كه 

 
 و از روم واالن؟ نياز چ ديپرز با 

 ي؟بود آنكه او ساخت شنگرف روم كه 
 

 لرزان مابيز گوگرد خشك و ز س 
 ييدانست كافزون شود روشنا كه 

 
 به چشم اندر از سنگ كوه سپاهان؟ 

 تاسفضل او نهاده ميبود آنكه بر س كه 
 

 هان؟يگرد گ نيزر كان را چن نيمر ا 
 به گفتار او شدبود آنكه كمتر  كه 

 
 ز لعل بدخشان؟ يماني  يعق 

 (929، ص 2948)ناصر خسرو،    
كند. سخن او را چون به زبان شيرين نيز به همين نكته اشاره مي خويش جامع الحكمتيندر كتاب  خسرو ناصر 

 كنيم:عيناً نقل مي ،فارسي قرن پنجم است
م آدم عل تعليم الهر، كه آن پيغامبر ازه غامبرا استخراج كرده است بپي ـ چو طبژ و تنجيم و جز آن ـ هر علمر را از علوم

علما  .تنرگف يهانامه نه ب ،الهامه ها مفضژل شد بر فرشتگان، كه خداا آموختشان ببدين نام :آموخته بوده است، و آدم گفتند

ويند كه گر نبوژت وحر را منكرند و همردين ح ژ مر علم طبژ را و علم نجوم را همر دليل اثبات نبوژت كنند بر فالسفه كه ب

ر كآن را از چين آرند نيم درم سنگ بايد، و ير كآن از روم خيزد دانگ سنگر بايد، و دارويآن كس كه بدانست از اوز دارو

يكر را كوفته و يكر را گداخته و يكر را  ،ر كآن از هندوستان آرند نيم دانگ سنگ بايد، و همه را جمع بايد كردنيدارو
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ها و خداا آموخت مر او را كه منافع مردم و دفع علژت ،ناچار پيغامبرا بود .تا فالن علژت را از مردم دفع كند ،مثله سوخته ب

گويند: آن چشيدن. و همره آزمايش و نه به مقادير است، وگرنه كسر اين داروها نتوانستر دانستن، نه ب اندرين چيزها بدين

هفت است كه گردنده است، و سير هر يكر  ،بينيمكه همر ،آسمان از چندين هزار ستارهكس كه نخست بدانست كه اندر 

تعليم خداا دانست اين عالر علم را. پس با حجژت دينر بر  بهبشناخت، و فعل و طبع هر يكر بدانست، پيغامبرا بود، و 

 .(21-24، ص2919)ناصرخسرو،  ايشان همر از علم ايشان الزم آيد اثبات نبوژت

و شامل علوم  فلسفه دانشي شريف :دسوينفلسفه، مي دربارة غزالي، در نقد ديدگاه المحجه البيضاءنيز در  ض كاشانيفي

اين  تربيششود و چون هيئت، تشريح، طب، نجوم، خلابه و شعر نيز ميهمگوناگوني است كه حتي شامل علومي 

 .(72، ص2ج، ق2427، كاشاني علوم برگرفته از وحي بر پيامبران است )فيض

در كتب تاريخ در فرهنگ اسالمي نيز از نسبت انبيا با صنايع و فنون خاص سخن به ميان آمده است. اين 

از تواريخ اهل كتاب گرفته شده، گاه به اسلوره  ،چون مبتني بر تاريخ مكتوب نيست و به احتماز زياد تاضوعمو

چنين  ادريسحضرت  دربارةب تاريخي قرن هفتم هجري، ، از كتتاريخ مختصر الدوزدر  ،مثالً  ؛كندشباهت پيدا مي

موجودات علوي سخن گفت و صنايع را تعليم داد و چون از نابودي  دربارةخوانيم كه او نخستين كسي بود كه مي

صنايع و ابزارها را ترسيم كرد و طبقات علوم را مشخص ساخت  ةهمآنها  علوم بيم داشت، اهرام مصر را ساخت و در

 .(7، ص2990العبري، ز او باقي بماند )ابنتا پس ا

 د: سوينچنين مي عالمه جعفريمرحوم  ،مثالً  ؛شويمهاي مشابهي مواجه مياز بين معاصران نيز گاه با نمونه
ه است، آنان به گسترش و تعم  در علم موف  شد ةاگر كسي چنين ادعايي داشته باشد كه آغاز علم از انبيا بوده و بشر به وسيل

نويسان مخلوط سحر و جادو و كهانت كه بعدها تاريخ ،هاهاي ماوراي طبيعي انساناي خالف منل  نكرده است... آموزشادع

هاي الهي پيامبران بوده است كه با آموزش ،اند، در همان دوران خوداسرارآميز تفسير كرده ةرا با يك مقولة آنها نموده، هم

 .(212، ص22، ج2910رو رفته است )جعفري، هاي ابهام فگذشت روزگاران در تاريكي

زبان،  ربارةدوضع الهي الفاظ در بين برخي از متفكران مسلمان است.  ةشايسته توجه در اين باره، نظري ةيك نمون

ل شدن به اينكه واضع نخستين شخصي حقيقي بوده و دركي خام و ابتدايي داشته، به آساني قابل اثبات نيست؛ يقا

توان ت سيس و اختراع آن را هايي دارد كه نميها و پيچيدگيها و ظرافتجهات گوناگون، چنان دقت زيرا هر زبان از

يا به اين  ،گويندرو، فقها و اصوليان ما گاه از حكمت وضع سخن ميبه انسان عادي با درك ابتدايي نسبت داد. ازاين

 .(044ص، ق2407كنند كه واضع حكيم بوده است )خراساني، نكته اشاره مي

ز اين يكي ا ،مثالً  ؛داراني داشته باشدطرف «منش  الهي وضع الفاظ» ةب شده است كه نظريموجهمين نكته 

مراد از  :گويدها بر مسمياتشان وضع الهي است. ايشان البته مياست. از ديدگاه او، وضع نام قاضي سعيد قميكسان، 

زيرا تعليم  ؛در زبان عربي يا سرياني يا زباني ديگر نيست« زيد»و « قامَ»و « ضَرَبَ »وضع الهي، وضع الفاظي مانند 

آنها  يراز ؛داللت دارندآنها  گيرد. همچنين مراد، معناهايي نيست كه اين الفاظ برالهي از راه حرف و صوت صورت نمي

نابراين، مراد ب ممكن نيست كه به وضع واضع بستگي داشته باشند. ،هستند و بنابراين ءهاي اين الفاظ و اسمامدلوز

دهد و مراد اما در اين باره توضيح بيشتري نمي ؛تر از آن است كه تصور شود، حقيقتي واالتر و شريف«وضع الهي»از 

 .(102و  102ص، ق2421كند )قمي، خود را از چگونگي وضع الهي روشن نمي
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عدد هاي متيم تا روزگار ما، با نمونههاي گوناگون و از قددر آثار دانشمندان مسلمان در زمينه وجوجستدر صورت 

ه هاي خاصي را ب، فنون و صنايع و دانشگوناگونهاي رو خواهيم شد كه با بيانديگري از اين دست سخنان روبه

 اند. الهي نسبت داده يپيامبري از انبيا

 استدالز متكلمان بر نسبت وحي و علوم و فنون پنهان 

از قرآن كريم، روايات و سخنان دانشمندان مسلمان، اكنون وقت آن است كه  هاييه و ذكر نمونهمسئلپس از طرح 

 هاي پنهان را با عنوانها و آگاهيبا استدالز متكلمان مسلمان آشنا شويم كه چگونه ضرورت دانش ،طور خاصهب

 اند. دليل بر ضرورت وحي و نبوت دانسته« صنايع خفيه»

ت كه استدالز بر ضرورت وحي تنها طب  مبناي عدليه )معتزله و اماميه( معتبر پيش از هر چيز، تذكر اين نكته الزم اس

دانند. به عبارت ديگر، اين استدالز در صورتي تمام است كه بگوييم: اگر براي است؛ زيرا اشاعره چيزي را بر خدا واجب نمي

يچ قرار دهد. اما اگر مانند اشاعره بگوييم ه هدايت بشر ضرورتي وجود داشته باشد، بر خدا واجب است كه آن را در اختيار بشر

 چيز بر خدا واجب نيست، نخواهيم توانست از ضرورت علوم و فنون پنهان، ضرورت پيشين وحي را ثابت كنيم. 

 اند: گونه تعريف كردهشود و آن را اينخوانده مي« للف»اين امور ضروري براي هدايت بشر در اصلالح متكلمان، 

 هت كه بندگان را هدايت كند و راه سعادت را به آنها بنماياند و انزاز كتاب و ارساز رسل للف است و ببر خدا الزم اس

 (.2419، ص9، ج2979)سجادي،  استناد همين للف است كه بايد مسائل حرام و حالز و راه روشن زندگر را به بشر بنماياند

ين صورت است كه آنان براي وحي فوايدي را با در نظر داشتن اين مقدمه، تقرير استدالز متكلمان به ا

كه از نظر آنان للف بر خدا واجب است، پس  رودانند. اما از آن مي «للف»شمارند و تحق  اين فوايد را از باب برمي

 بر خداست تا با ارساز وحي، اين فوايد را تحق  بخشد. 

انبيا  كند. ايشان ده فايده براي بعثتملرح مييكي از متكلماني است كه اين استدالز را  خواجه نصيرالدين طوسي

(. توضيح اين فايده چنين است كه در 020ق، ص2427است )طوسي، « تعليم صنايع خفيه»شمارد كه هشتمين آنها برمي

هايي بين بشر، علوم و صنايع خاصي مانند طب و نجوم هست كه براي بشر الزم است، اما عقل و تجربة عادي به چنين دانش

 رسي ندارد. بنابراين، بر خدا واجب است كه از راه وحي، بشر را به چنان علوم و صنايعي راهنمايي كند.دست

گويد: نوع انسان به ابزارها و چيزهايي سودمند براي بقاي چنين مي خواجه طوسيدر شرح سخن  عالمه حلي

 ،است الزمآنها  دست آوردنهشناخت چگونگي ب اند كهو اين امور چنان ،نياز داردآنها  مانند لباس و مسكن و جز ،خود

افع را ن است كه اين صنايع پنهان و نآپيامبر در اين امر  ةدر حالي كه بشر از چنين شناختي ناتوان است. پس فايد

 .(947، صق2429آموزش دهد )حلي، 

عري است، خود متكلمي اش كه ،تفتازانياند. جز ايشان، برخي ديگر از متكلمان نيز چنين استداللي را ملرح كرده

ر را چنين ، يكي از فوايد وجود پيامب«تعليم صنايع خفيه»كند. او البته غير از اين استدالز را از قوز معتزله نقل مي

گر با م ،كافي نيستآنها  كه تجربه براي به دست آوردنآنها،  هايها و داروها و زيانخوراكي ةشمارد: بيان فايدبرمي

 .(1، ص1، جق2429هاي فراوان و خلرهاي احتمالي )تفتازاني، دوره ها وگذشت زمان
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خن هاي پنهان سنيز از لزوم تعليم دانش انوار الملكوت، در رسالة تجريد االعتقادجز در شرح كالم خواجه در  عالمه حلي

(؛ يعني ايشان از دليل 029، ص2919داند )حلي، گويد؛ اما نكتة جالب اين است كه آن را دليل بر ضرورت وجود امام ميمي

 گيرد. كند و آن را در اثبات ضرورت وجود امام به كار ميمتكلمان بر ضرورت وحي و وجود پيامبر استفاده مي

 رد:توان با مقدمات ذيل تقرير كبه هر روي، استدالز يادشده استداللي پيشيني يا لِمژي بر ضرورت وحي است و آن را مي

نيز هر چيزي است كه مستقيم يا غيرمستقيم در هدايت و سعادت  «للف»و مراد از  ،للف بر خدا واجب است -2

 ثير داشته باشد.  بشر ت

حيات بشر و رسيدن او به سعادت ضرورت  ةبراي ادامآنها  علوم و معارف خاصي در زندگي بشر هست كه وجود -0

 دارد. 

ن علومي به چني ،كند؛ زيرا عقل بشر به خودي خود رسي پيداتواند به اين علوم دستبشر خود به تنهايي نمي -9

 عادي بشر نيز براي رسيدن به چنين علومي كافي نيست.  ةرسد و تجربنمي

 خدا چنين علومي را در دسترس بشر قرار دهد مصداقي از للف است. اينكه  -4

 بشر قرار دهد. چنين علومي را در اختيار  ،بر اساس اين مقدمات، بر خدا واجب است كه از راه وحي

المنقذ من  ةالدر رس غزالياما  ،ي يا پيشيني دانستتوان تقريري لمژكه گفتيم، اين تقرير از استدالز را ميچنان

لف تواند از وجوب لنمي ،كند. او با توجه به گرايش اشعري خودهمين استدالز را به صورت ديگري طرح مي الضالز

است؛  گفته در سخن او غايبان درك كرد كه چرا اين استدالز به صورت پيشتومي ،بر خدا سخن بگويد و بنابراين

 دهد. اما او تقريري پسيني يا اِنژي از اين استدالز به دست مي

توانيم بدانيم در عالم وحيي در كار بوده و پيامبراني ظهور كند كه ما از كجا ميآغاز مي نكتهسخن را با اين  غزالي

هايي در اند اين است كه دانشبراي اثبات اينكه در عالم وحيي بوده و پيامبراني وجود داشته اليغزاند؟ استدالز كرده

يجه گرفت كه توان نتمي ،كافي نيست. بنابراينآنها  عادي او براي دست يافتن به ةست كه فهم و تجربااختيار بشر 

ن راه در دسترس بشر قرار گرفته است )غزالي، پس حتماً وحي و نبوتي در تاريخ وجود داشته است و اين علوم از اي

  .(117، صق2421

نون حتي ف :گويدپردازد. او مياي ديگر به همين نكته مي، نيز از زاويهاحياء علوم الديندر كتاب مهم خود،  غزالي

ت چنان سا مزالمعمولي مانند ساختن قيچي نيز نيازمند الهام الهي است و مجموعه عواملي كه براي ساختن قيچي 

برديم داشتيم باز به چگونگي ساختن چنين چيزي پي نمينيز عمر مي نوححضرت  ةپيچيده است كه اگر ما به انداز

  .(290ص، 20تا، ج )غزالي، بي

 (.022، ص7ق، ج2427كند )فيض كاشاني، را نقل مي غزاليعين همين سخن  البيضاء المحجة نيز در فيض كاشاني

 ،وتي باشدوحي و نب« بايد»گيرد كه هم است. تقرير نخست از راه وجود اين علوم نتيجه ميتفاوت اين دو تقرير م

اين تفاوت مهم در اصل  ،با اين حاز«. هست»گيرد كه وحي و نبوتي و تقرير دوم از راه وجود اين علوم نتيجه مي

ند كه برخي كرا كامالً ت ييد مي گذارد. دقت در برخي از علوم و صنايع، اصل سخن اين متفكرانه ت ثيري نميمسئل
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عادي بشر به همراه عمر كوتاه او، اصالً ممكن نيست  ةكه با توجه به عقل و تجرباست از معارف بشري چنان پيچيده 

توان در اين باره بحث كرد كه اين علوم آيا ضرورت پيشيني وحي و مي ،از راه عادي به دست آمده باشد. در قدم بعد

 ؟دهدكند يا ضرورت پسيني آن را نشان مينبوت را ثابت مي

 نقد و بررسي اثبات ضرورت وحي از راه علوم و فنون پنهان

نها آ هاي ويژه در تاريخ فرهنگ بشري و برقرار كردن نسبت ميانها و شناختتوجه به وضعيت خاص برخي از دانش

نين متفكراني است كه از چ ةگاه متكلمان و همها و ادراكات فراطبيعي انساني، از دستاوردهاي ارزشمند ديدو دريافت

عادي  ةربتواند انكار كند كه تجاند. حتي اگر كسي به خدا و دين و وحي نيز معتقد نباشد، نميارتباطي سخن گفته

رسي هاي موجود دستها و آگاهيتوانسته است به برخي از دانشهاي متمادي، هرگز نميبشر، حتي با گذشت قرن

هايي هايي به ضرورت پيشين يا پسين وحي استدالز كردن، با اشكازها و شناختن حاز، از راه چنين دانشيابد. با اي

 :شماريمرا برميآنها  مواجه است كه اكنون

ترين اشكاز در چنين استداللي آن است كه دليل اعم از مدعاست. دليل ما اين است كه رسد مهمبه نظر مي -2

ه كتوان گفت اما از كجا مي ؛است عادي به دست ما نرسيده ةدست داريم كه از راه تجرب هايي درها و شناختدانش

ها ضرورتًا از راه وحي و به واسلة پيامبران در اختيار بشر قرار گرفته است؟ اين استدالز تنها در ها و شناختاين دانش

يدن به اين علوم بسته است و فقط از راه وحي صورتي درست بود كه ثابت كنيم راه همة انواع ادراكات غيرعادي در رس

از راه ساير انواع ادراكات غيرعادي و « علوم و صنايع خفيه»توان احتماز داد كه توان به آنها دست يافت. اما ميمي

 فراطبيعي، مانند ارتباط با جن، سحر، كهانت، علوم غريبه و حتي شايد بتوان گفت رؤيا به دست ما رسيده باشد.

به حقايقي  ،خوريم كه برخي از دانشمندان از راه الهامات غيرطبيعيي برميياهنهمونبه  ،اً در تاريخ دانش بشرياتفاق

 اين داستان در تاريخ علم ،مثالً  ؛اند و اين موارد در تاريخ علوم بشري در شرق و غرب جهان كم نيستدست يافته

كرد تا ت مل مي« بنزن»آرايش مولكولي  دربارةها ، مدتدان آلماني، شيميفردريش اوگوست ككولهمشهور است كه 

آنكه در رؤيايي، ماري را ديد كه دم خود را به دندان گرفته است و وقتي بيدار شد به فكرش رسيد كه خواص بنزن را 

 .(290، ص2989توان تبيين كرد )باربور، اي ميبا قبوز ساختمان مولكولي حلقه

 پذير است.هاي غيرعادي ديگري غير از وحي نيز امكانع خفيه از راهبنابراين، تبيين علوم و صناي

و  هاي برگرفته از وحيها و شناختاشكاز ديگر اين است كه صرف شباهت علوم و صنايع خفيه به دانش -0

ني اشود حكم كنيم كه اين علوم حتماً منش  وحينمي موجبهاي وحياني، ترديد ما در ملح  كردن اين علوم به شناخت

 :گوينددر علم اصوز است. اصوليان مي« تمسك به عام در شبهه مصداقيه»اي مانند بحث زدهدارند. چنين الحاق شتاب

دانيم آبي كه اكنون در دست داريم ولي نمي ،شوددانيم كه آب در صورت تغيير در اثر نجاست، نجس ميمي ،مثالً

ظفر، دانند )مي تمسك به عام را جايز نميضوعصر در چنين مومصداق چنان آبي هست يا خير. برخي از محققان معا

هايي مانند علم به عالم غيب و حيات پس از مرگ و... دانيم كه شناختدر اين بحث نيز ما مي .(014، ص2، ج2988
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 ك داريمدهد. اكنون شرا در اختيار بشر قرار ميآنها  آيد و خدا از راه وحيهست كه از راه تجربه عادي به دست نمي

رف توان به صي نميضوعست يا خير. در چنين موههايي هايي مانند طب و نجوم نيز از سنخ چنان آگاهيكه دانش

 اين شباهت و با وجود شك، اين مصادي  مشكوك را به چنان عمومي ملح  كرد. 

آياتي  كه ديديم،د. چنانهايي بايد از راه نقل معتبر به دست ما رسيده باشدر انتقاز چنان دانش نقش انبيا -9

گويند. اگر و مانند آن سخن مي نوححضرت سازي يا كشتي بافي حضرت داوددر قرآن كريم از اموري مانند زره

ته است، قلعاً تر سابقه نداشكند كه پيشچنين استفاده شود كه اين آيات تقدم اين بزرگواران را در صنعتي اثبات مي

گويد، در خياطي و مانند آن سخن مي ادريسحضرت خن از تقدم ـ س مثالًـ  ياتي هم كهروا دربارةخواهيم پذيرفت. 

 ،سخن همين است. اين روايات نيز اگر از شرايط صحت متن و سند برخوردار باشند مقبوز خواهند بود. اما در اين باره

 توان اعتماد كرد. هاي تاريخي و حديثي نامعتبر و مشكوك نميبه نقل

ن سه گويد. او ابتدا ايزبان سخن مشابهي مي أمبد دربارة، المستصفي في علم االصوزكتاب اصولي خود،  در غزالي

كند كه زبان يا توقيفي و مبتني بر وضع الهي است، يا مبتني بر اصلالح و وضع بشري ديدگاه را در اين باره ملرح مي

ي كند: هر سه ديدگاه از نظر عقلا چنين بيان ميو يا ابتدا توقيفي و پس از آن اصلالحي است. سپس نظر خود ر

آنچه در واقع رخ داده است، بايد بر برهان عقلي يا تواتر خبر يا شنيدن سخني يقيني  دربارةممكن است، اما سخن 

جاي برهان نيست و خبري هم در اين باره نقل نشده است. پس هرچه گفته شود، جز از  ،مبتني باشد. در اين مسئله

و چنين گماني هم در چيزي است كه نه به عمل ارتباطي دارد و نه اعتقاد به آن ضروري است.  ،نخواهد بود سر گمان

 .(900-928ص ق،900بررسي آن بيهوده است و دليلي ندارد )غزالي،  ،بنابراين

ود. پرسش آن شميشناخته « انتظار بشر از دين»كند كه امروزه با عنوان اشكاز مهم ديگر به بحثي ارتباط پيدا مي -4

رسالت  هاي پيامبران است يا خير؟ اگر گفتيم كهها نيز از رسالتاست كه اساساً رسالت دين چيست؟ آيا سامان دنياي انسان

توان يپردازند، در اين صورت، نمهاست و از دنيا تنها به مقداري كه به كار آخرت بيايد ميپيامبران تنها سامان آخرت انسان

 هاي انبياي الهي دانست. هاي وحي و از م موريتايي همچون طب و نجوم را از رسالتهتعليم دانش

را « فيهتعليم صنايع خ»استدالز به  تجريد االعتقادكه خود در كتاب  ،خواجه نصيرالدين طوسيطرفه آن است كه 

خر فرا در نقد آراء كالمي سخني ديگر دارد. او اين كتاب  نقد المحصلكند، در كتاب در اثبات ضرورت وحي ملرح مي

كند كه ضرورت وجود پيامبران براي گونه نقد مي، ديدگاه او را اينفخر رازينوشته است و پس از طرح سخن  رازي

ها از راه عقايد درست و اخالق نيكو و كارهاي پسنديده و سودمند و نيز تكميل نوع بشر از راه كامل كردن انسان

اري آنان در امور ديني و مجازات منحرفان از راه خير و صالح است. اما موارد ديگري اجتماع بر نيكي و فضيلت و ي

   طوسيمحقاي ندارد. دارد و يا اصالً فايده شود، يا منفعت زيادتري را دربركه به عنوان فوايد وجود پيامبران ذكر مي

يشتر درجات فلك و رصد علارد و بكند كه كار پيامبران اين نيست كه طب و طبيعت گياهان و طبيعت تصريح مي

 .(917، صق2421صنايع را به ما بياموزند )طوسي، 



  29 اننقد و بررسي اثبات ضرورت وحي از راه استدالز بر علوم و فنون پنهمقاله پژوهشي: 

 گيريجهينت

ز استدالز بر ضرورت پيشيني يا پسيني وحي، استدالز درستي نيست و ا :، بايد گفتملرح شده با توجه به اشكاالت

نبوت بر خدا واجب است )استدالز  توان نتيجه گرفت كه وحي ونمي ،بشر ةهاي پنهان از عقل و تجربوجود دانش

ز اني يا پسيني(. اند )استدالاند كه چنين علومي را در اختيار ما قرار دادهيا حتماً در تاريخ پيامبراني بوده ،لمي يا پيشيني(

ها ديدگاه توجه باشيم. برخي ازشود يكسره آن را كنار بگذاريم يا به آن بينمي موجببا اين حاز، ضعف اين استدالز 

اي بخشند و رهاوردشان نگرش تازهرا نپذيريم، در نهايت، بصيرتي تازه به ما ميآنها  اين ارزش را دارند كه حتي اگر

ه ما كه ديديم، اين نظريه بهاست. چنانگونه ديدگاهاز اين ،ماند. اين استدالز بدون ترديدبرجاي ميآنها  است كه از

توان پذير نيست و هر چند نميعادي بشر تبيين ةهاي بشري از راه تجربتها و شناخآموزد كه برخي از دانشمي

توان با الهامات الهي و عالم غيب را نيز به دشواري ميآنها  را به وحي و ميراث انبيا نسبت داد، اما ارتباطآنها  ضرورتاً

  كند.اي بشري بر ما آشكار ميهاي از نسبت انسان و جهان غيب را در علوم و دانشانكار كرد. همين امر روزنه



02    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 
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