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 مترجم ي مقدمه

تـاريخي  اي  سـابقه  وجود خدا و شناخت ماهيت و صـفات او ي  سخن و بحث در باره
و  هــا برهــان ي ب بشــري در طــول تــاريخ بــا ارائــهدارد. اديــان الهــي و مــذاهب و مكاتــ

؛ چون اعتقـاد بـه وجـود    اند بوده صدد اثبات وجود خداي خويش ي خاص درها استدالل
بديلي بر زندگي انسان داشته و تمام حـاالت مـادي و معنـوي وي     خدا تأثير مستقيم و بي

ه طوري كـه انسـان   قرار گرفته است ب تحت الشعاع اعتقاد يا عدم اعتقاد به وجود خداوند
آيـد و ايـن    مـي  بـر  –هـا   آن يا –خدا در صدد كسب رضايت او  -يا چند  -با اتخاذ يك 

 دهد. مي تالش است كه مسير زندگي انسان را تغيير
ي ها ) با روشاند بوده پيامبران الهيها  آن قائلين به وجود خداي متعال (كه پرچم داران

و  هـا  برهـان  ،هـا  تمـام آن ي  امـا شـالوده   نـد ا بـوده  گوناگون در صدد اثبـات وجـود خـدا   
يي هـا  ي منطقي و عقلي بوده است. در گذر تاريخ نيز ايـن بـراهين از اسـتدالل   ها استدالل

كـه بـا پيشـرفت در     انـد  شـده يي پيچيـده و آكادميـك بـدل    هـا  ساده و ابتدائي به استدالل
 هاي گوناگون ارتباطي نفي ناشدني دارند. عرصه

هاي بسياري براي اثبات وجـود خـدا آورده شـده     ل تاريخ برهانبا وجود آن كه در طو
هـاي   نمايـد؛ چـون شـبهه پراكنـي     تر مـي  است اما پرداختن به آن در عصر كنوني ضروري

تر يافته اسـت و   تر و پر رنگ ناشيانه و عوام فريبانه براي اغواي خداپرستان نمودي واضح
انگـاري گذشـته و    ع بـا تسـاهل و سـاده   متأسفانه بسياري از خداباوران از كنار اين موضو

گمارنـد بـه قـول     دارند و يا اگر هم بر رد آنـان همـت مـي    توجه الزم را بدان مبذول نمي
 گردند. شوند و خود آبي بر آن آسياب مي وارد مي» بد دفاع كردن« ظريفي از درِ

 و ثقيلكه براهين عقلي اثبات وجود خدا غالباً فلسفي  از طرف ديگر توجه به اين نكته
هستند و شايد براي كساني كه از مفاهيم فلسفي و منطقي كالسيك اطالع چنداني ندارنـد  
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امـا بـا    نوعي احساس نياز براي ابراز و بيان همان براهيني  خسته كننده باشد متبادر كننده
 –جز چند كتاب فـاخر   –تر است كه باز هم متأسفانه در عصر ما  زبان و ادبياتي قابل فهم

چهـارم  ي  يونان و متكلمان پس از دهـه ي  زمينه جز از طريق و كالم علماي فلسفه در اين
 .اند نگفته تاريخ اسالمي نرفته و

گشتم كه براي جواناني كه از مفاهيم ثقيـل   مي با اين پيش زمينه هميشه به دنبال آثاري
كالمي و فلسفي آگاهي چنداني ندارند و از همه سـو آمـاج حمـالت شـياطين دوسـت و      

تر باشد. ضمن آن كه اختصار در اين زمنيـه نيـز    تر و منطقي قابل فهم اند گرفته دشمن قرار
 زد.   مي حرف اول را

ايشان را به دقت ي  »اثبات وجود خدا«با آثار استاد ناصر سبحاني آشنايي داشتم و نوار 
بـه   گوش داده و نكات بسيار ارزشمندي در آن يافتم كه حقيقتاً تمام آن خصوصـياتي كـه  

 ي يافتند با ارائه مي گشتم را دارا بود. ضمن آن كه استاد اگر موضوعي را ثقيل مي دنبال آن
تر موضوع داشتند كه از اين جهـت   يي ملموس و موشكافانه سعي در حالجي بيشها مثال

من قرار گرفت. با اين وجود هيچ قصدي براي بـازگرداني آن   ي بسيار مورد پسند و عالقه
اي  نداشتم تا آن كه چندي پيش يكي از دوستانم از من تقاضا كرد كه مقالـه  به متن فارسي
كـه در  منـد   عالقـه  اثبات وجود خدا با زباني ساده و براي چند دانشجويي  مفصل درباره

پراكنان قرار گرفته و امر بر آنان مشتبه شده بود بنگارم كه اين جانب هم با توجه  دام شبهه
اثبـات وجـود   «نوع نياز اين دانشجويان نوارهـاي  همچنين  ي وبه سبك كالم استاد سبحان

 ي كاك ناصر را به ايشان معرفي كردم تا به آن دانشجويان ارائه داده و استفاده كنند.»خدا
اما با تذكر اين دوست، متوجه شدم كه دانشـجويان، فارسـي زبـان هسـتند و از زبـان      

نتوانستم مقاله يا مبحثـي را بيـابم كـه    كردي هيچ گونه اطالعي ندارند. با جستجوي بسيار 
كه گفـتم زبـان نوشـتاري مقـاالت و     همانگونه  بتواند نيازهاي آنان را برآورده سازد چون

اثبات وجـود  «كتب در اين باره بسيار ثقيل و فلسفي است. بنابراين بر آن شدم تا نوارهاي 
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يي بسـيار دقيـق و   هـا  لرا كه با زبـاني بسـيار سـاده و بـا مثـا      استاد ناصر سبحانيي  »خدا
 را به متن فارسي بازگرداني كنم. اند شدهملموس بيان 

توانم بـه مـوارد زيـر تقسـيم      مي اين كتاب بايد توضيح داده شود راي  نكاتي كه درباره
 بندي نمايم:

باشد كـه از   مي استاد ناصر سبحانيي  »اثبات وجود خدا«نوار ي  اين كتاب ترجمه -1
ن نوشتاري فارسي بازگرداني شده است و اگر نقص يا زبان گفتاري كردي به زبا

 اشتباهي در آن وجود دارد مربوط به مترجم بوده و پيشاپيش عذرخواهي ميكنم.

رايج تحت اللفظي انجام نشده است ي  اين كتاب صرفاً بر اساس ترجمهي  ترجمه -2
 معنايي و تحت اللفظي است و سعي شده كه سياق كالمي  بلكه تلفيقي از ترجمه

 با ترجمه عوض نشود.  

اين نوار به صورت روال عادي طي مبحث صورت نگرفته است؛ يعنـي  ي  ترجمه -3
از مباحثي كه استاد مثالً در ميانه يا انتهاي اي  پاره دادم كه مي تشخيصگاهي مثالً 

بنابراين آن مباحث را در  ؛اند به مبحثي در ابتداي نوار مربوط است نوار بيان كرده
دادم تا مفهوم مبحث به درستي به خواننده منتقل شـده و نـوعي    مي كنار هم قرار

مباحـث بـه    هـا  دانيم در سخنراني مي كههمانگونه  نظم در نوشتار پديد آيد چون
 شوند. مي مطرح جو مجلسصورت 

انتخاب عنوان براي مباحث توسط مترجم انجام شـده اسـت و عنـاوين انتخـاب      -4
 .اند شدهشده توسط استاد سبحاني اعمال ن

اسـتاد   ي از تفسـير نـور نوشـته    انـد  شـده كه در مباحث ذكر اي  آيه چندي  ترجمه -5
 .اند شدهمدل اقتباس خرّ

موارد و كلماتي از متن كه درون (پرانتز) قرار دارند توسـط متـرجم و بـه سـبب      -6
دو  -و كلمات و جمالتـي از مـتن كـه درون     اند شدهترجمه اضافه  تفهيم راحت

باشد. ضمن آن كه بـراي هرچـه    مي د توضيحات خود استادقرار دارن - خط تيره
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. الزم ام كـرده  نكـاتي را اضـافه   ها تر شدن مباحث استاد، در بعضي پاورقي تكميل
كردم با عنوان (متـرجم)   به مباحث اضافه ها را خود در پاورقيآنچه  به ذكر است

 ام. شد جدا نموده مي كه توسط استاد در نوار بيان ها از ديگر پاورقي

شد توسـط   نمي بعضي از مطالبي كه به موضوع مورد بحث استاد سبحاني مربوط -7
مترجم حذف شده است. اين موضوعات غالبـاً بـه صـورت سـواالتي خـارج از      

گويي بودنـد و نيـازي    گرفت كه استاد سبحاني مجبور به پاسخ مي مبحث صورت
داري در اسـالم،   بردهيي در مورد ها در اين كتاب نبود. ( مثال پرسشها  آن به درج

شهادت زن در اسالم و چند موضوع ديگر از استاد پرسـيده شـد كـه ربطـي بـه      
 بحث اثبات وجود خدا نداشت.)

 گري خويش كلنجار پرسشي  اميدوارم كه اين كتاب بتواند براي كساني كه با روحيه
د و براي هاي خويش برسان»چرا«عزيزمان را به پاسخ  انروند مفيد واقع گشته و دوست مي

 ﴿ باشد براي روزي كهاي  توشه ما هم      ﴾ »ه اموال و اوالد روزى ك
  .)88 :(الشعراء .»هيچ سودي ندارند

 ام دهـي » وجهـت «خود افتخار محضر 
 ي خلـق ناتـــوان   وهـم از تخيل سـعه

 

 ور نه چـو من كجا و چـنين بارگه كجا 
ن فَطر األرضالسماءو سبحان وصف م 

 

 
        
        

 



 

 

 پيشگفتار

 .نيمجعأوصحبه علی حممد وعلی آله  كباراهللا و یوصل احلمد للّه رب العاملني
 ، پساگر خدا قديم است و ابتدا و انتهايي براي وجودش نيست پرسند كه ها مي برخي

 پرسـند كـه   يا از جهتي ديگر مـي  و ؟!گيرد و بايد از بين برود مي در چارچوب تاريخ قرار
اگـر او   اين كه ديگرو  ؟!شود نمي موجودات است چرا ظاهر و نماياني  همهاگر او خالق 

دانيم) هر موجودي داراي خالقي اسـت   از آن جهت كه (مي، موجودات استي  همهخالق 
 !پس خودش چگونه به وجود آمده است؟

هسـتي اسـت و    پيرامون آن است كه خداوند خالق اين جهان ها سوال گونه ايني  همه
بايد دانست كه  ودش هميشه بوده است.و خ استها  آن پس او خالق .خودش قديم است

   .بر سر اين موضوع استداللي وجود دارد

 تفاوت انسان با ديگر موجودات
بسيار مختصر اشاره كنيم به آن كه انسان چه نيرويي بـراي  وارد شدن به بحث، قبل از 

آن را توانـد   مي شناخته شد در نتيجه انسانقتي آن نيرو و چون ،كسب علم در اختيار دارد
كـه  اي  مينـه زشـود و در   مـي  و انتظارش از آن نيرو در حد خودش به درستي به كار گيرد

 .گيرد مي آن را به استخدام خود ،قادر است
ترين مخلوقات كه ساير جانداران انـد   دانيم كه انسان با ساير مخلوقات و نزديك مي ما

ايـن   ه روحـي در آن وجـود دارد چـون هنـوز    گـوييم كـ   نمـي  اكنون ما .دارد ييها تفاوت
اخـتالف اسـت امـا آن     مـورد كنند  مي (موضوع) با كساني كه اين گونه سواالت را مطرح

خره انسان) با سـاير جانـداران   چيزي كه جاي هيچ گونه اختالفي نيست آن است كه (باآل
   .؟ا ببينيم كه اين فرق در چيستكنيم ت مي سپس اكنون كاوش .دارد هايي فرق
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دارد عبارت است از نمـو كـردن و توليـد     »حيات«گياه با عنوان آنچه  روشن است كه
نمـو (و  ، با جذب كردن مواد غذايي و تبديل كردن آن به اجزاء براي خـودش  .مثل نمودن

اد بخشـي از مـو  ي  وسـيله رشد) كرده و با تكثير شدن اجزا و توليد كردن دانه و بـذر بـه   
زماني  .نام دارد »حيات گياهي«اين (فرايند)  .كند مي توليد مثل، جذب شده توسط خودش

توان گفت كه در اين بخش در  ، نمياست حيات گياهيكه انسان نيز هم چون گياه داراي 
اشتراك وجود داشته و اينجا  بلكه تا .مقابل گياه داراي امتياز است و از آن جدا شده است

 .نخواهد شد اين سبب امتياز
داراي ، اين نمو و توليد مثـل ي  بينيم كه به اضافه مي عالوه بر آن در حيوانات ديگر نيز

، اسـت » حواس خمـس ي  وسيلهدرك كردن به «ها  آن دو چيز ديگر نيز هستند كه يكي از
ي آن  وسـيله داراي طول و عرض و عمق باشد كـه بـه   آنچه  هر -شكل ، (يعني) با چشم

هم  - بيند و يا آن چيزهايي كه با حس المسه مي و رنگ را - كند پيدا مياي  حجم و قيافه
يعنـي آن هـوايي    -كند و يا صوت  مي حس -.. . چون زبري و نرمي و گرمي و سردي و

نمايـد و بـه    مـي  كيفيتي مخصوص پيدا كرده و امواجي از خود متصـاعد ، كه در اثر ضربه
 .شنود مي را -كند  مي ط برقراركيفيتي مشخص در آمده و با حس شنوايي ارتبا

حركـت  « ،ديگـر مـورد  در حيوانات ديگر و انسان وجـود دارد و  مشابه اينگونه موارد 
ايـن   .است يعني با اختيار خود حركت انتقالي از اين طرف به آن طرف داشته باشد» كردن

بر خالف حيوانـات  ») حركت كردن«و » حواس خمس ي درك كردن به وسيله«دو (يعني 
 هـا  اين ساير حيوانات نيز وجود دارد پس دروقتي اين مورد پس  .گياهان وجود ندارنددر 

 اند. نشده -بر ساير موجودات  – امتياز انسان باعث
آن با سـاير موجـودات تفـاوت    ي  وسيلهكه انسان به  ندآن چيزي نيست، پس اين موارد

آوريـم   مي جانوران را به مياناين كه بحث از تفاوت انسان با گياهان و در نتيجه  .پيدا كند
بـه خـوبي    شـد ديگـر  مطـرح  هـا   آن براي آن است كـه زمـاني كـه بحـث از فـرق ميـان      

گردد و نيـازي بـدان    مي آشكار هستندكه فاقد حيات  چيزهاييدر مورد آن  يشانها تفاوت
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يعني انسان و موجودات فاقد حيات هم چون خـاك و آب   -ها  آن نيست كه تفاوت ميان
 .ته شودگف -و... 

كنـد؟! و بـه تعبيـر ديگـر آن      مـي  پس آن چيست كه انسان را از ساير مخلوقات جـدا 
جـدا كـرد بـه    هـا   آن كند كه وقتـي او را از  مي جدا انو جانور انچيست كه او را از گياه

 كند؟! مي نيز جداها  آن خوبي او را از غير

 نيروي بصر
كند و حركـت و وضـعيتي از آن    مي را مشاهدهاي  ، حادثهدانيم كه وقتي جانوري مي ما

 و تصـوير  كند و عكس مي حوادث جزئي كه با ماديات و محسوسات ارتباط دارد را درك
مقصود آنچه كه اين حيـوان   اكنون ذهنش را هرچه نام نهيم -رود  مي آن حادثه به ذهنش

بـراي خـود كسـب نمـوده اسـت       )حادثه ي خاصي (از آن بهو به دنبال آن كه تجر -دارد 
اما اين كه بيايد و علت آن حادثه را بيابد و درك  .دهد مي كس العملي در برابر آن انجامع

متناسـب بـا    ي كهديگر حوادث آن را باكند كه اين حادثه با چه چيزي در ارتباط است و 
 تنظـيم كـرده و  ، گيرد مي از همان علت سرچشمه - هايي كه همچون اين حادثه آن -آن و 

، گيري كند كه در پشت اين حوادث جزئي ربط دهد و پس از آن نتيجه را به يكديگرها  آن
قانون سنت و نمودار و مظهري جزئي از آن ها  اين قانوني عام وجود دارد كهيك سنت و 

اين ديگر چيزي است كـه كسـي    ،است (بايد گفت كه) او قادر به انجام اين كارها نيست
   .كند نمي آن را انكار

چنـد بـار جوشـيدن آب در    ي  مشـاهده تواند با  نمي اين حيوانات هيچ حيواني از مثالً
له پي ببرد كه سنتي بر آب حاكم است كه در دماي صد درجـه  أظروف مختلف به اين مس

 ،گـرم و سـرد شـدن بعضـي از اجسـام     ي  مشـاهده بـا   مـثالً يـا   .آيد مي حرارت به جوش
يي هـا  آن جسـم ي  همـه  - يعاتو ما به استثناي آببداند  –تواند پي ببرد به سنتي كه  نمي

گردنـد، يعنـي    مـي  شـوند منبسـط   مـي  زمـاني كـه گـرم   ، سر و كـار دارد ها  آن كه انسان با
حيوان  .افتد عكس اين موضوع اتفاق ميشوند  و زماني كه سرد مي شود مي حجمشان زياد
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 هـاي مشـابه   و نمونه .كند مي را درك ي خاص آن حادثه خود ، فقطكند نمي را دركها  اين
د كـه  ندان مي همهتوانيم بگوييم كه  مي است كه به صورت عموميزياد در اين رابطه بسيار 

0F.. كه به اصطالح دانشمندان علوم تجربي. قوانين فيزيكي و شيميايي و زيستي و

به دست  1
 كند. ها را درك نمي اند هيچ جانداري اين آورده و كشف كرده

وجود ديگر ن وجود دارد كه در جانداران ي آن است كه نيرويي در انسا پس اين نشانه
پس از آن كه ديگر جـاي اختالفـي بـراي     -ندارد. اگر بخواهيم براي آن نيرو، نامي بنهيم 

از نامي قرآني نيز براي آن استفاده كنيم يعني ديگر گفتـه   - توانيم وجود آن نيرو نيست مي
! ايـن نيـرو   قبول نـدارم. نـه  هستي كه من آن را شود كه تو در حال استدالل به قرآني  نمي

برايمان ثابت است اكنون براي نامگذاري آن ديگر مهم نيست كه هركس چه نـامي بـر آن   

عـين   .ر به معناي عـين (چشـم) نيسـت   صب1F2«. رصب« فرمايد بگذارد. قرآن به آن (نيرو) مي

 يكي از نيروهايي كـه در اختيـار انسـان    ،آني  وسيله(چشم) عضوي از جسم است كه به 

                                                           
كه ما  -ي اصطالح استفاده كردم چون كه در دين  به آن دليل (براي دانشمندان علوم تجربي) از كلمه -1

شود (چون كه در بينش دينـي) دانشـمند    ها دانشمند گفته نمي به آن - كنيم مي نيز به نام دين صحبت
ي زنـدگي كـه خـدا قـرار داده اسـت را       شود كه بينش ديني كاملي داشـته و برنامـه   به كسي گفته مي

 .بشناسد

   ﴿كند:  سوره مباركه ملك به اين نيرو اشاره مي 4و  3براي مثال خداوند در آيات  -2

                                  

        ﴾  :ي يكديگر و همآهنگ آن كه هفت آسمان را باال «معني
بيني (و  هاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبي نمي آفريده است. اصالً در آفرينش و آفريده

بلكه هستي با تمام عظمتي كه دارد، از انسجام و استحكام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام 
). پس ديگر باره بنگر (و با دقّت كائنات حكمفرما است ي عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذره ذره

خود را بگشاي و به  ي باز هم (ديده ؟ بيني اي مي جهان را وارسي كن) آيا هيچ گونه خلل و رخنه
عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز كن. ديده سرانجام فروهشته و حيران، و درمانده و 

 . (مترجم)»گردد ناتوان، به سويت باز مي
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بين انسان و ساير حيوانات مشـترك اسـت   آنچه  پس .افتد مي است (نيروي بينايي) به كار
درك شكل و رنگ است يعني تصوير چيزي كـه داراي طـول و عـرض و عمـق و رنـگ      

(يعنـي آنـاليز    امـا طـرف ديگـر كـار     .كنـد  مـي  باشد و داراي شكلي خاص باشد را درك
 است كه حوادث متعدد را تنظـيم كـرده و   موجود در انسان» بصر«نيروي  مشاهدات)، كار

عـام   ها سنت و قانونِ آن يابد و در پس مي راها  آن دهد و منشأ مي را به يكديگر ربطها  آن
 .  كند را درك مي

 »بصـر «رسـيديم كـه انسـان داراي نيرويـي اسـت كـه مـا نـام آن را         اينجـا   تا كنون به
 كه توسط ما قابل مشاهده بـوده و را ني تواند سنن و قواني مي آني  وسيلهگذاريم كه به  مي

 .بر اين عالم مادي حاكم اند درك كند

 نيروي قلب يا فؤاد
توانند بـا اسـتداللي    نمي كنند مي را دركاي  حادثهحيوانات زماني كه ديگر دانيم كه  مي

كـه در پـس آن    را به اصطالح منطقي به ماوراي آن حادثـه برسـند و آن حادثـه و چيـزي    
كنـد بـراي آن كـه بـه      مـي  كه انسان از حوادث استفادهمثالً آنگونه  .ك كنندوجود دارد در

2Fصانع و خالق آن حوادث پي ببرد

هـيچ حيـواني    .حيوانات ديگر قادر به انجام آن نيستند 1
 كه بـين  هرگز به اين كه وراي آن حادثه چيزي وجود دارد كنند مي را دركاي  حادثهوقتي 

 .پي نبرده است، وجود داردعليت و معلوليت  ي رابطهها  آن
شود كـه او را از سـاير جانـداران     مي نيرويي ديگر نيز براي انسان يافتاينجا  يعني در

 كـه بـا بصـر خـود درك     را كند و آن نيز اين است كه انسـان آن سـنن و قـوانيني    مي جدا
و بـراي   حوادثرا به عنوان دليل براي ماوراي آن ها  آن كند و مي استدالل ها بدان، كند مي

 نيـروي بصـر  يعني  –شوند  نمي خودشان مشاهده و لكنارتباط دارد ها  آن چيزهايي كه با

                                                           
يعنـي آن نيـرو در   مقصود آن كـه  ؛ استخواهيم ادعا كنيم كه درست يا نادرست  نون در اينجا نمياك -1

 انسان وجود دارد. 
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مانند آن استدالل كه اكنون عنوان كرديم و  .كند مي استخدام - را درك كندها  آن تواند نمي
انسان قوانين و سنني را در وراي آن حـوادث درك   كهكنيم  مي آن را به صورت مثال بيان

 اين قـوانين و سـنن را اسـتداللي قـرار داده اسـت بـراي ايـن كـه        ، ت پس از آنكرده اس
هـا   آن را خلق و تنظيم كرده باشد وها  اين باشد كه بايست كسي در پشت اين حوادث مي

   .از آنان را تحت سنت و قانوني قرار دهداي  را به يكديگر ربط دهد و هر دسته
3Fنيـروي بصـر   محصـول كـار   نـي يع -اين نيرويي كه محصـول كـار نيـروي اول    

 را - 1
 - حـوادث براي مـاوراي آن   و برهاني دليل را به عنوانها  آن كند براي آن كه مي استخدام

 (را نيروي عقل گويند). قرار دهد -است ها  آن وجود خالقي براياثبات كه 
ا هـ  آن اين نيرو در انسان وجود دارد كه ساير جانداران فاقد آن هسـتند و انسـان را از   
4Fقلـب «نامند اما تعبير قرآني آن  مي »عقل«مردم اين نيرو را  .كند مي جدا

5Fفـؤاد «يـا  » 2

نـام  » 3
6Fدارد

4. 

 نيروي سمع
ي  زمينهنيرويي ديگر نيز در انسان وجود دارد كه آن نيز عبارت است از ها،  پس از اين

كـه بـه    نديي نيسـت هـا  يعني اين معلومـات از آن  شوند فهميده نميآن معلوماتي كه با بصر 

                                                           
 ي.تجرب ينعلوم و قوان ينا يعني -1

 ﴿فرمايد:  ق كه مي ي مباركه ي سوره 37ي  مانند آيه -2           ﴾  :به «معني

(آگاه) داشته  قلبيدر اين (سرگذشت پيشينيان) بيدارباش و اندرز بزرگي است براي آن كه  راستي
 (مترجم) .»باشد

 ﴿فرمايد:  مباركة نجم كه مي ي سوره 11ي:  مانند آيه -3        ﴾  :دل(محمد)  «معني

 ترجم)(م .»تكذيب نكرد چيزي را كه او (با چشم سر) ديده بود
كه پيشتر نيز بيان كرديم، زماني كه بر سر اين موضـوع كـه چيـزي (و نيرويـي) در انسـان      همانگونه  -4

وجود دارد كه ساير جانداران فاقد آن هستند اتفاق نظر وجود دارد، براي انتخاب نام (آن نيرو) ديگر 
 اي نيست كه از تعبير قرآني آن استفاده كنيم.    مسأله
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يش هـا  سـنت  و بـوده  تنظيمقابل چون كه به حوادث جزئي كه  شوند؛بصر درك ي  وسيله
نيسـتند   هم از آن قبيل مواردي. همچنين ربطي ندارندقابل درك باشند، وراي آن حوادث 

بلكه از آن . برايشان استدالل نمود كرده استدرك را ها  آن بصريي كه ها سنت كه بتوان با
را دارد هـا   آن و نه قلب توانايي درك كند مي درك ها را آن ند كه نه بصردسته مسائلي هست

را درك كند داراي نيرويـي مسـتقل كـه آن را بـه كـار      ها  آن براي آن كه انسان و در نتيجه
ـ    ي سـوم  روانداخته و آن مسائل را درك كند نيست اما آن نيرويي كه ذكر كـرديم يعنـي ني

وقتـي يكـي از مـا نـزد      براي مثال .ت نيز محروم نباشدمعلوماآنگونه  براي آن است كه از
 (و هيچ معلوماتي در آن نـدارد)  داند نمي رود و خودش هيچ چيزي از پزشكي مي پزشكي

 خـودش را در اختيـار وي قـرار   ، براي يك جراحي خطرناك ماننـد پـاره كـردن قلـب     اما
جراحـي و نتيجـه و    تجربي از اين دانشمنداين شخص نه به عنوان يك اينجا  در، دهد مي

اسـتدالل و   ، از محصوالت نيـروي بصـر  براي اين عمل جراحي ذات آن آگاهي دارد و نه
   .كرده است برهاني اقامه

قلـب (عقـل) بـر     ي بهره بود ديگر به وسيله چون زماني كه خودش از علم پزشكي بي
ات (از كند چون كسي كه از بخش اول يعني معلوم مطرح نميچيزي ماوراي آن استداللي 

بـراي  اي  مـاده تواند كاري انجام دهـد و ديگـر    نمي بهره بود قلبش هم ديگر آن حادثه) بي
اينجـا   پس با اين وجود چگونه حاضر است كه قلبش را (در .استدالل در اختيارش نيست

 قلب ظاهري مد نظر است) در اختيار آن پزشك قرار دهد تا آن را پاره كند؟
نيرويـي   و آن هـم  گيرد مي از آن كمكوجود دارد كه سان نيروي سومي در اندر اينجا 

تواند مسـتقيما چيـزي را    ديگر نميكه با بصر و قلبش  هايي در زمينهوقتي انسان است كه 
را  هـا  آن زمينـه  آن شـخص به خـاطر آن كـه    - كه در آن زمينهرا كس ديگري ، درك كند

. دهـد  قرار ميمقتداي خود ، داند متخصص مي - آن را درك ننموده است اوا ام كرده درك
فـرد  ايـن  كـه بـه    آنچـه  هـر (بيمـار) بـه   شود و او  مي يعني از او پيروي كرده و تسليم او

   .كند مي ) بگويد عملپزشك(
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داند كـه آن پزشـك    مي اما چون ددان نمي چيزي از عمل جراحيوي كه اينجا  يعني در
سـازي   و به زمينهآگاه است) ي (بيمار يصكيفيت عمل و تشخ بهم آگاهي دارد و از آن عل

 ،حيات اين انسان به خطـر نيفتـد و از بـين نـرود     تاعمل مثبت باشد  ي براي آن كه نتيجه
گويـد   مـي  زماني كه پزشـك اما  – داند نمي هم اين بيمار اگرچه خود - اشراف كامل دارد

   .ندك مي بدو تسليم شده و قبول بنابراين» توانم آن جراحي را انجام دهم مي من«كه 
بصـر و قلـب   ي  وسـيله تواند بـه   نمي مانند مثال قبل رااي  حادثهكه انسان  يياين نيرو
نيروي سومي است كه حيوانات ديگر فاقد ، كند مي انسان را وادار به تسليم وليدرك كند 
 ديگر زماني به كسي زيرا شخص ؛چون كه اين نيرو تابع دو نيروي ديگر است. آن هستند

آن چيزهـا (و آن   - خـاص خـود  ي  شـيوه  بـا  -او يا با بصر يا با قلـب  شود كه  مي تسليم
   .را درك كندها  آن اوي  وسيلهنيز به  شخصحوادث را) درك كرده باشد تا 

كه او يا با بصر يا بـا قلـب آن چيزهـا را     )گويد مي به خودش(اين جاست كه شخص 
، پـس ايـن نيـرو    .ت كنمشوم و آن چيزها را از وي درياف مي درك كرده پس من تسليم او

ـ «كند و مـا ايـن نيـرو را     مي نيروي سوم است كه انسان را از ديگر مخلوقات جدا س7عمF1« 
 كه شنيدن و پذيرفتن را نيز در خود جاي داده است.   ناميم مي

براي توضيح نيروي سوم كه سع نام گرفت اين را هم اضافه كنم كه اگر ايـن نيـروي   م
 چـون كـه مـا   . امكان پـذير نبـود   ،ي انسان به عنوان انسانسمع وجود نداشت اصال زندگ

ر شاخ و برگ بوده و بسيار وسيع است و هر فـردي خـود بـه    بينيم كه زندگي انسان پ مي
يـك  در  اگـر بينيم كه هر فـرد   مي آگاهي داشته باشد و ها زمينهي  همهتواند در  نمي تنهايي
بر مردم و تقليد از كسـاني   ءديگر با اتكاي  زمينهكند در صد  مي به آگاهي خود اقدام  زمينه

كـه   -پس اين نيروي سـمع   .كند مي كار كرده و متخصص اند كار ها ديگر كه در آن زمينه
اندازد و مجمـوع بشـريت    مي را به كار -باشد  آن را دارا ميركسي به نسبت كسان ديگر ه

                                                           
﴿فرمايد:  مباركة أنفال كه مي ي سوره 21 ي مانند آيه -1                  

﴾  :(مترجم)»شنوند گفتند: شنيديم و حال آن كه آنان نمي و مانند كساني نباشيد كه مي«معني . 
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به  -مورد بحث ما نيست كه اكنون  - باشد كه به نسبت كسي ديگر مي نيز داراي اين نيرو
 .  اندازد مي كار

كند. اين سه نيرو همگي با هم جمـع   انسان را از ساير مخلوقات جدا مي ،اين سه نيرو
8Fشود گفته مي» ي علم قوه«شده و بدان 

» علـم « ي بحث از كلمـه  ي . پس زماني كه در ادامه1
است نـه معلومـات    براي انسان استفاده كرديم مقصودمان كسب اين سه نيرو توسط انسان

چيزهـايي   نـه و  شود تصويرشان دريافت مي ،حواس خمسي  به وسيلهو آن چيزهايي كه 
 . ... ديگر از قبيل خياالت و

 نيروي اراده
تا پـس   شود يده ميمنا» اراده«م وجود دارد كه نيروي در برابر نيروي عل يي ديگرنيرو

دو راه را از يكـديگر تشـخيص    علـم)  ي (يعني قوه اين نيروهاي  وسيلهاز آن كه انسان به 
كـه   ،باشد مي ممكناين نيرو اي  وسيلههر انتخابي كه از اين دو انجام دهد به ديگر داد او 

 هاي آينده به آن اشاره خواهيم كرد. در بحث
يعني اين كه برخي چيزها برايشان خوشايند اسـت و  ، است» هوي«نيروي اراده  منشأ 

 .د نيستبرايشان خوشاين برخي چيزها

                                                           
﴿ فرمايد: مباركة أعراف كه مي ي سوره 179ي  كريم در آيه قرآن -1           

                                     ﴾  :ما بسياري از «معني
ايم كه سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است.  جنّيان و آدميان را آفريده و (در جهان) پراكنده كرده

فهمند، و  (اين بدان خاطر است كه) آنان دلهائي دارند كه بدانها (آيات رهنمون به كماالت را) نمي
بينند، و گوشهائي دارند كه  هاي خداشناسي و يكتاپرستي را) نمي چشمهائي دارند كه بدانها (نشانه
به خوبي به اين سه نيرو يعني سمع و بصر و  .»شنوند ساز را) نمي بدانها (مواعظ و اندرزهاي زندگي

سورة  46مباركة بقره، آية  ي سوره 7 ي: كند. همچنين در آيات ديگري هم چون آيه قلب اشاره مي
مباركة نحل و ... به اين سه نيرو  ي سوره 78 ي مباركة جاثيه، آيه ي سوره 23انعام، آيه  ي مباركه

 جم)اشارتي دارد. (متر
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، از كنـد  مـي  انسان را از ساير حيوانات جدا پس اكنون كه متوجه شديم كه اين نيروها
ـ بـه مـا بگوي   ،دنشناس مي نيرويي غير از اين نيروها را اگر كه خواهيم هركس ديگري مي د ن

9Fاضافه كنيم ها تا بدان

بـه بحـث    هـا و معلومـات   با اين آگاهي مراحل،اين ي  همهپس از  .1
 .كنيم مي ازيم و آن را آغازپرد مي اصلي
 

                                                           
م كه ديگر (نيرويي غير از اين نيروها) وجود يگوي آنان ميهرچند اكنون در اينجا به صورت قطعي به  -1

بـراي انسـان وجـود     ،اين سه نيرواضافه بر ي كسب معلومات  نيرويي ديگر كه در زمينه يعني ندارد.
 ت به ما بگويد. ها دست يافته اس خواهان آنيم تا اگر كسي به غير از اين. اما باز هم ندارد



 

 

 كاركرد نيروي سمع براي باورمندان

بـراي   بصـر  كـه  هسـتيم » سمع«و » قلب«و » بصر«داراي اين سه نيرو يعني  ها انسان ما
10Fكسب و دريافت معلومات از اين عالم

كـه در اطـراف    هـا  اين آيـات و نشـانه  همچنين  و 1
11Fوجود دارد ويانسان و در خود 

نيـروي بصـر آن نيرويـي    ، عبيـري ديگـر  يا به ت .باشد مي 2
كـه مـا آن را    - رسد به درك اين قوانين و سنني كه بر اين عـالم مـادي   مي است كه نهايتا

هـا   آن نيروي قلب نيز به چيزهايي كـه بصـر بـراي مـاوراي     .حاكم اند - كنيم مي مشاهده
شناسند آن  مي امثال كساني كه خدا ر ه طورب .كند مي و برهان اقامه كند استدالل مي كسب

. اين قوانين و سنن است أكنند كه او منش مي را براي شناختن ذات و صفات خدا استخدام
نيـروي سـمع نيـز     كننـد. و  مـي  ثر اسـتدالل مـؤ ها بر (وجـود) آن   آثار و نشانه اين يعني با

   .كاركردش چيست ي كه زمينه بايد فهميدتر بيان كرديم همانگونه كه پيش
12F) براي كساني كه اهل دين اند اضافه كنـيم (اين مطلب را نيز 

آنـان بـراي چيزهـايي    ، 3
نگرنـد آنـان از    مـي  كنند و آن نيز اين است كه وقتي بـه خـود   مي بسيار مهم از آن استفاده

باشـند و   مي را دارا نيروي ارادههمچنين  سه نيروي علم يعني سمع و بصر و قلب و، علم
كنـد   مي با نيروي بصر اين عالم را مشاهدهاينجا  پس در .ديگر چيزي ندارندها  اين غير از

تـا  را  – كه حقـايق انـد و هسـت و نيسـت انـد      ها آن- و با نيروي قلب ماوراي اين عالم
بايـد و  «به اصـطالح   و كند اما براي آن كه چه كار كنند و چه كار نكنند مي ي دركودحد

                                                           
 باشد. كه قابل مشاهده مي -1

كـنم   بدين خاطر از اين تعبيرها فعـال اسـتفاده نمـي    و نام دارد» آفاق و انفس ياتآ« ينيد يركه به تعب -2

 چون هنوز در ابتداي بحث هستيم.  
طلـب  در اينجا مشغول آن نيستيم كه اين مطلب را به يك استدالل تبديل كنيم چون هنـوز از اصـل م   -3

   .شود) بحثي مطرح نشده است اما براي توضيح (عنوان مي
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نـه   هاچون اين بايد و نبايـد  .شود متوقف مياينجا  شان چگونه باشد در زندگي ي»ها نبايد
را درك كنـد و نـه   هـا   آن تـا بصـر   باشـند موجوداتي اند كه در اين عـالم قابـل مشـاهده    

هـا   ايـن  را درك كنـد بلكـه  ها  آن كه قلب بتواند، موجوداتي هستند كه در عالم ماوراء اين
ايـن  و آن يك واجب است ، بايست كه اين نباشد مي بايست كه آن باشد و ، ميقرارداد اند

 .. يعنـي ايـن قـراردادي اسـت كـه     . اين يك مكروه است و آن ديگـر مبـاح و   .حرام يك
نه بصر قادر  ،نه در اين عالم و نه در آن عالم اما .دشود تصويب شو مي شود الغا شده و مي

 بايد چه كار كنند؟!  اينجا  پس در .به درك آن است و نه قلب
است يعنـي چـه چيـز بـرايم     » هوي«آن نيز  منشأاگر نيروي اراده را به كار بيندازند كه 

در ايـن  ، خوشايند است و چه چيزي برايم خوشايند نيست كـه آن كارهـا را انجـام دهـم    
است كه چه چيـزي را خـوب و    به اين خوشايند بودن و خوشايند نبودن متكي اوالًمورد 

تشـخيص دهـد كـه    ه ديگر نيرويي ندارد براي آن كاينجا  در ثانياً .داند مي چه چيزي را بد
بهتـر اسـت يـا     »بايـد «؟! يـا ايـن كـه    آن عمل را انجام دهد بهتر است يا انجام ندهد اگر

بـرايش  تـا آنچـه   به كـار بيفتـد   » هوي«پس از آن  كهنيروي ندارد در اينجا ديگر  ؟»نبايد«
   .ناخوشايند است انجام ندهدآنچه  خوشايند است انجام دهد و

بايسـت چـه كـاري     تشخيص دهد مـي وجود ندارد كه  پس نيرويي ديگر در اين زمينه
 در نتيجه وقتي كه فاقد نيرو بـود هوسـش نيـز ديگـر     ي انجام ندهد.ه كارانجام دهد و چ

و بگويد كه مثالً فالن كار برايم خوشايند بود پس آن را انجـام   تواند كاري انجام دهد نمي
ـ    لعكسادهم و ب مي رايم خوشـايند اسـت پـس    و اگر با اين وجود بگويد كه ايـن مـورد ب

 صـورت در اين دهم  ناخوشايند است پس انجامش نميدهم و آن مورد برايم  مي انجامش
بـرايش   ديگـري  ديگر از روي جهل و تـاريكي چيـزي بـرايش خوشـايند اسـت و چيـز      

   .ناخوشايند
(چـون فـرد بـه    شـوند.   متوقـف مـي  بـدين گونـه    به خدا ايمان دارنديي كه ها پس آن

 -كه من احكام هيچ كدام براي آن  و ام اين بصر و اين قلب و اين اراده :گويد مي خودش)
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در ايـن دو  ام  چـاره پس  ند،به كار نيامد را دريافت و درك كنم -يا همان بايدها و نبايدها 
آنچـه   را برايم خوشايند اسـت و هـر  آنچه  يا با اتكا بر آن جهل و تاريكي هر؛ چيز است

ود عدم اطالع از اين كه چرا بـرايم خوشـايند انـد و چـرا     با وج -برايم ناخوشايند است 
بايست من  مي ونه و يا اين كهگ ندريافت و درك كنم يعني يك زندگي حيوا - ناخوشايند

منتظر باشم كسي كه داراي علم كامل و محيط بر همه كائنات است و از درست بـودن يـا   
و فرمان بفرستد و من دريافـت  درست نبودن هرگونه بايد و نبايدي آگاه است برايم حكم 

كننـد تـا از هـوس پيـروي نكننـد و از       مي اين نيروي سمع را براي اين مورد استفاده .كنم
) كـه همـه   شـود  مي فرماني پيروي كنند كه از آن كس كه داراي علم كامل و محيط (صادر

، كنـد  مـي  چيز در برابر ديدگانش است و از روي آن علـم كامـل و شـامل فرمـان صـادر     
 مهـم از آن اسـتفاده  ي  لهأپس آنان بـراي ايـن مسـ    .او احكام را دريافت كنند نابراين) از(ب

 .  شوند مي سمع دريافت كرده و فراگرفته و بدان تسليم ةكنند كه وحي را به وسيل مي
من ايـن عـالم را   ؤبراي اين مورد نيز الزم است كمي توضيح اضافي داده شود كه آن م

 ،ه داراي اجزاي متعدد و بسـيار اسـت پـس در يـك دسـتگاه     داند ك مي يك دستگاه واحد
 .اجـزا هماهنـگ باشـد    ربايست با حركت سـاي  مي حركت هر جزئي از اجزاي آن دستگاه

صوت كه اگر يكي از اجزايش به نحوي حركت كند كه با بقيه هماهنـگ   طدقيقا مانند ضب
نـيم همـان قسـمتي كـه     ك مي فرض .كند نمي ريزد و ديگر كار مي كل دستگاه به هم، نباشد
خراب شود و به خوبي نچرخـد و يـا   ، چرخاند مي آن را براي ضبط يا پخش كردن ةتسم
پس حركت هـر   .افتد مي دستگاه از كاري  همهتمام است و  كار ،ماندباز چرخش باز  كالً

پس وقتي به كسي فرمان داده شود كه ايـن   .اجزاء هماهنگ باشد ةجزء بايد با حركت بقي
يعني بايد فالن حركت را انجام دهـي  ، نبايد انجام دهيرا ايد انجام دهي و آن كار برا كار 

تواند اين فرمان را صادر كنـد   مي پس در اين صورت فقط كسي. و ديگري را انجام ندهي
نحـو و بـه   باشد كه بداند حركات همگي اجزاء به چه و صحيح تواند به جا  مي و فرمانش

زء را نيز با بقيه هماهنـگ كنـد. كـه (در ايـن صـورت      صورت بوده كه حركت اين جچه 
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 - چه ماديات و چه غير ماديات - دهنده بايد) هم انسان را با تمام اجزاءش شخص فرمان
ي كه آيد و آن شخص نمي بشناسد و هم كل جهان هستي را بشناسد كه اين نيز از كسي بر

كارهـا را انجـام دهـد) و مـن      توانـد آن  مي گويد كه خدايي وجود دارد (كه ايمان دارد مي
مع ايـن  نيـروي سـ  اينجـا   در .شوم تا او فرمان صادر كرده و من نيز دريافت كنم مي منتظر

 دهد.   وظيفه را انجام مي

 لزوم اعتقاد به وجود خدا

 از ساير حيوانـات جـدا  ها  اي اين وسيلهگرديم كه گفتيم انسان به  مي بازآنجا  اكنون به
بنـابراين بـا ايـن نيروهـا بـه       .اي نيروي سمع و بصر و قلب استانسان دار يعني .شود مي

 كـه بـدانيم كـه چـرا مـا مجبـور و ناچـار        رويم برهان و دليل مي ي و اقامه ميدان استدالل
13Fشويم به اين كه معتقد به وجود خدايي باشيم مي

1. 
چشـم   .كند مي شود آن است كه چشم مشاهده مي اولين قدمي كه در اين زمينه گذاشته

كند آن حـوادث   مي كند و نيروي بصر انسان كه از طريق چشم كار مي وادث را مشاهدهح
 را تحـت قـوانيني مشـخص قـرار    هـا   آن حوادث متعدد را تنظيم كرده و .كند مي را تنظيم

   .دهد مي
ي  آيد و او همه رسد به جوش مي مانند آنچه گفتيم؛ زماني كه آب به دماي صد درجه مي

آب هميشـه در دمـاي صـد    «كنـد كـه    ده و آن را به يك قاعده تبديل مـي ها را تنظيم كر اين
كنـد كـه آب وقتـي در     زماني كه چندين بار مشاهده مـي ». آيد حرارت به جوش مي ي درجه
شود يك گـرم   درجه سانتيگراد قرار ميگرد و داراي (حجم) يك سانتيمتر مكعب مي 4دماي 

اين موضوع با يك نتيجـه بـرايش تكـرار     وزن دارد. هنگامي كه در شرايط متعدد و مختلف

                                                           
رسـاند كـه    البته مجبوربودن نه به معناي جبر. يعني آن كه ديگر نهايتاً دليل و برهـان مـا را بـدان مـي     -1

 (بپذيريم) خالقي وجود دارد و او قديم است و غير از او همه حادث. 
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شـود و ربطـي بـه فـالن شـرايط       گيرد كه اين به ذات آب مربوط مـي  شود پس نتيجه مي مي
بودن و يا روي قله و يا كنـار دريـا بـودن و يـا     يا روزبودن و يا زمستان و بهار همچون شب

بدين صـورت  ... ندارد و چون در شرايط مختلف  اين جوشيدن در اين ظرف يا آن ظرف و
14Fگيرد است بنابراين فقط به ذات آب بستگي دارد پس قانوني عام را در بر مي

» بصـر «يعني  .1
 فهمد كه) اين قواعد مابين حوادث قرار دارد.   مشغول فعاليت شده و (مي

كنـد كـه ايـن     مي رسد اين است كه (وقتي) مالحظه مي يكي از چيزهايي كه بدان مثالً
ر و دگرگـوني قـرار       مي شاهدهمخلوقات و موجوداتي كه م شوند همگـي در معـرض تغَيـ

15Fدارند

ذراتـي از   مـثالً  .كه در ذات هر كدام از ايـن موجـودات وجـود دارد   » شدني«يعني  2
كنـد   هي آن را دريافت ميشود سپس به مواد غذايي تبديل شده و گيا مي خاك با آب حل

شـود و   مـي  به گوشت تبـديل شود و حيوان ثمر گياه را خورده و  مي و مثمر و رشد كرده
 شود و قسمتي از آن به نطفه تبـديل  مي خورد و به گوشت براي وي تبديل مي انسان آن را

شود و در انتها دوبـاره بـه    مي دوباره به گوشت و خون و استخوان تبديل، شود و نطفه مي
 - كنـيم  مـي  كه ما مشاهدهآنگونه  - مثالًاين موادي كه در اصل . شود مي يك انسان تبديل

كند كه مقصود و منظـور مـا    مي بدين صورت اين مسير تغَيرات را طي، خاك و آب است
آن دچـار  ي  وسـيله (از تغَير) اين نوع تغَير است يعني آن تغيير ذاتي كه ذات اين چيز بـه  

آن عناصـري كـه    ؛ مـثالً عناصـري ويـژه هسـتند   ، البته عناصر .شود مي »شدن«دگرگوني و 
، از از اول هـم  - ... مانند هيـدروژن و اكسـيژن و كـربن و    - شود مي يلانسان از آن تشك

ي است كه »شدن«آن ) اما منظور ما اند شدهدچار تغيير نها  اين است (و ها تشكيل شده اين

                                                           
كنيم كه در صورت از بين رفتن ماهيت اصـلي آب،   ميو چون فقط به ذات آب بستگي دارد مشاهده  -1

تواند در دماي صد درجه به جوش آيد. براي مثال اگر در آّب، امالحي چون نمك يا آهك  ديگر نمي
ي آن كه هيدروژن و اكسيژن است)  و ... حل شود چون به ماهيت اصلي (يعني اجزاي اصلي سازنده

 كند. (مترجم)   آن تغيير ميگردد دماي جوش  اجزاي ديگر نيز اضافه مي
 ذاتي. تغَير، بلكه دادن يك چيز در دو زمان متفاوت نه تغَير سطحي مانند تغيير رنگ -2
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كه يـك بـار خـاك اسـت و      گيرد مي از اصل تركيبات مختلف هايي خصوصيات و ويژگي
   .اني ديگر انسانغذايي و زماني نطفه و زمي  باري ديگر ماده

دهد  مي را به يكديگر ربطها  آن پس انسان زماني كه حوادث جزئي را مشاهده كرده و
 يي كـه مشـاهده  هـا  كائنات يعنـي آن ي  همهشود كه اين (تغيير و دگرگوني) بر  مي متوجه

ر و     مـي  بـدان اينجـا   گونـه باشـد تـا    پس زماني كه اين .كند حاكم است مي رسـد كـه تغَيـ
   .صفتي عام است كند مي كه مشاهدهآنچه  اي هردگرگوني بر

بـر  اسـتدالل  ي  اقامه كافي است كه اگر همين گونه ادامه دهيم با تغَير در حالاينجا  تا
اين موضوع را  .ي براي خلق آن باشدذاتاين مطلب هستيم كه اين عالم بايد داراي مبدأ و 

يگر بپردازيم كه زمـاني كـه انسـان    قبل از آن به استداللي د چونكنيم  مي متوقفاينجا  در
يعنـي ايـن    كنـد كـه   خطـور مـي  تر بـه ذهـنش   كند اين بار بيش مي اين حوادث را مشاهده

چيزهايي صرفاً ذهنـي  و  كند مي را مجردها  آن شود و مي سلبها  آن خصوصيات مادي از
ني عـام  كه از آن حوادث جزئي سنن و قواني - تر نيز گفتيمآنچه پيش - كند مانند توليد مي
را از ذات ايـن ظـروف و   هـا   آن كنـد.  مـي  اين حوادث ظاهري را تجريد، كند مي دريافت
 بـدان  . سـپس كنـد  مـي  دريافـت  سـت ها كه روح اين را كند و چيزي كلي مي پاك، شرايط

تواند تصور كند يعني هر مفهومي كه در ذهـن انسـان اسـت از     مي اوآنچه  رسد كه هر مي
 :شود نمي سه صورت خارج

 .بايست وجود داشته باشند مي يي است كه از خارج وجود دارند وها يا از آن -1 
ته باشند و هم وجـود  توانند هم وجود داش مي يي است كه وجود دارند وها يا از آن -2

 نداشته باشند.
 .يي است كه وجود خارجي ندارد و امكان ندارد كه وجود داشته باشندها يا از آن -3

ايم كه گفته شود ايـن يـك    ديگر اكنون بدان سو نرفته .قلي استتقسيمي ع، اين تقسيم
 بپردازي!استدالل  ي به اقامه يك ادعاي  وسيلهتواني به  نمي ادعا است و تو
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مثالً ) دوباره برابر با يك يا 1+1يك (ي  تصور كنيد كه يك به اضافه«ما بگوئيم كه اگر 
باشـد چـون ايـن چيـز      نمـي  كان پذيرچيزي امچنين (قبول كردن) » هيچ يا مثالً سه شود!

برابر شـود) امكـان پـذير     2) با عددي غير از 1+1( و يك يك اين كه حاصل جمع (يعني
اين ضبط صوت در يك زمان با يـك ظـرف و خصوصـيت    «. يا مثالً اگر بگويم كه نيست

يعنـي انسـان ايـن را     .امكان پذير نيسـت  »هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد
كند كه اين ضبط صوت در يك زمان با يك شرايط خـاص هـم وجـود داشـته      نمي رتصو

 .باشد و هم وجود نداشته باشد
 .جمع شوند امكـان پـذير نيسـت   » عدم وجود«و » وجود« پس اين كه دو نقيض مانند 

بنابراين اگر قرار باشد كه ما فرض كنيم كه چيزي اين خصوصيت را الزم دارد يعني ايـن  
نتيجه چنان شـود كـه چيـزي هـم باشـد و هـم نباشـد يـا         ، فرض را كرديمكه وقتي اين 

) معادل است با يك يا سه يـا هـيچ و يـا    1+1يك (ي  اش اين باشد كه يك به اضافه نتيجه
(يعنـي) جزئـي از   ، دست من از كل من كوچكتر نباشد مثالً اش اين شود كه اين كه نتيجه

تر باشد. پس اگر نتيجه چيـزي بـدين صـورت    ل من برابر باشد و يا از آن بزرگمن يا با ك
شـود   غلـط مـي   گونه حاالت و نتـايج  فرضي كه منجر به اين .آن فرض اشتباه است، باشد

اما وقتي فرض كنيم كه آسمان و زمين وجـود نداشـته باشـند در     .خودش هم اشتباه است
انجـام  شود؟ هيچ! اگـر چنـين فرضـي     مي اشتباهي از آن استنباطي  اين صورت چه نتيجه

   .خورد نمي يكي از آن اصول عقلي ضربه، شد
كنيم تا امروز وجود داشته باشد و فردا وجود نداشته باشد و آسمان و زمـين   مي فرض

در ايـن صـورت   ، كه در آن است كامال منهدم شده و آثاري از آن بـاقي نمانـد  آنچه  با هر
 »وجـود «بـا   (اين فرض)كه همانگونه  گوييم مي اين است كه .دهد نمي هيچ اشكالي روي

 چيزهاييهيچ اشكالي براي آن  »عدم«پس تصور  .نيز سازگار است »عدم«سازگار است با 
 كند. نمي بينيم ايجاد مي كه ما
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انـد   هدر آن است همگي از آن دسـت آنچه  رسيم به اين كه آسمان و زمين و هر مي پس
16Fكنند مي كه ذات خود را نه اقتضاي عدم

17Fو نه اقتضاي وجود 1

يعني ذات آسمان و زمـين   .2
وجـود  كشش خاصي ها  آن براي هيچ كدام از .طرف است .. به نسبت وجود و عدم بي. و

ندارد كه بگوييم آن كشش خاص باعث شده است كه وجـود داشـته باشـد و فاقـد عـدم      
باشد. چون كه گفتيم فرض عدم براي آن نيز درست است و همين كه فرض عدمش نيـز  

ـ  ب مي درست است يعني ا ايست عدم بر آن جاري شود پس كششي براي وجود نـدارد و الّ
   .كرد مي شدنش جلوگيري از معدوم

ايـن عـالم   «كه به اين موضوع قائل باشيم كه نداريم جز آن اي  چارهاينجا  در نتيجه در
ته باشد بايست نيرويي ديگر دخالت داش مي طرف است كه خود به نسبت وجود و عدم بي

 .يعني اين ديگر به كلي بديهي است» دم بدهدكه بدو وجود يا ع
 زماني كه خودش نه به سوي وجود و نه به سوي عدم كشش دارد پس (چگونـه پس  
را تحليـل   گوييم كه ايـن سـخن   مي توان) گفت كه اين خودش بود كه به وجود آمد؟! مي

18Fخودش به وجود آمـد « كرده و بهتر بيان كن كه

يـك  » وجـود «يعنـي چـه؟ آخـر ديگـر     » 3
كـي  بايست داراي محرّ مي خره چيزي روي داده است و حركتي است وادثه است و باآلح

 را تجزيه و بررسي كنـيم بـدان  » خودش به وجود آمده است«باشد. اگر اين (استدالل) كه 
 .سوق داده است و يا خودش »وجود«او را به سمت ، رسد كه يا نيرويي خارج از خود مي

طرف اسـت پـس    خودش به نسبت وجود و عدم بي چون گفتيم كه خودش كششي ندارد

                                                           
 كردند وجود نداشتند.  چون اگر اقضاي عدم مي -1

شد در حالي كه گفتيم (فـرض عـدم)    كرد فرض عدم برايش درست نمي چون اگر اقتضاي وجود مي -2

 درست است. 
هـا ادعـا    هـاي كنـوني اسـت. آن    گرايان) سابق و ماترياليسـت  عتقاد مربوط به وجوديونِ (طبيعتاين ا -3

 (مترجم) » اين عالم را خود طبيعت به وجود آورده است.«كنند كه  مي



 25 اثبات وجود خدا 

 كنـد  مـي  اين است كه ما را ناچـار  .ايستي نيرويي خارجي در ميان باشدكه اين گونه شد ب
   .19F1»وجود دارد چيزي ديگر در خارج (از خودش)« قائل باشيم به اين كه

و آينـد   دانيم اين چيزهـا خـود بـه خـود بـه وجـود نمـي        پس اكنون ما به خاطر اين كه مي
كدام از خودشان عاملي براي وجود نيستند، عاملي براي عدم هـم نيسـتند، بـه     همانگونه كه هيچ

ايـم   ايم. اكنون به خاطر آن، قائل شده اين كه چيزي ديگر (غير از خودش) وجود دارد قائل شده
 كنيم كه او چگونـه  به اين كه چيزي ديگر غير از اين آسمان و زمين وجود دارد از اين بحث مي

هاسـت نـه از    »ممكـن «هاست و او نيز از بخش  موجودي است؟ اگر بگوئيم كه او نيز مانند اين
دوباره تواند وجود نداشته باشد،  تواند وجود داشته باشد و مي مي» ممكن«ها، يعني يك  »واجب«
چون در اين صورت بايد دوباره بازگشتي داشته باشيم به اين بحـث  ». همان آش و همان كاسه«

 سي يا چيزي ديگر را بيابيم كه وجودش را به او بخشيده باشد.كه ك
 شويم: تصور متوانيم  مي را و سه بخش ما سه صورتاينجا  پس در

 تسلسل -1
، براي آنان كه به هفت آسمان اعتقاد دارند و اهـل ديـن هسـتند چنـين     كنيم مي فرض

ود آورده اسـت و او را  بگوييم كه مثالً آسمان اولي را كسي كه روي آن قرار دارد بـه وجـ  
هفـت آسـمان    نيز شخصي ديگر به وجود آورده است و الخ. اما براي آنان كـه معتقـد بـه   

عنصر ديگر به وجود آمده است و آن نيز بـه   ي نيستند بگوئيم كه مثالً اين عنصر به وسيله
 ي عنصر ديگر پديد آمده است و الخ.  وسيله

كنيم اين صـد عنصـر    فرض ميباشد. خوب فرض كنيم اكنون صد عنصر وجود داشته 
(يكديگر را به وجود آورده باشند و) مثالً هيدروژن، اكسيژن را بـه وجـود آورده باشـد و    

                                                           
يعني اين گونه نباشد كه بخواهيم از خود براي خودمان و مردم مسئوليت بتراشيم. معلـوم اسـت كـه     -1

هاست كه انسان  طلبد هرچند حقيقتاً اين گونه مسئوليت ا مسئوليتي عظيم را ميبودن به وجود خد قائل
 كند.  تبديل مي» انسان«را به 
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20Fكربن، هيدروژن را به وجود آورده باشد و الخ

بايسـت بـه    خره مـي . بدين صورت ما بـاآل 1
مـين  99بايست به صدمين عنصر كه او  يك نهايتي برسيم چون اين عالم محدود است. مي

شـود) كـه خـود     عنصر را به وجود آورده است برسيم. پس (اكنون اين سوال مطـرح مـي  
 صدمين عنصر را چه كسي به وجود آورده است.  

21Fشـود  اگر بدين گونه (استدالل) قائل باشيم، تسلسل ايجـاد مـي  

بسـت   و بـه ايـن بـن    2
كسـي بـه    شود) كه خود آخـرين (خـالق) را چـه    رسيم و (هميشه اين سوال مطرح مي مي

ماند. مگر آن كه به صـورت و بخـش دوم    وجود آورده است. در اينجا جوابي برايمان نمي
 قائل باشيم كه:

 دور -2
بگوييم اين را نيز اولين (عنصر) پديد آورده است. يعني آن آخـري را اولـين (عنصـر)    

چيزي «كند كه اين تناقض محال كه  به وجود آورده است. در اينجا اين فرض ما اقتضا مي
برايش ايجاد شود. (زيرا) پس از آن كه نـود و هشـت   » در يك زمان هم باشد و هم نباشد

                                                           
هـا فقـط در شـرايط     عنصر يافت شده است كه البتـه تعـدادي از آن   104در علم شيمي اكنون حدود  -1

ماً اين عناصر يگديگر را اند. در اينجا منظور استاد سبحاني اين نيست كه حت آزمايشگاه شناسايي شده
اند چون بر اساس علوم جديد چنين چيزي محال اسـت بلكـه منظـور ايشـان صـرفاً       به وجود آورده

 ي يك فرض براي اثبات بطالن تسلسل است. (مترجم)  ارائه
الزم «گويـد:   درباره برهان تسلسل چنـين مـي  » عقائد نسفي«دكتر عبدالملك السعدي در شرح كتاب  -2

ي آن تسلسل باطـل اسـت. علـت آن     ممكنات به نهايت و پاياني ختم شود وگرنه الزمه است كه اين
نهايت ادامه يابد، براي اين كه ايجاد شوند به علت مسـتقلي   ي ممكنات تا بي اين است كه اگر سلسله

كه خود به علت ديگر محتاج نيست نياز دارند و الزم است كـه آن علـت مسـتقل غيـر از ممكنـات      
ا ممكن نيست كه از خود ممكنات باشد. به خاطر اين كه اگر خود ممكنـات يـا بعضـي از    باشد؛ زير

اش تقدم شيء بر خود شيء و يـا تقـدم بعضـي از اجـزاء      ي خود باشند، الزمه ها به وجود آورنده آن
 شيء بر خود شيء است كه امري است محال. (مترجم) 
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دانه ديگر به وجود آمدند، آن (عنصر) اولي بايد وجود نداشته باشد. يعنـي در اثـر اولـين    
(عنصر)، نود و هشت (عنصر) ديگر (پشت سر هم) و به صورت خلقِ يكديگر به وجـود  

بايسـت خـودش    عنصر) به وجود آيد. پس بـراي خلـق آخـري مـي    آيند، تا اين آخرين (
بايسـت   شـود مـي   حضور نداشته باشد. از طرف ديگر در زماني كه اين آخـري خلـق مـي   

شود كه در نبودش چيـزي را خلـق    (اولي) وجود داشته باشد تا آن را خلق كند. چون نمي
به عبـارت ديگـر   كردن چيزي خودش وجود داشته باشد.  بايست براي خلق كند، پس مي

بايست صد سـاعت قبـل هـم وجـود      يعني چيزي كه امروز خلق شده است براي مثال مي
خواهـد كـه    داشت. كه چيزي بدين صورت ديگر بسيار روشن و معلوم اسـت و نمـي   مي

 ديگر آن را رد كنيم.

 دليل امكان -3
22Fدرست است» تسلسل«پس نه  

خره چـون حـد و مـرزي    ؛ چون كه اين موجودات باآل1
شوند و اگر فرض كنيم دو يـا سـه ميليـارد عنصـر هـم       شخص نيز وجود دارد منتهي ميم

23Fدرست است» دور«خره پاياني دارد. و نه وجود داشته باشد باآل

كه بگوئيم بدين صـورت   2

                                                           
در «آمـده اسـت:    ينبطالن تسلسـل چنـ   ي درباره 131ص 1ج يجرجان يفشر يددر شرح مواقف س -1

در نظـر  كـه   يرا با هر علتـ  يهر معلول يني ب ) فاصلهي(فرضا نامتناه يها ها و معلول ي علت سلسله
 آناست و چون كل سلسله مركب از  »ينحاضر ينمحصور ب«آن فاصله  يراباشد؛ ز مي يمتناه يريمبگ

اسـت پـس آن    يقطعـا متنـاه   يمتنـاه  يساوهاست و م آن فاصله يها است و مساو ها و علت معلول
 يلـي تحل يرر.ك: سـ  -»بودن آن غلـط اسـت   يو فرض نامتناه يمتناه يها ها و معلول ي علت سلسله

 (مترجم)  251ص يانكالم اهل سنت، عبداهللا احمد
عبارت است از اين كه دو چيز هريك براي همديگر علت باشند كه يـا بـدون واسـطه اسـت،     » دور« -2

» مصـرح «) علت وجود (ب) باشد و (ب) نيز علت وجود (الـف) باشـد. چنـين دوري را    مانند (الف
باشـد و (ب) علـت وجـود (ج)    » ب«علت وجـود  » الف«نامند و يا با واسطه است مانند اين كه  مي

نامنـد ر.ك: شـرح مواقـف سـيد      مي» مضمر«باشد و (ج) علت وجود (الف) باشد و چنين دوري را 
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گرديم. مثالً اگر اين برهان را در انسان  رويم تا آخر و در آخر هم دوباره به اول باز مي مي
رسـد بـه آدم و آدم    ... تا مي خلق كرد و پدرم را پدرش خلق كرد وفرض كنيم؛ مرا پدرم 

   .هم درست نيست» دور«ام. چنين چيزي نيز امكان پذير نيست پس  را من خلق كرده
اي  ...، چـاره  پس هرچند هم سمج باشيم و بگوئيم اين را آن آفريد و آن را ديگـري و 

را نيـز كسـي خلـق كـرده باشـد كـه        نداريم غير از آن كه به نهايتي برسيم كه آن نهايـت 
 آيد.   ها به ميان مي خودش هم ممكن نباشد. چون اگر ممكن باشد دوباره همين بحث

طـرف   بايست او موجودي باشد كه هم چون اينان به نسبت وجود و عدم بـي  يعني مي
شود كه ممتنع بوده و وجود نداشته باشـد، زيـرا وجـود دارد؛ چـون اگـر       نباشد. فعال نمي

 تواند چيز ديگري را خلق كند؟   د چگونه مينباش
نيسـت كـه وجـود و عـدم بـرايش مسـاوي باشـد چـون         » ممكن«بودنش از اين قسمِ 

بايست چيزي باشد كه ذاتش با  همانگونه كه گفتيم، (اين استدالل) داراي اشكال است. مي
آن كـه  وجود متالزم باشد. امكان ندارد ذاتي بدون وجود براي او تصور كـرد. بـه خـاطر    

شود و آن مشـكالت (كـه پيشـتر     مي» ممكن«پيشتر نيز گفتيم؛ چون اگر (اين طور نباشد) 
 شود. اشاره كرديم) برايش ايجاد مي

كسي وجود دارد «كند كه قائل باشيم به اين كه  پس يعني اين است كه ما را مجبور مي
تصـور ذات   24F1»كه مبدأ اين عالم است و آن كس نيز هرگز وجـود از ذاتـش جـدا نيسـت.    

                                                                                                                                                      
؛ شـرح  410ص 1هامش شرح مواقـف ج   طوالع االنوار قاضي بيضاوي؛ 530ص 1شريف جرجاني ج

 1؛ دررالجالليه استاد محمد باقر ج154ص 1ي شيخ مهاجر ج تهذيب الكالم عالمه تفتازاني به وسيله
 1؛ شـرح مقاصـد ج  67؛ اصول الـدين االسـالمي دكتـر رشـدي و قحطـان عبـدالرحمن ص      217ص
بصـري تـا ابوالحسـن اشـعري اثـر اسـتاد عبـداهللا        . به نقل از سير كالم اهل سنت از حسـن  164ص

 (مترجم)   246احمديان ص
گرايان براي اين كه از دو تناقضِ دور و تسلسل كه استاد سبحاني نيز  ها يا اصطالحاً مادي ماترياليست -1

بدان اشاره كردند رهايي يابند معتقد اند كه آن مبدأ و آن خالق، خود طبيعت است يعني طبيعت ايـن  
ي كائنات باشد الزم است كـه   را به وجود آورده است. پاسخ آن كه اگر طبيعت به وجود آورنده عالم
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كند به اين كه قائل باشـيم   پذير نيست. اين است كه ما را وادار مي وجود براي او امكان بي
دليـل  «بايست وجود داشته باشد. بـه ايـن اسـتدالل،     به وجود خدا. كسي كه وجودش مي

برند. البته داليل پر بركت ديگري كه ديـن آن را   گويند كه فالسفه آن را به كار مي» امكان
 كنيم.   نموده است وجود دارد، اما در اينجا فقط به همين مورد اكتفا مي معرفي

بصر دست به كار شـد. پـس    يروي. نيديمجا رس ينبداي  كه با چه سلسله يمپس بنگر
 يمكـرد  يعالم را بررس ين. ايديمرس 25F1»واجب«و » ممتنع«، »ممكن«سه مفهوم  يناز آن به ا

هـم  » واجـب «نبود چون كـه وجـود دارد و   » عممتن«بود و » ممكن«كه در بخش  يديمو د
و چون نه تسلسل درسـت بـود    يستاشكال ن داراي يزآن ن ينبود چون كه فرض عدم برا

بـه   يمكـه قائـل باشـ    يـن از ا يرنماند غ يباق يماناي برا چاره يگرها د ور، پس از اينو نه د
 يسـت طرف ن يبوجود و عدم  يكه او نه ممتنع است و نه ممكن و برا يگرد يزيوجود چ

                                                                                                                                                      
چند صفت را دارا باشد. از جمله اين صفات سمع، بصر، علم، كالم، اراده، حيـات و قـدرت اسـت.    

رينـد  تواند موجوداتي را بياف گاه نمي هيچ –يعني جاهل باشد  -چون براي مثال اگر داراي علم نباشد 
تواند اشـيايي را بـه    گاه نمي هيچ –يعني عاجز باشد  -كه داراي علم باشد يا اگر داراي قدرت نباشد 

گـاه   باشد هيچ -يعني مجبور  -وجود آورد كه از نيروي قدرت برخوردارند يا اگر داراي اراده نباشد 
اند و ... پس اگر بـه وجـود    تواند موجوداتي چون انسان را خلق كند كه از نيروي اراده بهره برده نمي

زنيـد همـان    گوئيم ايـن طبيعتـي كـه از آن دم مـي     ها مي چنين صفاتي در طبيعت اعتراف كردند بدان
ناميم و شما طبيعت. و اگر وجود اين صـفات بـراي    مي» اهللا«خداوند است با اين تفاوت كه ما آن را 

اراده و مـرده و جاهـل و ... چگونـه     گوييم كه طبيعـت عـاجز و بـي    ها مي طبيعت را انكار كنند بدان
 (مترجم)  تواند موجوداتي را بيافريند كه عالم و قادر و زنده و ... هستند؟! مي

هر مفهوم «گويد:  ي اين سه مفهوم چنين مي درباره 24ص» التوحيد رسالة«شيخ محمد عبده در كتاب  -1

ش تنها سه قسم دارند: قسـم اول آن  و معلومي و هرچه به تصور ما در آيد، در رابطه با وجود و عدم
نامند. قسم دوم آن كه عدمش  مي» واجب الوجود«كه وجودش ذاتي و مقتضاي ذاتش باشد كه آن را 

نامند و قسم سـوم و آخـرين آن كـه، هـيچ      مي» ممتنع الوجود«ذاتي و مقتضاي ذاتش باشد كه آن را 
وجود و هم عدمش عارضي و ناشـي   كدام از وجود و عدمش ذاتي و مقتضاي ذاتش نباشد، بلكه هم

 (مترجم) » نامند. مي» ممكن الوجود«از يك سبب خارج از ذات آن چيز باشد، كه آن را 
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 ينباشد. دقـت در همـ   هوجود داشت يستبا مي يعنيكند،  بلكه او ذاتش وجود را اقتضا مي
 است. يي آن اشكاالت كاف رد همه يموضوع، برا

 دليل نبود خالق براي خدا
گويد اگر هر چيزي را خدا آفريده است پس چه كسي او را خلق كرده  اما كسي كه مي

اي وجود دارد كه اگر انسان آن را در برابر هر سوالي كـه   بطهاست؟! در اينجا برنامه و ضا
يابد. و آن هم اين است كه  شود رعايت كند، از سواالت زيادي نجات مي از او پرسيده مي

گويد هرچيزي را خدا آفريده است پس چه كسـي او   در كلمات دقت كند. (زماني كه) مي
چيسـت) و  » چيز«؟ (مقصودش از اين يعني چه» چيز«را خلق كرده است؟ بايد بگويد كه 

... روشـن   و» هـر «، »خـدا «، »خلق»را چگونه تصور كرده است؟ در اينجا (معناي) » چيز«
بايست آن را روشـن   بحث وجود دارد و مبهم است و مي» چيز«است اما بر سر اين كلمه 

 شود: كنيم. وقتي كه آن را روشن كرديم، خود به خود سوال متالشي مي
ايـم آنچـه كـه مـا آن را      ايم هر چيزي داراي خالق است. ما گفتـه  كَي ما گفتهگوييم  مي

دانيم كـه در ايـن عـالم وجـود دارنـد، فـرض عدمشـان         كنيم و آنچه كه ما مي مشاهده مي
اند و بـراي وجـود و عـدم    » ممكن«ها خودشان  صحيح است و وقتي كه چنين باشند اين

ها را خلق كرده باشد. امـا   شته باشد كه اينبايست چيز ديگري وجود دا طرف اند و مي بي
اكنون كه به آن چيز رسيديم، در همان قدم اول با اين قيد بـه او رسـيديم كـه او بـا عـدم      

كند. پس وقتي چنين شد ديگر هر زمـاني كـه    سازگار نيست و ذات او وجود را اقتضا مي
طـرف   و عدم بـي بگوييم هر چيزي داراي خالق است، يعني هرچيزي كه نسبت به وجود 

 كه گفتيم ابهام دارد، داراي اين قيد است.  » چيز«ي  است. پس اين كلمه
طـرف   بوده و نسبت به وجود و عدم بـي » ممكن«كه بدين گونه » چيزي«پس براي هر 

شـود   داراي خالق است. پس خداوند ديگر در اينجا جدا مي» چيز«گوييم كه اين  باشد، مي
طـرف باشـد بلكـه او هميشـه ذاتـش       وجود و عدم بي چون او چيزي نيست كه نسبت به

پذير نيست تا كه اين سوال بـه ذهـن    ي او امكان وجود را اقتضا كرده و تصور عدم درباره
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داشته است ديگـر  متبادر شود كه چه چيزي او را خلق كرده است. وقتي كه هميشه وجود 
 منتفي است. سوال خود به خود

 -هرچند به طور كامل با آن مطابق نيسـت   -كنم  ن ميبراي تفهيم اين مطلب، مثالي بيا
دهد. هر گوشه و سوراخ تاريكي كه در ايـن عـالم وجـود داشـته      كه مطلب را توضيح مي

كند پس در اينجا سـوال كنـيم كـه چـه چيـزي نـور را روشـن         باشد نور آن را روشن مي
اي تاريـك را  گـوئيم نـور هـر جـ     كند؟! اين سوال غلط است. چرا؟! چون كه وقتي مي مي

كند. وقتـي كـه گفتـيم     كند يعني هر جايي كه نوري نيست نور آن را روشن مي روشن مي
كند، اين از اصل غلط است. چون سوال بـر ايـن فـرض     پس نور را چه چيزي روشن مي

گيرد كه نور نيز نور نداشته باشد تا چيزي آن را روشن كند امـا وقتـي كـه گفتـيم      قرار مي
 ر روشنايي است پس چيزي الزم ندارد تا آن را روشن كند.  نور، (چون) ذات نو

كند اما براي خدا، وجود اقتضاي ذاتـش اسـت.    عطا مي» وجود«پس خدا به هر چيزي 
پس ديگر اين گونه نباشد كه خدايِ بدون وجود را تصور كنيم تا بگوييم چه كسي بـه او  

هـر چيـزي را   «گويند:  كه ميها را  وجود داده است. پس اين موارد جواب اين گونه سوال
 دهد. به خوبي مي» خدا خلق كرده است پس خدا را چه كسي به وجود آورده است؟!





 

 

26Fدليل حدوث

1 

ر و شـدن از ابتـدا بـا زمـان در        ر است. ايـن تغيـما به اين رسيديم كه اين عالم در تغي
كه در ميـان  كنيم ساعت دوازده ظهر يك نفر در همدان  ارتباط است. براي مثال؛ فرض مي

بـاره در آن   خانه يا چلوكبابي نشسته است. به يك راه كرمانشاه به تهران است در يك قهوه
شـود.   زمان ماشيني با سرعت صد كيلومتر در سرعت در آن جاده حركت كـرده و رد مـي  

ساعت است. فوراً در اينجا  8دانست كه مصافت بين كرمانشاه تا تهران  اين هم كه قبال مي
صـبح (از   8كند كه اين ماشين ساعت  و اين موضوع را در ذهن خود بررسي مي نشيند مي

رسـد. اگـر هـم ايـن را كـه در       بعد از ظهر به تهران مي 4كرمانشاه) به راه افتاده و ساعت 
برخي از جاها پيچ و خم وجود دارد را لحاظ كنـد يـك مقـداري بـه آن (زمـان مـذكور)       

... را نيـز   هم چون بـرف و بـاران و پنچرشـدن و    كند. و اگر احتماالت ديگري اضافه مي
كند. اما اگـر كسـي بيايـد و بگويـد كـه ايـن        مطرح كند باز مقدار ديگري به آن اضافه مي

ي) ديگري هم وجود  صبح حركت كرده و پنچري يا احتمال (بازدارنده 5(ماشين) ساعت 
ي  و عوامل بازدارنـده نداشته است و جاده هم مانند روزهاي تابستان (بدون برف و بوران 

بـه   12ديگر فصول) بوده و به همين صورت و با سير عادي حركت كرده است و ساعت 
رسـد و ايـن را اگـر يكـي دو نفـر       نيز به تهران مي 4يا  3اينجا (همدان) رسيده و ساعت 

تواند آن را تحمل و قبول كند. چگونـه زمـاني كـه     كند و نمي برايش مطرح كنند باور نمي
او  –كه هنوز مسافت ديگري از آن باقي مانده اسـت   -ي بوده، در مسافتي معين سير عاد

                                                           
خود آن » تيمائوس«اين برهان نخستين بار توسط افالطون بر وجود خدا اقامه شد و در كتابش با نام  -1

ي دانشمندان اسـالمي تحقـق    به وسيله نام برده است، اما تحقيق و تكميل آن برهان» برهان سببي«را 
؛ مطـالع األنظـار شـمس الـدين     »الـه «كلمـه   488ص 1المعارف فريـد وجـدي ج   ةدائر -يافته است 

 (مترجم) 419ص 1اصفهاني ج
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نفر مردان معتمـد هـم بياينـد و بـدين      30يا  20اين مسافت را طي كرده است؟! اگر مثالً 
اي ممكن است در معلوماتي كه پـيش از ايـن داشـته اسـت      مطلب شهادت دهند، تا اندازه

نند و بگويند كه ماشين ديـروز حركـت كـرده و سـير     له را بيشتر كأشك كند. اگر هم مس
خواهي قبول نكن و به هـر حـال    يخواهي قبول كن، م حركتش نيز عادي بوده است و مي

نفر هم اين را  200امروز است كه به همدان رسيده است، اگر مثالً صد يا  12ن ساعت اآل
نفـر انسـان صـادق ايـن را      كند. اگر فرض كنيم مثالً يك ميليون بگويند، او بدان باور نمي

 اي با خود بيانديشد كه مبادا ديوانه شده ام.  بگويند ممكن است تا اندازه
بايست تـو   ها هم به او بگويند كه مي اما اگر تمام موجودات و تمام راستگوترين انسان

اين را قبول كني كه اين ماشين ده روز قبل يا يك ماه پـيش از كرمانشـاه بـه طـور عـادي      
در همدان است و مدتي ديگر هم بـه   -بيني  كه تو مي 12ساعت  -رده و امروز حركت ك
ها هم اين را براي او بيان كنند  ها و راستگوترين انسان ي خاك رسد. اگر ذره ذره تهران مي

 كند. كند و همه را به ديوانگي متهم مي او باور نمي
د دارد و حركتـي  چرا؟ مگر مسأله چيست؟ مسأله اين است كـه مسـافتي معـين وجـو    

خاص نيز براي اين ماشين در نظر گرفته شده است. ايـن ماشـين مقطعـي از مسـافتش را     
بايست  بايست براي اين حركت مبدأيي وجود داشته باشد يعني مي حركت كرده است. مي

كمي پيش از آن (يعني مبدأ) شروع به حركت كرده باشد و بـراي همـين اسـت كـه ايـن      
ت. (زماني كه) كل مسافت و آنچه از آن طي شده است مشخص مقطع را حركت كرده اس

بسيار پيشتر انجام نشده باشد. آخر چگونـه   ركت از مبدأو محدود باشد امكان ندارد كه ح
سـاعت   5يـا   4كه بـه   -زماني كه مبدأ مشخص است و حركت هم از آن مبدأ تا همدان 

تواند اين را تصور كنـد و   هرگز نمي انجامد؟ او دو يا سه يا ده روز به طول مي -نياز دارد 
تصور كردن اين كه اين ماشين به طور عادي سير عادي خود در اين مسير را انجام داده و 

ساعت است در مثالً يك يا دو سال طي كند، براي انسـان امكـان    5يا  4آن مسافتي را كه 
 پذير نيست.
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رمانشـاه امسـال در وضـعيتي    مثالي ديگر: شهر كرمانشاه را در نظر بگيريم. اين شـهر ك 
است كه پارسال بدين گونه نبوده و مقداري تغيير كرده است و سال ديگـر هـم اگـر ايـن     
عالم نابوده نشود و همين گونه سير كند، بدان وضـعيت نخواهـد مانـد. تعـدادي خانـه و      

 شود. شود و تغييراتي رو به كمال در آن ايجاد مي ... به آن اضافه مي ساختمان و
سي بگويد كه اين شهر كرمانشاه، هزار سال قبل با ساختن يك خانـه بـه وجـود    اگر ك

آمد و به همين صورت در اين بين سير و رشد كرده و هيچ گونه ويراني و آتش سوزي و 
... نيز برايش اتفاق نيفتاده است و بـه تـدريج سـير عـادي خـود را (بـا        زلزله و چپاول و

و ده و الخ خانـه، طـي كـرده و اكنـون بـدين جـا        ها و) با ساختن دو و سه گسترش خانه
 رسيده است هر كسي اين را باور خواهد كرد.

اگر بگويد دو هزار سال پيش به همين صورت شروع شده است، مقداري در آن تفكر  
الزم است بـراي ايـن كـه از يـك خانـه بـه وضـعيت اكنـون          كند كه آيا دو هزار سال مي

شود)  گويد ده هزار سال، ديگر به زحمت (قابل قبول ميكرمانشاه (برسد) طي شود. اگر ب
اي توقف در اين مسير حركـت زيـاد    هايي پاره مگر اين كه قيدي در آن وارد كند كه زمان

27Fها) وجود داشته است شدن (خانه

هزار سال است كه اولين خانـه در   500اما اگر بگويد . 1
دوبـاره   -و تا اكنون آمده اسـت  اين شهر بنا شده و به همين صورت شروع به رشد كرده 

كه ايـن امـر امكـان پـذير نيسـت؛       -گردد به مثال ماشين مسير كرمانشاه به همدان  مي باز
هزار ساله براي اين كه كرمانشاه از يك خانه به وضعيت كنوني برسـد   500چون مسافت 

 .الزم نيست. عالوه بر اين چقدر از مسير هم مانده است تا به آخرين مرحله برسد
، تـا  »كه (وجود و ساخت شهر كرمانشاه) مبدأيي نداشته اسـت «پس اگر كسي بگويد  

همين آسمان و زميني كه شهر كرمانشاه نيـز جزئـي از آن اسـت    «تو بخواهي فكر كني كه 
تواني مبدأيي برايش تصور كني كه از اولـين خانـه شـروع شـده      هميشه بوده است و نمي

                                                           
منظور استاد اين است كه در طول اين زمان بايد قيدهايي هم چون جنگ يـا زلزلـه يـا سـيل يـا هـر        -1

 شود وجود داشته باشد. (مترجم)  ها مي وقف در ساخت خانهها يا ت چيزي كه موجب ويراني آن
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، ديگر اين قابل تصور نيسـت و انسـان زمـاني كـه     »است باشد اما تا كنون به اينجا رسيده
 تواند به خوبي آن را تصور كند.   كند نمي به آن بحث مي عراج

مبدأيي براي حركت اين كرمانشاه وجود ندارد اما اكنـون در ايـن   «آخر چگونه اين كه 
شود؟! چگونـه   تصور مي» جاست و هنوز هم برخي از مسافتش را مانده است كه طي كند

كـه هنـوز هـم     -نهايت شروع به حركت كرده است و مسـافتي محـدود    يزي كه در بيچ
كـه   –نهايت   كند، قابل تصور است؟! اگر از بي را طي مي -برخي از آن باقي مانده است 

حركت كرده است چگونه اين مسـافتي كـه بـه (مـثالً)      -تصور كني او هميشه بوده است 
ه و) و هنوز هم مقداري از آن مانـده اسـت كـه طـي     سال نياز دارد را او (طي نكرد 2000

 كند؟ چيزي به اين صورت اصال قابل تصور هست؟
بينـيم قسـمتي    يعني اين شدن و دگرگوني و تغير به ذات اين شهر وارد شده است. مي

اي كه پيش رو دارد و قسمتي نيـز كـه بـراي آينـده      ن مرحلهپيش از آن گذشته است و اآل
توانـد   ين به يك مسافت معـين نيـاز دارد نـه از آن زيـادتر. حتـي نمـي      ا ،باقي مانده است

مسافت زيادي داشته باشد چه برسد به اين كه بگوييم مبدأيي نداشته است. يعنـي زمـاني   
از نگريم كه در ذات اين شهر وجود دارد ديگر هيچ راهي نداريم غيـر   كه ما به تغيري مي

ت حركت اين شهر از اين تغير و دگرگوني و شدنِ بايس مي«آن كه تسليم شويم به اين كه 
الزم اسـت  » شـدن «چرا؟ چون مسافتي كه براي اين » ذاتي كه دارد، داراي يك مبدأ باشد.

محدود است و الزم نيست كه (اين مسافت) بسيار زياد باشد. پس حركت در اين مسافتي 
شـود   ك مبدأ باشـد. نمـي  بايست داراي ي كه مشخص بوده و داراي آغاز و پاياني باشد مي

تـوان گفـت كـه از ازل     نهايت انجـام گيـرد. نمـي    در مسافتي معين و مشخص حركتي بي
تـواني مبـدأيي    نمي -اصال براي كرمانشاه هم  -حركت اين عالم وجود داشته و در نتيجه 

از ازل حركت و «ايم. اگر به فرض چنين چيزي كه  را تصور كني اما اكنون به پايان رسيده
بايسـت ميلياردهـا سـال قبـل كرمانشـاه بـه ايـن وضـعيت          درست باشد مي» راتي داردتغي

 رسيد.   اش مي كنوني
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بينيم كه تغيرات وجود دارد و اين عالم اكنون در وضـعيتي قـرار دارد    پس وقتي كه مي
كه ديروز (بدان صورت) نبوده و فردا نيز بدان گونه نخواهد بود، معلوم است كه اين عالم 

ر اسـت. پـس چـون اكنـون در          در ح ال طي كـردن مسـيري از شـدن و دگرگـوني و تغيـ
ر و    مرحله اي قرار دارد كه هنوز قسمتي ديگر از آن باقي مانده است در حالي كه ايـن تغيـ

بايست به چيزي منتهي شود معلوم است كه از اين مسافت قسمتي را طي كرده و  شدن مي
تـا  بدأيي براي حركتش وجـود داشـته باشـد و    م بايست قسمتي هنوز مانده است. پس مي

 هنوز قسمتي از مسافت طي نشده باشد.
 ها كلمات عدم وجود دقتي موجود بود كه مجبور بوديم كه اين مثالجمالت و در اين 

اصال وقتي كـه تصـور ازليـت شـود، امكـان تصـور       : را عنوان كنيم و آن هم اين است كه
بايست با زمان ارتباط داشته باشـد؛ مقـداري از آن در    مي حركت و تغير وجود ندارد. تغير

ماضي و گذشته انجام شده است و مقداري در زمان حال مشغول انجام اسـت و مقـداري   
شود. ايـن كـه    مي شود مسافت هم تصور مي شود. وقتي تغير تصور مي هم در آينده انجام

م شدن اسـت و مقـداري از آن   مقداري از آن در حال انجا، مقداري از آن انجام شده است
اصـال سـازگار    -فرض كردن چيزي بدون مبدأ  -با ازليت  و اين هم نيز باقي مانده است

خواند. چون زماني كه گفتي از ازل بوده است پس بايد نه وضعيتي كه  نمي نيست و با هم
شد. اگـر  و نه آن وضعيتي كه امروز يا فردا دارد را داشته باداشت  مي ديروز داشته است را

يي ها بايست خيلي زودتر اين مي به فرض مثال ازليت و حركت و تغير وجود داشته باشند
؛ تهـران  -همـدان و ماشـين كرمانشـاه     مثال مثالً درشدند.  مي كه اكنون وجود دارند تمام

شـد در   مـي  خانه رد ساعت پيش از اين قهوه 10كرد بايد  مي بگوييم كه اگر ديروز حركت
 بينم.   مي نون من آن راحالي كه اك

پس تغير و شدن به زمان نياز دارد و ازليت با زمان يكي نيسـت. چـون زمـان عبـارت     
انجام شـده اسـت و قسـمتي    » شدن«است از ظرفي براي اين تغير و شدن. قسمتي از اين 

شـود، يعنـي آن ظـرف و     اكنون در حال انجام است و قسمتي هم از اين پـس انجـام مـي   
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ر بـا ازليـت     اين تغير از آن عبور ميكانالي كه  كند زمان است. همانگونه كه گفتيم اين تغيـ
 سازگار نيست و در نتيجه زمان و ازليت از يكديگر جدا هستند.

شود كه ديگر ازلي باشد و مبـدأيي   پس اين عالم متغير است و وقتي كه متغير بود نمي
ه و حادث باشد. پـس وقتـي كـه حـادث     بايست داراي يك مبدأ بود نداشته باشد بلكه مي

گرديم به آن مسأله كه اگر حادث است بايد كسي وجود داشته باشد كـه آن را   مي است بر
28Fپديد آورده باشد. چون همانگونه كه پيشتر گفتيم از خودش كه به وجود نيامده است

1. 

 عالم  خلق بودن ادعاي تصادفي
ورت تصادفي (اين تغيرات) انجام شده كنيم كه كسي بگويد به ص اين را هم اضافه مي 

 است.
29F

با «گوييم (در جمله)  بايست تحليل شود. مي اين هم از همان سخناني است كه مي 2
30Fهمه چيز روشن است اما تصادف يعني چه؟» تصادف به وجود آمده است

اين را تحليـل   3

                                                           
آمد يعني از ذات خودش، وجـود را اقتضـا    كه پيشتر هم گفتيم اگر از خودش به وجود ميهمانگونه  -1

 كند كه اين طور نيست.  مي
 »نظم«هايي دارند چند سوال بپرسد و  خواهد كه از كساني كه چنين پرسش قرآن از پيامبر خود مي -2

﴿فرمايد:  اين عالم را براي آنان يادآور شود، آنجا كه مي                   

                                  

﴾ ؟! و به آسمان نگاه دان نگرند كه چگونه آفريده شده آيا به شتران نمي«] 21-17 يه:[الغاش
نگرند كه چگونه نصب و پابرجاي  كنند كه چگونه برافراشته شده است؟! و به كوهها نمي نمي
درز بده و تو پند و ان ؟! نگرند كه چگونه پهن و گسترانيده شده است و به زمين نمي اند؟! شده

. »اي و بس (مردمان را به وظائفشان) يادآوري كن. چرا كه تو تنها پند دهنده و يادآوري كننده
 (مترجم) 

اگر نظم جهان تصادفي بوده، «گويد:  در رابطه با اين ادعا چنين مي» اهللا«عالمه محمود عقاد در كتاب  -3

به همان حال منظم باقي مانـده اسـت و   چرا بعد از آن كه به طور صدفه و تصادف وجود پيدا كرده، 
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مد و يك دفعـه  اي آ كنيم تا ببينيم به چه معناست. تصادف يعني ناگهان خود به خود ضربه
اين عالم از آن به وجود آمد. آن ضربه از چه چيز آمـد؟ اگـر ضـربه نباشـد حـداقل بايـد       
چيزي باشد. اگر قائل به ضربه هستيد پس يعني چيزي كه بدين صـورت داراي (قـدرت)   

شـود كـه    ضربه است وجود داشته باشد يا مثالً (براي توضيح تصادف مورد ادعا) گفته مي
 كه به طور تصادفي سنگي رها شد و سر شخصي را شكست.تصادف مانند آن 

در اينجا (بايد گفت) سنگ و شخص و جايي كه سنگ رها شـده اسـت وجـود دارد.     
كني كه تصادفي يعنـي آن كـه    اگر مردي (و در ادعاي خود داراي برهاني) چرا فرض نمي

اش  م نيمـه آن كه چيزي وجود داشته باشد شخصي سرش بشكند؟! و بلكه حتي اين هـ  بي
كني كه) بدون اين كه انسان و سنگي وجود داشته باشـد   ناقص بود يعني (چرا فرض نمي

تواني اين را تصور كني كه شخص و  سر بشكند؟! خوب بفرما اين را تصور كن! چرا نمي
سنگ وجود نداشته باشد اما يك دفعه خود به خود شكستن يك سـر اتفـاق افتـد؟! پـس     

اي آمد و اين عالم را به وجود آورد هم امكان  نداشت و ضربهتصور اين كه چيزي وجود 
كنـيم بـه طـور     را تحليل مي» تصادف« ي پذير نيست. يعني ادعاي تصادف زماني كه كلمه

هايي نيست كه انسان بخواهد در مورد آن توضـيحي بيشـتر    كامل پوچ است و ديگر از آن
 ارائه دهد.  

بايست كسي وجود داشته باشد كه اين عـالم   ميپس با اين نيز دوباره بدان رسيديم كه 
رات بـر او    را خلق كرده باشد و ديگر نمي رات بر او جاري شود چون اگر تغيـشود كه تغي

 پيشين است. ي لهأجاري شود دوباره همان مس
بايست فعـل و   اگر خدا قديم است و مي«گويند  جواب آن كساني است كه مياين هم 

ـ  انفعاالت و تأثير و تأ » خره او نيـز از بـين بـرود.   اآلثرات شيميايي برايش مطرح باشـد و ب
 رود. شود كه ديگر او فناپذير نيست و از بين نمي روشن مي

                                                                                                                                                      
ي بشـر، عبـاس    خـدا در انديشـه   -»اجزاي آن متماسك و هيچ خللي بر آن عارض نگرديده است؟! 

 (مترجم)  307محمود عقاد، ترجمه محمد علي خليلي ص
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 شود؟ نمي اگر خدا خالق است پس چرا آشكار
اگر خـدا خـالق اسـت پـس چـرا      «شود  ديم به اين بخش كه گفته ميپس از آن برگر 

 »شود؟ آشكار نمي
، مـا بـا   »شـود؟!  شود و چرا آشكار نمـي  چرا آشكار مي«بگوييم كه قبل از اين كه حتي 

به اين رسـيديم كـه خـدايي وجـود      -كه راه گريز و گزيري از آن نيست  -اصولي عقلي 
دارد. خدايي كه بايد باشد و هميشه بوده است و اين خدا خالق اين چيزهـايي اسـت كـه    

 هاست.   مبدأ اين حادث اند و الزم نيست هميشه وجود داشته باشند و او
، مسـائلي جزئـي انـد.    »شود شود و چرا آشكار نمي چرا آشكار مي«اكنون اين گفته كه 

چون ما زماني كه به طور قطعي به اين كه خدا وجود دارد رسيديم پـس از آن اگـر هـيچ    
 چيز ديگري در رابطه با آن ندانيم، هم چنان مجبوريم كه بگوئيم خدا وجود دارد.

31F

1  

                                                           
 ميـرد   وقتـي كـه خـدا مـي    «پردازان ماترياليست براي فرار بـه جلـو بـا طـرح ادعـاي       برخي از نظريه -1

)When God is died «(ها زماني كـه از   انسان«شوند كه:  با جاهل خواندن باورمندان به خدا مدعي مي
توانستند كه علت بارش باران يا وقوع زلزلـه يـا    ها عاجز بودند و مثال نمي درك و تبيين درست علت

توجيـه كننـد و   ها را بـا او   بيماري يا ... را درك كنند به يك موجود نامرئي معتقد شدند تا تمام پديد
هـا و   سپس براي رضايت خاطر وي، او را پرستش كنند. اما در قرون جديـد كـه علـل تمـام پديـده     

اند ديگر نيازي نيست كه دانشمندان به موجودي به نام خدا معتقـد   اتفاقات براي انسان مكشوف شده
زلـه، رانـش زمـين و    اي چون زل دانند علت پديده ها آگاه هستند و مي باشند چون از علت تمام پديده

اين ادعا چنان بي اساس و پوچ است كه فقط براي رد آن » فعل و انفعاالت، مركز زمين است نه خدا
كافي است به آمار بي شمار فيلسوفان و دانشمندان علوم تجربي و رياضـي و ... اشـاره كـرد كـه بـا      

ته و بدان ايمان دارند هاي شگرف در علم و صنعت، هم چنان به وجود خدا باور داش وجود پيشرفت
مولف بزرگترين تاريخ ماترياليسم به ايـن مطلـب صـريحا اعتـراف نمـوده و در      » النگه«تا جايي كه 

شـود كـه بـه غيـر از      بدواً يك موضوع عجيب به ما مكشوف مـي «كتاب خود چنين نوشته است كه: 
صـريحاً متعلـق بـه     توان يك نفر از مخترعين بزرگ و محققين را يافت كه ديموكريت به زحمت مي

تـوان بـه    ) از دانشـمندان باورمنـد بـه وجـود خـدا مـي      72(نقش اديـان ص » مكتب مادي بوده باشد
دانشمنداني چون ارسطو، افالطون، فيثاغورث، پاسكال، نيوتن، داروين، پاستور، انيشـتين و ... اشـاره   
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ايم اگر تمام اين عالم به ما بگويد كـه ايـن    اكنون كه ما در اين خانه نشسته مثالي ساده؛
كنيم. اما  و بنّايي نداشته است، آن را قبول نمي (از خودش) درست شده خانه خود به خود

دانم كه اين بنّا فارس بوده يا كُرد، جوان بوده يا پير، مسلمان بـوده يـا غيـر     اكنون من نمي
هيچ كدام از اين خصوصـيات، غيـر از بنّـا بـودنش آگـاهي نـدارم و       مسلمان. پس من به 

 .زند اي به من نمي (ندانستن اين موضوع هم) هيچ لطمه
تنهـا بـه    -نه اين خانه با اين همـه نظـم و ترتيـب     -رود  حتي انساني كه به بيابان مي

ي هـم  اي رو ، آن هم مثالً ده يا دوازده دانـه سـنگ بـه صـورت دايـره     النه ماكيانصورت 
دوازده  -فقط به اين خاطر كـه ايـن ده    -كه حتي مثل خانه هم نيستند  -اند  گذاشته شده

هـا بـه صـورت     كنـد كـه ايـن سـنگ     سنگ روي هم گذاشته شده است هرگز تصور نمي
هـا را روي هـم    تصادفي روي هم قرار گرفته باشند و مثالً باد آمده و يكسـره ايـن سـنگ   

ر بسـيار خوشـبينانه هـم ايـن احتمـال را در نظـر بگيـرم        گويد اگـ  چيده باشد. با خود مي
ها را  توانم بگويم كه رديف اول با تصادف بوده است و بادي بسيار سنگين وزيده و آن مي

دور هم جمع كرده است. پس با زحمت، چينش دومين رديف را نيز قبول كـردم عاقبـت   
 را بپذيرم.   توانم تصادفي بودن آن براي سومين و چهارمين رديف ديگر نمي

                                                                                                                                                      
ــه    ــن نظري ــه داروي ــاني ك ــي زم ــرد. حت ــاب    ك ــود را در كت ــاملي خ ــت تك ــل ا«ي خلق ــواع اص  ن

)The Origin of Species «(پردازان اصلي كمونيسم به نام ماركس  منتشر كرد يكي از زعما و نظريه
ي شـما خيلـي بـه افكـار      اي به داروين، تبريك گفته و اضافه كرده بود كه اين نظريه با يادداشت نامه

گويـد كـه    ود و مـي شـ  كند. اما داروين در پاسخ، وجود خدا را به وي يادآور مـي  فلسفي ما كمك مي
ي تشويق آميز شما بايد بگويم كه مـن هـيچ وقـت راضـي نيسـتم كـه ايـن         ضمن تشكر از اين نامه

ي طبيعي كه من آوردم دستآويز ماديت و انكار خدا شود. زيرا من اعتقاد به وجود خدا را يـك   نظريه
ـ   معنويت مي م 1825گ در سـال  دانم كه براي بشر الزم است. حتي پدر داروين، آقاي روبـرت وارين

براي اين كه داروين يك مرد روحاني شود وي را به دانشسراي مسيحي دانشگاه كمبريج فرسـتاد، و  
 اين رشته را به پايان رساند. (مترجم) 1831او در سال 
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بدين صورت اگر هم اين را قبول كنم، شـكاف درب ماننـدي كـه در يـك طـرف آن      
دهد كه كسي وجود داشته كه آن را براي خود به وجود آورده اسـت.   وجود دارد نشان مي

اش  هاي كوچكي كه در طرف ديگر قرار داده است براي آن است كه اسـلحه  و آن سوراخ
بينـد كـه آن    كند مي آنجا بتواند شكار كند و وقتي كه تماشا ميرا از آنجا خارج كرده و از 

ي درختي بر رويش قرار داده شده و معلـوم اسـت بـه     طرف هم سنگي وجود دارد كه تنه
اي قرار داده شده كه چيزي روي آن گذاشته شود. با اين تفاسير و مشـاهدات حتـي    شيوه

انـد، آن را قبـول    تصـادفي درسـت شـده    ها به طور اگر تمام اين عالم به او بگويند كه اين
 نخواهد كرد. با اين وجود، آن كجا و اين عالم كجا! 

شود كه نه تنها انسان به وجودي قائل شود كه داراي فعل اسـت   مشاهده آثار باعث مي
شـوند كـه    و خودش قابل مشاهده نيسـت، بلكـه در بعضـي چيزهـا آثـاري مشـاهده مـي       

شوند كه  ر اين زمينه سهل شود به وجود چيزي قائل ميدانشمندان براي اين كه كارشان د
كنند. فرض وجـود بـراي    گويند كه وجود ندارد اما وجود آن را فرض مي خودشان هم مي

 اين كه كارهايشان را انجام دهند.  
ايم كه اتـم   گويند كه ما فقط براي تسهيل كار خود فرض كرده اي از دانشمندان مي عده

خارجي ندارد. البته در اين اشكالي وجود دارد و بايـد توضـيح داده   وجود دارد والّا وجود 
گويند ممكن اسـت وجـود خـارجي نداشـته      ها مي شود كه: اتمي با آن خصوصيات كه آن

هـا را دارد و   باشد والّا امكان دارد چيزي بدان گونه وجود داشته باشد كه اين آثار و نشانه
گذارند. پس در اينجا وقتي كـه بـه مطلـب دوم     يبه خاطر اين آثار است كه نامش را اتم م

شـوند، والّـا بـدين     كنند به وجود اتم قائل مي رسيم، به خاطر اين كه آثاري مشاهده مي مي
 گونه نيست كه خود اتم مشاهده شده باشد.  

از خاطر نبريم نيروهايي كه براي درك كردن در اختيار داريم چه نيروهايي هستند؟ آيا 
از نيروي بصر انتظار داشته باشيم كه خدا را مشاهده كنـد؟ چـرا هـيچ     درست است كه ما

زيرك و دانايي انتظار ندارد كه با چشمش ميكروب را ببيند؟ خوب هيچ شكي در وجـود  
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مگـر   -شود. پس با وجود اين هيچ كسـي   ميكروب نيست و با ميكروسكوپ هم ديده مي
توانـد   اشـا كنـد تـا ببينـد مـي     نيست كه به خودش زحمت دهد و دسـتش را تم  -ديوانه 

پـا از گلـيم خـويش دراز     دانـد  ي خويش را مـي  قدر و اندازه ميكروبي مشاهده كند چون
داند كه چشم توانائي ديدن ميكروب را ندارد. اين را هم از خاطر نبريم كـه   كند و مي نمي

ان شود ديگر به طور كلي اشتباه هست كه انسـ  با اين بصري كه يك ميكروب مشاهده نمي
 انتظار داشته باشد تا با آن خدا را مشاهده كند. آن مشاهده و ديدني كه مقصود اينان است.

رسيم كـه خـدا وجـود دارد و بـدان      ها الزاماَ به اين مي پس زماني كه ما با آثار و نشانه
بينـيم   را نمـي  -خدا  -توانيم بگوييم كه چرا او  شويم پس از آن ديگر زماني مي منتهي مي

نيروهايي كه در اختيار داريم را بررسي كرده باشيم و حقيقت آن را نيز درك كـرده  كه آن 
ي اين نيروها قابل درك است؟ و سپس اين گونه سواالت را مطرح  باشيم كه آيا به وسيله

انسان حق دارد كه انتظـار داشـته باشـد كـه      -كه ذكر شد  -كنيم. براي نمونه، در مثال بنّا 
اي كاش بنّاي اين ساختمان را ببيـنم تـا بـدانم كـه      يند و مثالً بگويد كهبنّاي آن خانه را بب

تواند نيروي بصري را كـه در   هايي است كه مي چگونه مردي است و چون اين مورد از آن
ي خـدا، مطلـب و موضـوعي بـدين      اختيار دارد براي ديدن وي به كار گيـرد. امـا دربـاره   

شناسيم و نه نيرويي كـه بـه مـا داده شـده      يصورت مطرح نيست. نه حقيقت خدا را ما م
 براي آن است كه خدا را با آن مشاهده كنيم تا چنين انتظاري داشته باشيم.





 

 

 نظم برهانِ

توضيح داده شود. نظـم آن اسـت كـه    » نظم«براي تقرير دليل و برهان نظم بايد معناي 
تي مخصوص و ويژه مخلوقي با كميت و كيفيتي معين و با نيرو و استعدادي معين در جه«

اين تعريف نظم اسـت. نظـم در بعضـي از كتـب نيـز      » براي هدفي مشخص حركت كند.
 تعريف شده است اما مقداري نامنظم و نامفهوم است.  

 كند كه:   ي االعلي، بيان مي آن تعريفي كه قرآن در سوره

﴿           ﴾  :همـان خداونـدي كـه    « ]3-2[األعلي

گيـري   خداوندي كـه انـدازه    .ستآرا  د و)رك ها را هماهنگ  آفريد و سپس (آن (چيزها را) 
آن گـاه آن را بـه كـاري)     آفريـد، و  آنگونه كه شايسته و بايسته اسـت  د و (هرچيزي را رك 

   ».د (كه بايد بكند)ونم رهنمود 
و كيفيتـي معـين از صـورت اسـت و      هر مخلوقي داراي پيكري با كميتي معين از ماده

استعداد و نيرويي در ذاتش وجود دارد و (قادر به) حركـت كـردن مخصـوص بـه طـرف      
عمـل   خواهـد  نقطه و هدفي معين است. براي توضـيح آن نيـز گـوييم مـثالً خيـاطي مـي      

اي  رود و پارچـه  پوشاندن ناف به پايين انسان را تحقق بخشد و به آن هدف نايل آيد. مـي 
كند تا يك شلوار بدوزد. پس از آن بـا آن   كند. بار اول پارچه را اندازه گيري مي ا ميرا مهي
برد. زماني كه آن را بريد و قسـمت قسـمت    گيري كه انجام داده است، پارچه را مي اندازه

آورد كـه بـراي روشـن     ها را به هم وصل كرده و به صورتي جديد در مي كرد، آن قسمت
گيـري كـه بريـدن     براي اندازه» خلق«كنيم) كه  قرآن (استفاده مي شدنش از تعبيرهايش در

هـم ايـن   » تصـوير «و  براي بريدن پس از همان اندازه گيري معين» برء«آيد،  پس از آن مي
» تسـويه «ها، برايش  است كه صورت و كيفيت جديد شلوار بدان داده شود. كه پس از اين
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ذهني كه از شلوار داشت، برابـر يـا مسـاوي و     رود؛ يعني (شلوار را) با آن طرح به كار مي
 كند. تنظيم مي

توانـد   اي را نمـي  چيز ديگري نيز برايش مطرح است و آن هم اين است كـه هـر مـاده   
تـوان بـه شـلوار تبـديل كـرد.       ... را كـه نمـي   تبديل به شلوار كند. مثالً كاغذ يا نايلون يـا 

اي داشته باشد كه بتـوان آن كـاري    اي باشد كه خصوصيت و استعداد ويژه بايست ماده مي
 شود با آن انجام داد. كه با شلوار انجام مي

آوري كرده و آن قـوه   از طرفي آن خياط مالك آن قوه نيست كه بعضي عناصر را جمع
اي را  تواند كاري ديگر انجام دهد و آن هم اين كه برود و مـاده  ها ببخشايد. اما مي را بدان

ن استعداد و قوه باشد. يعني (مثالً) يك پارچه انتخاب كنـد. يعنـي   انتخاب كند كه داراي آ
برابر(و تنظيم) كردن «و » به صورت جديد در آوردن«و » بريدن«و » گيري اندازه«عالوه بر 

بايست داراي نيـرو و اسـتعدادي    چيز ديگري در اين شلوار وجود دارد كه مي» آن با طرح
 خاص باشد.  
اي معـين بـه    شدند اين شلوار با كميت، كيفيت، استعداد و قوهها با هم جمع  وقتي اين

كنـد و   سوي آن هدف معين كه عبارت است از تحقق بخشيدن به پوشاندن، حركـت مـي  
شـود بـا    گيرد كه زماني كه اين شـلوار بـراي پوشـاندن دوختـه مـي      اين را هم در نظر مي

بايست كـه   سازگار باشد و مي» پا«چيزهايي كه با آن در ارتباط است سازگار باشد. مثالً با 
دهـد بـا    ي پوشاندن را انجـام مـي   اين شلوار داراي دو پاچه باشد كه در عين آن كه وظيفه

بدن وي هم ناسازگار نباشد و يا مثالً براي كساني كه در محلي با گرد و خاك بسيار كـار  
كنـد و يـا غيـر    اي نباشد كه گرد و خاك به خود جـذب   ي شلوار به گونه كنند، پارچه مي
 ها در مسائل ديگر. اين

دهـد   را انجام مي -كه پوشاندن است  -ي خود  يعني اين شلوار در عين اين كه وظيفه
هـا در ارتبـاط اسـت،     بايد حركتش براي تحققِ هدف خود با حركات چيزهايي كه بـا آن 
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32Fتقدير«ها كه قوه و استعدادش است و در قرآن  هماهنگ باشد. اولين آن

ش بـه كـار   براي» 1
است. (يعني) حركـت آن را بـا حركـت آن چيزهـا     » هدايت«ها  شود و دومين آن برده مي

 كند.   هدايت و هماهنگ مي
، آن را خلق كرد؛ يعنـي بـه مقـدار كـافي     »خَلَقَ«فرمايد كه:  قرآن در مورد اين عالم مي

، با بخشيدن »يفَسو«گيري كرده و آن را براي هر موجودي جدا كرده است.  ماده را اندازه
... را خلـق   پس از اين كه آسمان و زمين و درخـت و  -صورت به هر قسمتي از آن مواد 

 ها را با آن طرحي كه در علم خويش داشت تنظيم كرد.   اين -كرد 
اي معـين، نيـرو و اسـتعدادي خاصـه      ها با قدر و اندازه ؛ به هر كدام از آن»قَدر«سپس 

ها را در مسير معين خويش و هماهنگ  ؛ اين بار هر كدام از آن»يدهفَ«بخشيد. پس از آن 
با حركات ساير موجودات براي رسيدن به هدف و سرانجام معين خودشان هدايت كـرد.  

 شود.   گفته مي» نظم«به اين (فرآيند) 
در اينجا كار ما اين است كه مشاهده كنيم تا ببينيم كه آيا چيزي بـدين گونـه در ميـان    

شـويم   كنيم؟ اگر مشاهده كرديم، ديگر قطعاً منتهي مـي  وجودات مشاهده ميمخلوقات و م
خالق، برء بـي بـارئ، تصـوير بـي      بايست ناظمي وجود داشته باشد. خلق بي به اين كه مي

هـادي امكـان پـذير نيسـت. وقتـي       مصور، تسويه بي مسوي، تقدير بي مقدر و هدايت بي
كافي  -وجود هم مشاهده كنيم ر اين را در يك ماكنون حتي اگ -ها را مشاهده كرديم  اين

 است.
براي مثال مرغابي را بنگريم. در مورد مرغابي، اكنون براي ما به طـور كامـل مشـخص    
نيست كه نقش مرغابي (در طبيعت) چيست و به چه دليلي خلـق شـده اسـت و مشـغول     

م و شـايد تـا   توانيم دريـابي  تحقق بخشيدن به چه چيزي است؟ اما بخشي از مطلب را مي
هاي انسان  اي گفته شود كه مرغابي براي اين خلق شده است كه بخشي از نيازمندي اندازه

                                                           
 اي معين از استعداد و قوه.  يعني بخشيدن قدر و اندازه -1
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تأمين شود. چون كه او نيز داراي موادي از گوشت و تخم است كه با آن كيفيت و كميت 
در هيچ چيز ديگري وجود ندارد و انسان براي رشد كافي و براي اين كه امكانـات كـافي   

داشته باشد، بايد آن را هم داشته باشد. بخشي از اين نظر (يعنـي علـت وجـود    در اختيار 
مرغابي) اين است و بخش ديگر اين كه اصالً وجود خود مرغابي به عنوان جزئي از ايـن  
عالم، داراي نقشي است كه اگر وجود نداشته باشد آن توازني كه الزم است از بين خواهد 

توانند در ميـان  كساني كه به وجود خداوند ايمان دارند ميها امور دقيقي اند كه  رفت. اين
ي هاي معنوي بسياري از آن كسب كنند. به هـر حـال وظيفـه   ها جستجو كرده و لذت اين

 كه در آب براي آن كار زندگي كند.اين مرغابي اين است 
تر از گيناي معين، به او از ماده داده شده است نه سنبينيم كه به اندازه اول در اينجا مي

كه چون كاهي بر سر آب قرار گيرد. چـون  تر از آنكه به داخل آب سقوط كند و نه كمآن
بايست مستقر شده تا بتواند در آنجا بر روي آب حركت كند. اما كيفيت و حتي شـكل   مي

تقريبـا   -نيست، بلكه نوعي خاص است  ظاهري آن نيز هم چون مرغ يا گنجشك يا كبك
نشـيند قسـمت بسـياري از بـدنش روي آب قـرار      تـي روي آب مـي  كه وق به شكل قايق

 كند كه روي آب نشسته و شنا كند.   گيرد و اين نيز به او كمك مي مي
هاي مرغ و گنجشك و كبك و ... نيست هايش چون پرتر اين كه پرها عجيب اما از اين
به خـود جـذب    خصوص و ويژه است و با آب سازگار بوده و آن راها نيز بهبلكه ذات پر

تر هم اين كه اگر به مدت زيـادي در آب باشـد آب در بـدنش    كند. اما از اين عجيب نمي
كند براي همين منبعي از مواد چرب روي انگشتانش درست شده اسـت كـه   نفوذ پيدا مي

هـايش   ها را با منقارش بر روي پره كند و او آن چربي هميشه مواد چرب از خود ترشح مي
كـه ايـن   ها را براي عدم جذب آب به خود آماده سازد و همچنين بـراي آن  سايد تا آن مي

بايست درون آب باشد و خـوراك و غـذايش    ي خود عمل كند ميمرغابي بتواند به وظيفه
شد براي خوردن هم طبعاً در آنجا قرار دارد پس اگر منقارش هم چون منقار مرغ خلق مي

بـراي خـوردن    شـد. پر از آب شود خفـه مـي  شد و اگر دهانش غذا، دهانش پر از آب مي
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بينيم كـه بـدين صـورت خلـق      شد مقدار زيادي آب بنوشد. اما مياي طعام مجبور مي ذره
كه داخل آب به زحمت غـذا و خـوراك گرفتـه    نشده است. اوالً منقارش دراز است چون

بايست دراز باشد. دوم اين كه هـم چـون اره خلـق شـده اسـت كـه وقتـي         شود و مي مي
دهد آن مقدار از آب كه بدان نياز ندارد از اطـراف آن ريختـه    نقارش را روي هم قرار ميم

كنـد. و بـراي ايـن كـه      مـي  شود و مواد غـذايي كـه در آن موجـود اسـت را دريافـت      مي
هـا و  ي تمـام ايـن  هـايي قـرار دارد. مالحظـه    شناكردنش تكميل شود بين انگشتانش پـره 

 بايست انسان را به تفكر وادار سازد.اند ميركخصوصيات بسيار ديگري كه قابل د
) برخي خاك و خاشاك خود به خود تكميل گشت و تبديل بـه  :اما (اين كه گفته شود

اين (نظام)، با تمام خصوصياتش شد و به طور تصادفي مقداري خـاك و خاشـاك جمـع    
به وجود آمـد و   (يا براي مثال) تخم مرغي باره از آن، اين (نظام) پديد آمد،و به يك شده 

  .معني است ، حرفي باطل و بيلعكسامرغ از آن تشكيل شد و يا ب
رياضـي رد   ي محاسـبات بسـيار دقيـق   ها خود ادعايِ تصادف بـه وسـيله  گذشته از اين

شود و آن هم اين است كه براي به وجود آمدن يـك دانـه سـلول و يـا كمتـر از يـك        مي

دهنـد كـه فقـط     احتمال مي -ر بزرگ است كه عددي بسيا -) ( 16به توان  10سلول، 
ها ديگـر احتمـال    ها تحقق پيدا كند حيات وجود دارد. بقيه احتمال اگر يكي از آن احتمال

عدم حيات است. يعني وقتي بدين ترتيب احتماالتي غير قابل شمارش وجـود دارنـد كـه    
وجـود وحيـات)   منتهي شود، ديگر تصور اين كـه (  ها امكان دارد به حيات تنها يكي از آن

33Fاين همه موجودات زنده

از روي تصادف باشد، ديگـر تقريبـاً بـراي انسـان غيـر ممكـن        1
 شود.   مي

چون كه فرض كنيم مثالً درون جعبه اي، تمام حروف به ترتيب الفبا وجود دارند. اگر 
ها را كنار هم قرار دهيم به طور احتمالي و اتفـاقي   چهار حرف را بيرون آورده و آن -سه 

                                                           
 هاست. مه سلولحتي تصور (وجود و حيات) يك جاندار كه پر از آن ه -1
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گـوييم كـه ايـن امـر امكـان پـذير اسـت چـون          اي از آن به وجود آيد. در اينجا مـي  مهكل
اي ديگـر) نيـز در كنـار آن     ايست از چهار يا سه حرف. (اگر) يكي ديگر (يعني كلمه كلمه

اي ديگر ايجاد شود و با كلمه قبلي هم سازگار  قرار دهيم و به طور اتفاقي از اين نيز كلمه
تواند  ... تا يك جمله و دو جمله را تقريباً انسان مي ومي و سومي وباشد و بدين ترتيب د

 500بينـي كـه    (تصادفي بودن آن را) قبول كند اما اگر گفته شود كه آن كتابي را كه تو مي
كنـد، بـه صـورت     صفحه دارد و همگي آن نيز در رابطه با موضوعي خاص صـحبت مـي  

بزرگ بود و شخصي در آن مشـغول بـازي   اي  اتفاقي و خود به خود به وجود آمد و كيسه
كرد و به يك باره اين كتاب از آن شكل گرفت. پس اگر تمام ايـن   بوده و از آن خارج مي

عالم با قسم خوردن و تاكيدات مختلف بخواهند به اين شخص اين موضوع را بقبوالننـد  
به اين  ي آن هم قبول كند چه رسد حاضر نيست (احتمال تصادف) را براي حتي سه ورقه

 اي. صفحه 500كتاب 
به طور تصادفي برخي خاك و خاشاك جمع شده و اين عـالم بـا   «پس (اين گفته كه) 

، ديگـر  34F1»ها از آن به وجود آمـد تمام اين موجودات و با اين همه خصوصيات و پيچيدگي
 نمايان است كه داراي چه وضعي است.  

صـاحب علـم و اراده و قـدرتي    «اي نيست غير از آن كه گفته شود:  پس در اينجا چاره
ريزي كرده و طبق ايـن برنامـه و نقشـه، مقـداري از     اي طرحوجود دارد كه برنامه و نقشه

ي معين جدا نموده و آن را به اين كيفيت و استعداد خاص تبـديل كـرده    مواد را به اندازه
نجـام  اي ويـژه و مخصـوص را ا   است و آن را در اين زمين به حركت در آورده تا وظيفـه 

 دهد و با حركت ساير موجودات هماهنگ شود.

                                                           
گويد) كه مشغول  ريزي كرده و (مي يعني خود اين خاك و خاشاك داراي شعور بوده و از قبل برنامه -1

به وجود آوردن چنين چيزي از خود هستم. اين استدالل نمايان است كه ديگـر داراي چـه وضـعيتي    
 است.
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ي چيز ديگري بپردازيم. زماني كه خداوند انسـان را بـه وجـود    يا براي نمونه به نظاره
هـايي كـه در منـاطق كوهسـتاني      ي حمل و نقل نيز به وجود آورد. آن آورد، برايش وسيله

اما براي آنان كه در دشت  .. برايشان موجود است.. كنند، االغ و قاطر و اسب و زندگي مي
كرد كه بسيار مشكل بوده و مصيبت بود.  كنند، اگر فقط االغ يا قاطر را خلق مي زندگي مي

چون كه برخي اوقـات شخصـي در صـحرايي چـون صـحراي ليبـي يـا عربسـتان يـا آن          
رود كـه   رود و به جايي مـي  كند و هفت روز و ده روز راه مي صحراهاي آفريقا حركت مي

ي در آن وجود دارد و نه آب و نه هيچ چيز ديگر. و او نيز قـرار اسـت وسـائل و    نه گياه
باري كه در اختيار دارد را به جايي ديگر منتقل نمايد. خوب در اينجا نمايان است كه اين 

بايست موجود ديگري خلق شـود كـه بتوانـد از     كار با االغ و قاطر انجام شدني نيست. مي
ه در اينجا شتر وجود دارد. اكنون ببينيم كه در اين شتر چه چيـزي  بينيم ك اين راه برود. مي

 وجود دارد كه براي اين راه مناسب است.  
بينيم كه شتر چهار پاي  نگردد باز هم شگفت آور است. مي انسان از هر نظر به شتر مي

د و دراز دارد كه اين چهار پاي دراز براي اين است كه وقتي در بيابان كه پر از خاك و گر
هـايش را   بود، خاك و گرو و غبار چشـم كند، اگر پاهايش كوتاه مي غبار است حركت مي

بايست بلنـد باشـد تـا خـاك و گـرد و غبـار از ميـان         كرد. كه وقتي چنين شد مي كور مي
هـايش نرسـد. اضـافه بـر آن، گـردنش نيـز صـورت و         پاهايش عبـور كـرده و بـه چشـم    

-هايش نيز چون سـم كنيم كه سم دهد. تماشا مييهايش را (در جايي) مرتفع قرار م چشم

هاي االغ نيست كه چنان محكم باشد كه در خاك فرو رود. چون بيابان، شنزار بوده و اگر 
گـذارد، پهـن    رفت. اما وقتي پاهايش را به زمين مي بود در آن فرو مي هايش محكم مي سم

 رود.   شده و هرگز در خاك فرو نمي
شود و آن هم اين اسـت كـه چـون پاهـايش     در اينجا پيدا ميپس از آن مشكلي ديگر 

بايسـت بنشـيند و    شـود. بـراي ايـن كـار مـي      دراز است، ديگر بار بر پشتش گذاشته نمـي 
هنگامي كه نشست و بار بر روي آن قرار گيرد، مشكل است كه با اين بار سنگين از جاي 
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به وي داده شده است تـا از   بينيم كه گردني دراز خود برخيزد. (براي حل اين مشكل) مي
اي قرار دهد بـراي بلنـد شـدن قسـمت      آن كمك گرفته و هم چون يك اهرم آن را وسيله

 عقبش.
ها نيز، وسائل محافظت از خود به او داده شده است. (براي مثال)  بينيم با وجود اين مي
ها را كه  ن... داراي دو پرده است. يكي از آ هاي االغ و قاطر و هايش بر خالف چشم چشم

كشد باز هم توانايي ديدن را دارد كه تو گويي عينك دارد و گـرد و   بر روي چشمانش مي
بـرد. تماشـا    شود، توانايي ديدن را دارد و كار خـود را بـه پـيش مـي     خاك بدان وارد نمي

چون االغ و بود خوراك و آب و خوردن و آشاميدنش هم كنيم كه اگر اين شتر قرار مي مي
توانست حمل كند چه رسـد بـه    د، خوب اول آنچه را كه خود الزم داشت نميبو قاطر مي

اي در شكمش خلق شده است براي اين كـه   جا كند. پس كيسهبهآن كه ساير وسائل را جا
تا ده روز آب را در آن ذخيره كند تا وقتي كه از ايـن بيابـان گـذر     هفت روز -به قولي  -

آب نيز براي خود حمل كند. و ديگر اين كه يك يا سه مشك  –كند الزم نباشد كه دو  مي
بر پشـتش ايجـاد شـده كـه انبـار       -كند  به تناسب نياز كه در كجا زندگي مي -دو كوهان 

چربي است. براي اين كه اگر هفت روز يا ده روز خوراك نداشت، ايـن انبـار چربـي بـه     
 را تامين كند. اش راه يابد تا مواد غذايي بدنش تدريج ذوب شده و به درون معده

كند و تعجـب كنـد از    به راستي فقط مالحظه همين مورد، انسان را وادار به حيرت مي
 كنند.   رد مي» تصادف«ي پوچ  ها را با كلمه كساني كه اين

هاي بسياري در اين موجودات وجود دارد. اگر انسان بـه دقـت    البته عجايب و شگفتي
آورد. مـثالً   ان انـد كـه انسـان را بـه وجـد مـي      اين مستندهاي راز بقا را مالحظه كند، چنـ 

نشـيند. زمـاني كـه تخـم      اي وجود دارد كه در طول عمرش روي تخم خودش نمـي  پرنده
دهـد. پـس از آن، ايـن تخـم در      اي ديگر قرار مي ي پرنده برد و در النه گذارد آن را مي مي
ادرش) تبديل شده و او اي ديگر (البته از همان جنس م ي ديگر بيرون آمده و به پرنده النه

گـذارد آن را بـرده و در    داند زماني كه تخم مـي  كند. مي نيز همان كار مادرش را تكرار مي
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بايست چگونـه باشـد و آن    جايي ديگر قرار دهد. پس به اين پرنده الهام شده است كه مي
 كند.   را به حال خود رها نمي

35Fيكايا مثالً مارهايي وجود دارند كه از آفريقا به آمر

كنند. اين مارها زماني  مهاجرت مي 1
ردند اما زماني كـه  گ نمي روند ديگر به محل اوليه خويش باز ر شده و بدان جا ميهاجكه م

ها  آيند) اين بچه هايشان بيرون مي آورند (يعني تخم كرده و تخم اي به دنيا مي در آنجا بچه
بـه آن محـل مهـاجرت كننـد.     گردند تا زمان خودش دوباره  مي خودشان به محل اوليه بر

كند. چيزهايي عجيـب و   يعني اين بچه خودش براي بار اول است كه اين مسير را طي مي
هـا   ها كافي است تا آن غريب از اين موجودات بسيار است كه براي انسان، تنها يكي از آن

 را مالحظه كرده و تسليم شود.
بينيم كـه نظـم    كنيم، مي مالحظه مي ... زماني كه ها، در يكي يا دو يا ي اين پس در همه

حاكم است. اين كيفيت، كميت، استعداد و توانايي معين و پس از آن سازگاري با محيطي 
كه در آن قرار دارد، نظم نام دارد كه ديگر بدون آن كه به خود زحمت زيادي بدهيم ما را 

دليل بسيار محكـم  است كه اين » نظم«رساند كه ناظمي وجود دارد. اين هم دليل  بدان مي
 و پربركت بوده و براي هر كسي (بيان و تقرير آن) امكان پذير است.  

أعلي مورد اشـاره قـرار گرفتـه     ي البته اين اشاره را داشته باشم، آن نظمي كه در سوره
ي  است براي اثبات قيامت است نه براي اثبات وجود خـدا. چـون اصـالً در قـرآن مسـئله     

ي  نگرفته است، چون اين مسئله اجماعي است در ميـان همـه  وجود خدا مورد بحث قرار 
بشر و در زمان نزول قرآن كسي نبوده است كه وجود خدا را نفي كند. مشركين هم خـدا  
را قبول داشتند اما در فرمانروايي و فريادرسي براي خدا شريك قائل بودند. اما براي ايـن  

 شود از (آن آيه) هم استفاده كرد. موضوع هم مي
 

                                                           
 كنم كه اين مسافت يا چيزي شبيه به آن باشد. البته فكر مي -1
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 نظمي وجود دارد؟ يا در عالم بيآ
نظمـي را متصـور باشـند و ايـن مسـئله را       در اينجا شايد برخي از اين عالم وجود بـي 

بايست يك نظمي در عالم وجود داشـته   مطرح كنند كه اگر خداوند وجود داشته باشد مي
ائي بارد و در جائي ديگر قحطي است! در جـ  بينيم در جائي باران مي باشد در حالي كه مي

 آتشفشان است و در جائي ديگر سيل! و الخ.
ند. اين مانند آن است نك مي نظمي تعبير را به بيها  ها اين كنندگان اين گونه سوال مطرح

گفـت كـه    مـي  توانست اعتراض كنـد بايـد   مي كه بگوئيم اگر ضبط صوت شعور داشت و
ي ديگر كـائوچو، در  شيشه قرار دارد و در جائ ساختار من چرا اين گونه است؟! در جائي

جائي آنتن تعبيه شده است و در جائي ديگر سيم و ... و من بـدان راضـي نيسـتم و بايـد     
 همگي يك جور باشند!

در اينجا اگر همگي يك جور باشند كه ديگر ضبط نيست. اين چنين تصور كرده است 
ايـن كـه در   كه اگر قرار بر وجود نظم است پس بايد باران در همه جا مثل هم ببارد و يـا  

همه جا بايد مانند هم درخت و گياه و ... سبز شده و رشد كنند. در حالي كه اين نيـز بـه   
 كنيم. شود كه در پي بيان مي اسبابي مربوط مي

كنـد.   كند اين اختالفـات را اقتضـا مـي    ريزي مي ها برنامه آن اسبابي كه خداوند طبق آن
برف ببارد و در فالن جا باران هـم نبـارد.   كند كه در فالن جا  يعني طبق اسباب، اقتضا مي

اين است نظم و برنامه. آن هم به اين خاطر است كه آن را به اسباب ربط دهد. وگرنه اگر 
زمـين را بـه    ي همين طور بود و در همه جا باران را هم چون دوش نـازل كنـد كـه كـره    

 .  يردگ يكباره آب باران فرا مي
باشـند در اينجـا    كنند داراي تندنظري مي مطرح ميها را  چون كساني كه اين نوع سوال

اند كه در فالن جا خشكسالي است و در جائي ديگر بـاران ببـارد ايـن ديگـر      تصور كرده
 نگرد.   آن سرزمين به قضيه مي ي فساد است. چون فقط از محدوده
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ون حتي از اين تنگ نظرتر هم وجود دارد. مثالً يك نفر امروز كاري دارد و از خانه بير
كند كه خداوند در تمام اين سرزمين باران نباراند چون كـه ايـن شـخص     آيد و دعا مي مي

كني كه امروز برنامـه ايـن    اي كه پيشنهاد مي كار دارد! كسي نيست بگويد آخر تو چه كاره
 شود؟! هستي تعطيل شود تا تو كارت را انجام دهي كه با بارش باران انجام نمي

اگـر پيشـنهادي    –از كـوچكترين آن   –دهـد   كـه روي مـي   اي در حالي كه هر حادثـه 
 خواني داشته باشد. اش پذيرفته شود پيشنهادي است كه با اين نظام هستي هم درباره

چگونه؟ مثالً اين سخنان و گفتار ما در اينجا داراي اسـبابي اسـت. از سـوال كسـي و     
هـا   ن به دين و ... كه ايـن ي ما و از كسب آگاهي و از عالقه ما چيزهايي ديگر و از مطالعه

هـا را بـه هـم مربـوط و وصـل       ي اين هم ناشي از اسباب ديگري است. سپس وقتي همه
... كـه همگـي    زمين و خلق سماوات و ي شود از خلق انسان و خلق كره كني ناشي مي مي

بـود بايـد اسـباب آن هـم      با هم هستند و اگر آن اولي يعني اين مجلس سخنراني ما نمـي 
آن هم نباشند و الخ، پس ديگر نبايد نظام هستي   شت و اگر اين نبود بايد اسبابوجود ندا
 داشت. وجود مي

ها همگي بـه كـل نظـام     پس اين كه در جايي قحطي و در جائي ديگر باران است، اين
... هسـت.   شوند و در كل نظام نيز جاي قحطي و باران و سـيل و آتشفشـان و   مربوط مي

نظر نظم است اما براي خداوند كه  اند براي آن انسان تنگ تعبير كردهآنچه كه اينان به نظم 
واسع و عليم است اين نظم است كه اين باشد و آن يكي نباشـد. چـون آن را بـر اسـاس     

 بنا نهاده است.» اسباب و مسببات«نظام 





 

 

 ترين دليل) دليل وحي (پربركت

به صورت بسيار مختصـر  يكي ديگر از (براهين اثبات وجود خدا) دليل وحي است كه 
كنيم چون جاي بحث در آن نيست و آن هم اين است كه زماني كـه انسـان    بدان اشاره مي

توانـد از   رسد كه ايـن قـرآن نمـي    كند نهايتا به آن مي در قرآن به صورت دقيق بررسي مي
 مبدأيي كه مخلوق است ايجاد شده باشد.

اين اشاره كنـيم كـه انسـان وقتـي از     براي راهنمايي در بررسي كردن در اين زمينه، به 
زماني كه در چيزي، اثر و نقشـي   -يا به تعبيري ديگر  -انجام چيزي عاجز و درمانده شد 

نداشت به خاطر يكي از اين دو دليل است: يا طاقت و حوصله ندارد كه در آن زمينه كـار  
36Fكند

توانـد آن   ت كه نميتا اثري داشته باشد و يا به آن درجه از عجز و ناتواني رسيده اس 1
 كار را انجام دهد. غير از اين دو دليل نيست.  

اي تا كنون فعـاليتي نداشـته    اما اگر زماني شخصيت فردي را به خاطر اين كه در زمينه
و آن چيز مطـرح اسـت و در آن   » تواني تو نمي«دار كرديم و به او گفتيم كه  است، جريحه

وي را به عجز و نـاتواني نسـبت دهـيم، در ايـن     زمينه هم به او علم و دانش بدهيم و هم 
زمان اگر طبيعت و خوي و خصلت يك يا دو انسان اين را قبول كند، كـل بشـر بـه ايـن     

دار شده و به عجز و ناتواني  دار و جريحه صورت نيست كه قبول كنند كه شخصيتشان لكه
 كـه در  متصف شوند و بـراي همـين ايـن موضـوع را قبـول كننـد و بنـابراين آن چيـزي        

تواناييشان وجود دارد براي اثرگذاري در آن زمينه را به كار نيندازند. زماني كه پـس از آن  
ـ توان نمـي  پس معلوم است كه ندهمه طعن و سرزنش هم چنان آن كار را انجام نداد آن  دن

 .را انجام دهند

                                                           
 لبته اين صورت امكان دارد كه بدان دليل باشد كه به آن موضوع علم ندارد.ا -1
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 مـان هـر  قبل از آن كه به اصل مطلب بپردازيم، (ذكر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه) در ز    
السالم) معجزه با آنچه كه به طور كلي در آن زمان، تمـام نيـرو   پيامبري (عليهم الصلوات و

ص بـوده  و توان در آن به كار رفته متناسب بـوده اسـت يعنـي در آن زمـان داراي متخصـ     
ـ    است. مثالً در زمان موسي  ود. سحر بود كه نهايت قدرت بشر در آن به كـار رفتـه ب

چيزي شبيه به سحر است كه سحر نيسـت، عصـايش را    ي ي موس بينيم كه معجزه مي
شود؟ چـون   شود. چرا معجزه از اين موارد انتخاب مي به زمين انداخته و تبديل به مار مي

گفتند كه ما در آن زمينه تخصص نـداريم و   شد، مي اگر معجزه از چيزي ديگر انتخاب مي
كنـي. مـا نيـز اگـر (در آن      معرفي مـي اي و آن را به عنوان معجزه  ايم و تو آمده كار نكرده

كنـيم فـردي كـه     ي تو نائل آييم. فرض مـي  توانستيم به آن درجه كرديم، مي زمينه) كار مي
هـاي)   رود كه هيچ گونه تمريني انجام نداده است و (قابليـت  گير است نزد كسي مي كشتي

بيـا و در   گويـد  مـي گيـر   و همين طور فرد نجار به كشـتي گذارد.  خودش را به نمايش مي
داند كـه   مي نجارهايي در آن داري.  ي نجاري با من بحث كن تا ببينم كه چه توانايي زمينه
 در آن زمينه هيچ تخصصي ندارد.گير  كشتي

بود كه در آن زمان، باالترين نيرو و تـوان در   ي هر پيامبري از آن موارد نمي اگر معجزه
آوردنـد. پـس (معجـزه) از آن     به زبان مـي  ها آن به كار رفته باشد مردم از اين گونه سخن

نهايت نيـرو و تـوان خـويش را در آن بـه كـار بـرده باشـند        مردم هر عصري مواردي كه 
و نتيجـه   بـود  تمام نيروي بشر به كار رفته ي موسي  معجزهد. در مقابل شانتخاب مي

ن القـا  جنباندنـد و چنـا   دستي را با مكـر و حيلـه مـي    چنان بود كه تعدادي طناب و چوب
كردند كه اين مار است كـه در حـال جنبيـدن اسـت و در اينجـا       كردند كه مردم گمان مي

 ها را بلعيد. آن ماري كه قبل از آن عصا بود.   بنگريم به آن ماري كه چگونه همگي آن
هـاي اعجـاز آنچـه     پس براي اين، مالحظه كنيم ببينيم كه انسان در برابر قرآن و جنبـه 

اي دارد و چگونه به عجز منتهي شده و در نتيجه دريافتـه اسـت    نگيزهپشتوانه و باعث و ا
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بـراي يـافتن و    -كه قرآن معجزه است. سه حس و نيرو در انسان وجود دارنـد كـه او را   
 بخشد: توان مي -فهميدن 

ها، حس كنجكاوي است كه در طـول تـاريخ دو چيـز از آن پيـدا      يكي از آن حس -1
 شده است:  

هـاي   اش به وجـود آمـدن جهـانبيني    لي و فلسفي و بينشي كه نتيجهعلوم استدال -الف
 مختلف بوده است.  

 حس كنجكاوي كه به آگاهي يافتن به علوم تجربي منتهي شده است.   -ب
براي شناخت اين عـالم و   37F1»قلب«و » بصر«همانگونه كه قبال هم گفتيم به تعبير قرآن، 
38Fدر انسان وجود داردماوراي آن به كار افتاده اند. چون چنين حسي 

و بشر هرگز از آنچه  2
ي علـوم اسـتداللي و    و نيرويش داشته كوتاهي نكرده است تا در دو زمينـه  تواناييكه در 

تجربي چيزي به دست آورد. پس اگر (با وجود اين دو نيرو) به چيزي نيـز دسـت نيافتـه    
را در اختيـار   است، در آن عجز و ناتواني داشته است نه اين كه (قدرت شناخت چيـزي) 

 داشته و اما آن را به كار نگرفته است.  
ي اين نيز در طول تاريخ بشر اين بوده  حس دوم، حس خيرخواهي است كه نتيجه -2

را به وجود آورند كه » بايدها و نبايدها«و » احكام«اي از  است كه مكاتب اخالقي مجموعه
هاي اخالقي يعني بايدها به ارزشي فالسفه مربوط  بينيم كه يك سوم فلسفه براي مثال مي

و نبايدها بوده است كه چه چيزي خوب است و بايد انجـام شـود و چـه چيـزي خـوب      
 نيست و نبايد انجام شود.

                                                           
 ».يعلوم تجرب«و  »يعلوم استدالل«مردم،  يرو به تعب -1

توانـد   شـود و نمـي   دانيم كه برخي اوقات وقتي چيزي براي اين حس مطرح مي حتي خودمان نيز مي -2

گيـرد (و بـه همـين سـبب)      آن قـرار مـي  (كه آن را حل كند) و به همين خاطر است كه در حسرت 
 دهد.  تحقيقاتي در آن زمينه انجام مي
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با » هنر«دوستي است كه در طول تاريخ به  خواهي و زيباييحس سوم، حس جمال -3
از ادوار تـاريخ   اي تمامي صورش متنهي شده است و به همين خاطر است كـه هـيچ دوره  

 وجود ندارد كه انسان بدون هنر باشد.  
توان متصور شد كه  پس چون اين منشأها در انسان حس و خصوصيت هستند لذا نمي

هـاي   داشته باشد اما از آن دريغ ورزد. يا هرچه قدر در زمينـه  ها توانايي انسان در آن زمينه
ي و جهـانبيني توانـايي و اسـتعداد    هاي اخالقي، علوم تجربي و علوم اسـتدالل هنر، ارزش

 ها را به كار نبرد.   داشته باشد و آن
هايتـان   ها متخصص هستيد و انديشـه  فرمايد كه شمائي كه در اين زمينه اكنون قرآن مي

... كه تمـام توانـائي    به خصوص فالسفه و هنرمندان و قانونگذاران و -ايد  را به كار بسته
ي اين كه جهانبيني و بينشي (كامل و جامع) كسب كـرده و  برا -ايد  خويش را به كار بسته

هـاي اخالقـي    ارزش ي علوم تجربي شناختي كامل به دست بياوريد و در زمينه ي در زمينه
فن و هنر به نهايت برسيد، اكنون توجـه كنيـد و    ي به مكتبي كامل دست يابيد و در زمينه

دارد. در اينجـا حتـي بـه ايـن اكتفـا      ببينيد كه در اين كتاب (يعني قرآن) چه چيزي وجود 
اند كـه فصـاحت و بالغـت و خبـر      شود كه دانشمندان و علماي قديمي مسلمان گفته نمي

 ... همگي از اعجازهاي مهم قرآن هستند.   دادن از غيب و
 ي ي رنـج بشـر را (در زمينـه    شود كه بياييـد و نتيجـه   فعال در بخش جهانبيني گفته مي

كنـد را هـم بياوريـد و بـا هـم       انبيني و بينشي كه قرآن عرضه ميجهانبيني) بياوريد و جه
 مقايسه كنيد.

بينيم كـه از   در عربستان آن زمان، فرهنگي به اصطالح متمدنانه حاكم نبوده است و مي
تمام جهان منقطع بوده و در نتيجه از هرگونه فرهنگي به دور بوده است و يك انساني در 

پـنج سـالگي مشـغول    سالگي تا بيست و  دوازدهاز ت كه چنين شرايطي و با اين خصوصيا
39Fو از صبح تا شب در دشت و صحرا قرار داشته اسـت بوده  چوپاني

و در طـول عمـرش    1
                                                           

 برد. بايست سخن گفتن را نيز از خاطر مي مي كه در اين شرايطي حتي -1
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ي  فقط دو بار به خارج از مكه مسافرت نموده كه آن هم به خاطر بازرگـاني بسـيار سـاده   
اب را عرضـه  موجود در مكه بوده است. شخصي با اين خصوصيات به يك باره ايـن كتـ  

كند كه در جهانبيني و بينش با آنچه كه كل بشر عرضه كرده است قابل مقايسه نيسـت   مي
 ديگر الزم نيست گفته شود كه اين كتاب متعلق به خودش نيست چون بسيار ساده است.  

گفت كـه ايـن كتـاب متعلـق بـه       تر آن كه اگر اين انسان با آن خصوصيات، مي عجيب
. اما چون او راستگو بود و گفت كه اين كتـاب متعلـق   شدند ميمتعجب خودم است مردم 

مشركان مكـه سـخنان او را   آيم،  به خودم نيست و من در اين زمينه چيزي به حساب نمي
 .  كنند باور نمي

40Fاي احتياط در بخش علوم تجربي با پاره

بينيم كه قرآن به بسياري از آن قوانيني كـه   مي 1
41Fاشاره كرده است ف كرده،به تازگي و به تدريج كشانسان 

 فرمايد: . براي مثال مي2

﴿                    ﴾ شـب را بـر روز، و روز را   « ]5 زمر:[ال

   .»پيچد بر شب مي
چون فر و حلقه كردن انجام دهيم يعنـي در يـك زمـان    آن است كه عملي هم» تكوير«

چسـباني. پـس   پيچاني و هم اجزايش را به هم مـي  انجام دهي. چيزي را هم مي دو كار را

                                                           
هايي نيستيم كه تصور كنـيم معقـول بـودن قـرآن      كنيم چون از آن كه ما (در اين جا) فعال احتياط مي -1

اند سـازگار باشـد و    اند و به قانون تبديل نشده هايي كه هنوز نظريهوابسته است به اين كه با اين چيز
ها اشاره كرده اسـت و آن   هايي كه قرآن بدان گوييم آن بلكه تعبير ما هميشه در اينجا اين است كه مي

، بـه صـورت تـدريجي    ها استدالل داشته باشـد  هم براي اين است كه به توحيد و آخرت و امثال اين
هاست. اوالً بايد توجه داشته باشيم كه نظريات را به عنوان واقعيات علمـي در   آنبشر در حال كشف 

 نظر نگيريم و ثانياً قرآن را نيز از داللت عربي بودنش با زور كنار نزنيم. 
ببينيد كـه مـن ايـن (قـانون) را دانسـته و كشـف       « -با افتخار بگويد  –و آن هم نه به اين عنوان كه  -2

آورد و و  . بلكه مانند آن است كه (بيان اين قوانين) را به روي خود نمـي ها اشاره كند و به آن» ام كرده
 راند. ها سخن مي براي (اثبات يا بيان) چيزي ديگر از آن
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42Fكند فرمايد شب را در روز و روز را در شب تكوير مي زماني كه مي

و ايـن كـه شـب بـه      1
43Fدور روز و روز به دور شب بپيچد

كند كه زمين كروي باشد و الًا اين عمل  ، اين اقتضا مي2
 شود.در زمينِ مسطح انجام نمي

ي بسيار ساده است به اين كه زمين كروي اسـت و ديگـر آن همـه    س اين يك اشارهپ
آيد. و بسياري ديگر از اين مسـائل وجـود   قيل و قال كه در غرب انجام شد به وجود نمي

44Fكنيمدارند كه ديگر فقط به اين يكي اشاره مي

3. 
تيم از علـوم  آن شخص با آن خصوصياتي كه گف«گوييم:  پس در اينجا نيز اين گونه مي

هـا و امكانـاتي كـه در اختيـار     ي دستگاهكند و تمام بشريت با همه تجربي چنين بحث مي
 .»دارد، تازه به مثالً فالن و فالن چيز دست يافته و كشف كرده است

رسيم به بخش آثارحس خيرخواهي مكاتب اخالقي. در اينجا چيزي بـراي مقايسـه    مي
هايي نيستند  اند. قرارداد از آن قرارداديه گفتيم، احكام در اختيار نداريم. چون همانگونه ك

ها را درك كنند. قرارداد وجود خارجي ندارد و گفتيم كه انسـان يـا    آن» قلب«يا » بصر«كه 
ي كند كه ايـن نيـز پـوچ بـوده و بـر پايـه      با هوس و آرزو براي خويش قرارداد ايجاد مي

                                                           
اي ديگـر (ايـن گونـه     البته (همانگونه كه پيشتر هم اشاره كردم) به منظور استدالل كردن براي مسـئله  -1

كند، اين گونه چيزها بـرايش   است كه كسي كه اين سخن را عنوان ميو نمايان  شود) قوانين بيان مي
ببينيد كه اين مسئله چقـدر مهـم اسـت و مـن آن را     « -با افتخار بگويد  –چيزي نيست تا بگويد كه 

 »ام كه (مثال) زمين كروي است درك كرده
 پيچد و بالعكس.شود كه روز به دور آن ميچون برگي ميچون شب هم -2

اثر شـيخ  » القرآن ةمعجز«اثر باقالني، » إعجاز القرآن«توانند در اين زمينه به كتبي چون  مندان مي عالقه -3

اإلعجاز العلمـي فـي   «، عبد الرحمن بنت الشاطئ ئشةعااثر » اإلعجاز البياني للقرآن«، متولي الشعراوي

عبـدالرؤوف مخلـص    اثر استاد» تجلي قرآن در عصر علم«، حكمت الحريرياثر دكتر » القرآن الكريم
ي و ... مراجعه دكتر محمد راتب نابلساثر » در پرتو قرآن و سنّت ياعجاز علم المعارف ةيردا«، هروي

 كنند. (مترجم)
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اند تواند اين قراردادها را كه عبارت كسي مي شود و يا اين كه تنهاتاريكي و جهالت بنا مي
از آشكار كردن مسير حركت انسان، ايجاد كند كه به چگونگي حركـت تمـام اجـزاء ايـن     

بايسـت   عالم و حركت سازگار با آن اجزاء و سازگار با خود انسان، آگاهي دارد. پس مـي 
 ادر كند.اين (شخص اخير) اين مسير را مشخص و آشكار كرده و آن احكام را ص

بايـد  «پس انسان در اين زمينه هيچ چيزي ندارد. نيرويي ندارد تا حكمي صادر كرده و 
تواند با اين معلوماتي (كه در اختيـار دارد)   نمي -به تعبير ديگر  -كسب كند و » و نبايدي

كه استدالل كـردن  به اين موجوداتي كه در برابر ديدگانش وجود دارند استدالل كند. چون
ست بر اساس عليت باشد يعني چيزي براي ديگـري، علـت اسـت و چيـزي بـراي      باي مي

هـا بـر ديگـري اسـتدالل      ديگري معلول يا دو چيز براي ديگري معلول اند و با يكي از آن
ها به ذهنش خطور كرد آن يكي نيز (بـه دنبـال آن)    كند. يعني وقتي كه يكي از آن وارد مي

افتـد؛ چـون    بيند، دود نيز به ذهنش مي كه آتشي را ميكند. مثالً زماني  به ذهنش خطور مي
شود. زماني كـه در روز، دودي را مشـاهده كـرد، آتـش نيـز بـه        كه دود از آتش ناشي مي

 افتد چون كه دود ناشي از آتش است. ذهنش مي
ي عليت برقرار باشد تا شخص بتواند استدالل خـود   بايست ميان دو چيز رابطه پس مي

استدالل آن است كه زماني كه چيزي به ذهنش رسيد او را به ديگـري  را مطرح كند چون 
هـا، وي   برساند. براي اين منظور بايد تالزمي ميان اين دو برقرار باشد تا تصور يكي از آن

 را به دومي برساند.
تر عنوان كنم اين كه، ميان اين معلوماتي كـه بصـر و قلـب قـادر بـه درك آن       اگر ساده
شـود ارتبـاط    گفته مـي » ارزش اخالقي«و » بايد و نبايد«ها احكام  بدانهايي كه  است و آن

عليت و معلوليت وجود ندارد. چرا؟ چون اگر ارتباط عليت و معلوليت وجـود دارد پـس   
گذاشـتن بـراي    آن موجود از قبل وجود داشته است در حالي كه تو اكنون در حـال شـرط  

بايسـت در   ولي وجود داشـت پـس مـي   عليت و معلوليت در ا ي ديگري هستي. اگر رابطه
ديگري هم وجود داشته باشد پس ديگر چه نيازي به شرط تـو اسـت؟ پـس مـادامي كـه      
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شود يعني علت يا معلول آن يا چيزي ديگر نبوده است والّا تا زماني كه  شرطي گذاشته مي
داشت پس ديگر چه نيازي به شـرط تـو وجـود     اولي وجود داشت بايد اين هم وجود مي

 ؟ يا اين كه سر آخر آن را لغو نكني.دارد
تواند حتي يك حكم را عرضه كند و در نتيجـه هـر آنچـه در مكاتـب      پس انسان نمي

كه اكنون از چيزي لـذت   -اخالقي بشري وجود دارند، همگي بر اساس آن هوس متزلزل 
45Fاي بعد از چيزي ديگر برد و لحظه مي

 .  استتاريكي و جهالت مبتني بر و آن بوده  - 1
پس بشر در اين بخش چيزي ندارد تا آن را با قرآن مقايسه كنيم و قرآن نيز زماني كـه  

فرمايـد كـه مـن بـر      كند نمـي  ها و احكام بايدها و نبايدها را عرضه مي اخالقيات و ارزش
كـردن   اين از كجـا راه اسـتدالل  «كنم تا اعتراض شود كه  ها را مطرح مي اساس استدالل آن

 » است؟!
كند كه (صادر كردن احكام) مخصوص كسي است كه علمش محيط بوده  يبلكه بيان م

داند كه اين حركات در  كند و مي ي اجزاي اين جهان را مشاهده مي و تمامي حركات همه
اين لحظه و در اين مقطع براي انسان نسبت به حركات تمام موجودات اين عالم سـازگار  

 شود. نه ثابت مياست. به اين صورت عجز كامل انسان در اين زمي
فن و هنر نيز (بايد توجه داشت كه) در آن عصري كه قرآن نازل  ي هم چنين در زمينه

زمان عرب به  بود. در آن 46F2»فصاحت و بالغت«ترين فني كه آن مردمان داشتند  شد، قوي
اوج فصاحت و بالغت رسيده بود و زماني كه قرآن نازل شد، بازار آن نيز تعطيل گشت، 

اي  گفتند و اصوالً سرودن شعر چنان ضربه (چون) شاعران از شرم قرآن، ديگر شعر نمي

                                                           
و امروز برايش خوشايند است كه در آمريكا شراب را تحريم كند و فردا برايش خوشايند اسـت كـه    -1

را تحريم كند و فردا برايش خوشايند است كـه   آن را حالل كند. امروز برايش خوشايند است كه زنا
 زنا را حالل كند و ... .

فصاحت ناظر است به ظاهر كالم، يعني كلمات در سر جاي خود بوده و نامأنوس نباشند. بالغت هم  -2

 ناظر بر روح و معنا است، يعني سخن سرِجاي خودش بيان شده باشد.
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خورد كه شاعران، اين بار با الهام از قرآن سرودن شعر را آغاز كردند. قرآن نيز بسيار ساده 
(صلي اهللا عليه وسلم)  گوييد كه اين (قرآن) كالم محمد مگر شما نمي«فرمود:  مي سخن

﴿است، پس اين همه قيل و قال براي چيست؟! بيائيد و سه جمله هم چون     

  ﴾ ها هم زيرك  اما آن» اي چون آن بياوريد و خود را نجات دهيد! و سوره- 

توانند انجام دهند و  دانستند كه اين كار را نمي بودند و مي -ناي حقيقي زيرك نه به مع
براي همين بود كه آن همه حاالت و دردسرها را براي خودشان ايجاد كردند و نهايتاً هم 

 از بين رفتند و دنيا و آخرت خويش را هم از دست دادند. 
عـالم را طـوري   يكي از آن كارهاي حكيمانه پروردگـار ايـن اسـت كـه حركـت ايـن       

كند كه كمي قبل از نزول قرآن، لغت عربي به اوج خود برسد و پس از آن  ريزي مي برنامه
در زماني معـين پسـرش، اسـماعيل     ؛كند كه ابراهيم  امه را تنظيم مياي برن نيز به گونه
را آورده و پايگاه دعوتي را در اين سرزمين متروك بسـازد كـه امتـي پـس از آن از      ؛

اد شوند تا اين امت شروع به سخن گفتن به زبان عربي كننـد و بـه تـدريج ايـن     ها ايج آن
لغت و زبان تكامل پيدا كند تا كمي قبل از نزول قرآن به اوج خود برسد كه زمان سرودن 

 .مشهور است ي ، آن هفت قصيده47F1»معلقات سبعه«

                                                           
ي كعبه آويختـه   بليغ عرب كه از روي تفاخر بر دروازه مشهور از شاعران فصيح و ي نام هفت قصيده -1

نگـارش  » هفت پيكـر نظـامي  «بودند تا مردم هر ديار با ورود به مكه آن را مشاهده نمايند. در كتاب 
عـرب بـر آن اسـت كـه در عهـد      «معلقات سبعه چنين آمده اسـت :   ي درباره 92و91دكتر معين ص

گان بود و آن هفت بر جميـع اشـعار ديگـر شـاعران     جاهليت، هفت قصيده از هفت شاعر مقبول هم
هـا را نوشـته، بـر     رجحان داشت و در حقيقت معرّف روح و نشاط حيات عرب بـود، از ايـن رو آن  

 »ها را معلقات سبع و گاه سبع طوال ناميده اند. ي كعبه آويختند و بدين سبب آن خانه
 ند: ا ي معلقات قرار گرفته از جمله اشعار شعرا كه جزء سبعه

 ي وي با مطلع زير است: يك: امرؤ القيس بن حجر كندي كه معلقه
ـ حب یقفا نبک من ذکر  ب ومنـزل ي

 

  الـدخول فحومـل  نيبسقط اللوی ب 
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اي درنگ كنيد، تا به ياد يارِ سفر كـرده و سـرمنزلِ او در ريگسـتان ميـان دخـول و       همسفران، لحظه«

 .»حومل بگرييم
 وي با مطلع زير است: ي دو: زهيربن ابي سلمي كه معلقه

ـــمِ ــم تكَلَّ ـــةٌ لَ نمــى د ــن أُم أَوفَ أَم 
 

 بِحــــومانة الــــدراجِ فَاملُتثَلَّــــمِ 

 

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

 ي زير: ي البكري با مطلع معلقهسه: حارث بن حلزه اليشكر
 رب ثاوٍ يملُّ منه الثَّواُء  آذَنتنا بِبينِها أَسماُء 

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

گشت و از شعر سـرودن دسـت كشـيد) بـا مطلـع       جچهار: لبيد بن ربيعه (كه از اصحاب رسول اهللا 
 ي زير: معلقه

 مبنی تأَبد غوهلا فرجامها  ار حملها فمقامهايعفت الد
كردنـد، ويـران    گذشتند و آنجا كه مدتي درنـگ مـي   آرميدند و مي هاي باران، آنجا كه لختي مي خانه«

هاي غَـول و رِجـام، ديگـر     ي كوه گرديده و آثارشان محو شده است. دريغا در سرزمين مني، بر دامنه
 »ها نيست. اثري از آن

 ي زير: پنج: عمرو بن كلثوم با مطلع معلقه
  أال هـبي بِصحنِك فاصبحينا      وال تـبقي خـمور األندرِينا

اي ساقي، هنگام صبوح است، ديده از خواب بگشاي و از سبوي خويش جام از باده پـر كـن و    هان«
 »ندرين را از ما دريغ مدارشرابِ اَ

 ي زير: شش: طرفه بن العبد با مطلع معلقه
ـَولة أَطْـخلـــ  تلُوح كَباقي الْوشـــمِ يف ظَاهرِ الْيد   د  ـاللٌ بِبرقَة ثَهـم

 »در سنگالخ ثهمد، آثار خيمه و خرگاه خَوله مانند خالهايي بر پشت دست نمايان است«
 ي زير: العبسي با مطلع معلقه هفت: عنتره بن شداد

 أم هل عرفت الدار بعد توهم هل غادر الشعراُء من متردم  
اي شـاعر شـوريده، آيـا پـس از آن همـه       اي هست كه شاعران آن را نسروده باشـند و تـو    آيا نغمه«

 (مترجم) » سرگرداني، سرمنزلِ محبوب را شناختي؟
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اي «كـه   رسد، گويي خطاب به بشر گفته شده است زماني كه (لغت عرب) به اينجا مي
اي عربـي كـه    اي! و ي فن هرچه نيرو و تـوان خـود را بـه كـار گرفتـه      بشري كه در زمينه
اي! تـا   فصاحت و بالغت بـه كـار بسـته    ي ترين نيروي خود را در زمينه بزرگترين و بيش

تواني پيش بروي. اكنون (اين سخنان كه قـرآن نـام    اي و ديگر از اين بيشتر نمي اينجا آمده
بيند كه اصال قابل مقايسه نيسـت، ايـن    كند و مي كن. و زماني كه گوش مي دارد) را گوش

 تواند سخن بگوبد. كالم كجا و آن يك كجا! ديگر از شرم نمي
معلوم است كه پس از آن (برهه از زمان) ديگر كمالي باقي نمانده است كه لغت عربي 

اند  است كه مسلمانان داشتهبدان نائل شود. اما اين كه ديگر سير نزولي پيدا كند، تقصيري 
بايسـت در   و علما به دليل آن كه بيشتر مشغول علومي چون فلسفه و كالم و ... شدند مـي 

 رود. دانيم كه از آن فراتر نمي گرفتند البته مي آن حد، (لغت عربي) را فرا مي
اما چيزي كه عجيب است اين كه وقتي در آن زمان، ديگر عـرب از آوردن و سـرودن   

بينيم كه سير نزولي  م چون قرآن در فصاحت و بالغت درمانده شد پس از آن ميچيزي ه
خود را آغاز كرد واگر بخواهد دوباره به فصاحت و بالغتي برسد كه چنان چيزي را (كـه  

بايست شاگرد قـرآن باشـد. يعنـي     اي چون قرآن است) تصور كند اين بار مي آورده سوره
و بالغت خويش را نگارش كنـد. پـس نمايـان     بايست در خدمت قرآن علوم فصاحت مي

   است كه شاگرد قرآن (در مقابل آن) چه وضعي خواهد داشت.

اند امـا بخـش    در گذشته نيز مطرح شدهبخش فصاحت و بالغت قرآن است كه  ها اين
48Fآهنگ و موسيقي قرآن

كه اگر بشريت تمـام نيـروي    اين است -اگر مختصر بيان كنيم  - 1

                                                           
و (تنها) سيدقطب (رحمه اهللا) مقداري  ن كار نشده استكه بسيار مفصل بوده و متاسفانه زياد روي آ -1

 مبدأ آن را بنا نهاده است. (مؤلف)تصوير فني قرآن (مطالبي) نگاشته است و  ي در زمينه
اند كه استعمال  را جناب استاد رحمه اهللا به كار برده »يقيآهنگ و موس«طوريكه معلوم است كلمات 

داننـد   ينمـ  يسـته را شا آن به داليل مختلف يو برخ است،آن دراينجا بحيث يك مصطلح لغوي بوده 
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آهنگ شناسي و ارتباط آهنگ با انسان و درك اين كه چـه آهنگـي بـا    ي  زمينهخود را در 
49Fبـه كـار گيـرد    روان انسان سازگار بوده و كدام يك سازگار نيسـت، 

 نهايتـا بـدان نتيجـه    1
 روان بشر دارد و هر آهنگ ديگر قرآن است كه سازگاري كاملي با رسند كه تنها آهنگ مي

ست و به تناسب نزديـك بـودن بـه آهنـگ     تنها كمالش در نزديك بودنش به آهنگ قرآن ا
 دوري از آن نيز داراي نقص است. بقرآن كمال داشته و به تناس

اي  است. فقـط اشـاره  نيز داراي آهنگي (ويژه)  آهنگ قرآن همراه با سازگاري با معاني،
وسوسـه اسـت و    ي ، چـون مسـأله  »النـاس «ي  ) در سـوره مـثالً بينيم ( مي كنم كه مي كوتاه

، كلمـات خـود سـوره    گفتن بـراي فريـب مـردم    رت است از آهسته سخنوسوسه هم عبا
 ؟ چـون هـدفي در  »لههمإملكهم  * قل أعوذ برب الناس«كننده است. چرا نفرمود  وسوسه

 وجود دارد.  اينجا 

﴿                               

                 ﴾ ]برم  : پناه ميبگو«] ناسال

ز شر ا  .به معبود (به حقّ) مردمان  .به مالك و حاكم (واقعي) مردمان  .  به پروردگار مردمان
اهي و كمك بخو از خدا، شدن بر او اگر براي چيرهرود ( گري كه واپس مي وسوسه

هاي مردمان به وسوسه  گري است كه در سينه وسوسه .خويشتن را در پناهش داري)
در ). (خواند و ترك خوبيها و واجبات مي و ايشان را به سوي زشتي و گناهدازد (پر مي

 .») از جنّيها و انسانهاهاي مردماني سينه
ي  در سـوره  مثالً يا ند.حال وسوسه كردن هست كلمات همگي در بينيم همانگونه كه مي

در اينجـا بـه   » الـف « شـوند.  مـي  ختم» الف«به  يهمگ ياتسوره، آ ابتداي ايننجم كه در 

                                                                                                                                                      
خوش و لحن  ينوا ينند. ولي با آنهم بهتر است كه گفته شود: ...ب ينم ي درآناشكال يگرد يبرخ يول
 ف اشتباه گرفته نشود. (مصحح)وتا با موسيقي معر قرآن يو زمزمه دلربا ينو دلنش يواش

 كنم و ديگران بروند و آن را آزمايش كنند. ض مياين ادعايي است كه به صورت قاطع عر -1
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شود و حالتي از لطافت در آن وجود دارد و آن هم در اينجا بـه ايـن موضـوع     نرمي ادا مي
هـاده  ) بر پايه و اساس توحيـد بنـا ن   ي اين داعي (يعني پيامبركند كه عقيده استدالل مي

پايه نيسـت. (خداونـد    شما كه بر مبناي هوي و هوس است بي ي شده است و مانند عقيده
كند، بـه   ها را بررسي مي كند، سرانجام و پايان كار انسان در اين سوره) موضوع را بازتر مي

د و از ايـن  پـرداز  ايسـتند مـي   اين دعوت حق مي هاي غلط كساني كه در برابر گيري موضع
» الـف «كند نيز آيـات را بـه    كند) و تا زماني كه اتمام حجت مي ا مطرح ميقبيل مطالب (ر

كند چونان شخصي كه خطري را مشاهده كـرده كـه نزديـك     كند. اتمام حجت مي ختم مي
سيالبي عظيم در حال نزديك شدن است و وي بـا دسـتپاچگي    -مثالً–است روي دهد و 

 ويد كه سيالبي عظيم در راه است:اي مردم! كنار بر گويد كه دود و نفس زنان مي مي

﴿                 ﴾ قيامت نزديك  « ]58 و 57: نجم[ال

 .»تواند آن را ظاهر و پديدار كند جز خدا هيچكس نمي  گرديده است.
، خطر در حال جتر اين نمونه پس از اتمام حكند كه د ها نيز نمايان مي حتي خود لفظ

 ي دود تـا بـه ديگـران خبـر دهـد. حتـي كلمـه        است و شخص با عجله مـي  ننزديك شد

يعني خطري كه زمان زيادي (براي رهايي از آن) باقي نمانده است و وقت تنـگ  » اآلزِفَةُ«

 است و نزديك است كه ديگر گرفتار شوند.
كنـد،   خنان تـوجهي نمـي  ها را بيان كرد و مشاهده كرد كه كسي به آن سـ  زماني كه اين

خـود را انجـام    ي رود و چـون وظيفـه   اي مي خود با حالتي از آسودگي و نگراني به گوشه
 گويد: داده است مي

﴿                   ﴾ ]النجم :

خنديد و گريه  و آيا مي   افتيد؟ كنيد و در شگفت مي جب ميآيا از اين سخن تع  « ]59-61
 »بريد؟ و آيا پيوسته در غفلت و هوسراني بسر مي   ؟كنيد نمي
هـاي اخيـر،    خورد كه چرا اين هشـدار را قبـول نكردنـد و نهايتـاً در آيـه      حسرت مي 

 كند).   ها را حذف مي گذارد (و آن ي برايشان نمي»نون«كند،  سخناني كه ديگر بيان مي
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50Fها در برخي سرودها و موسيقي –بالتشبيه  –مثالً 

در آخر به تدريج و آهسته آهسـته    1
شود تا اين كه در آخـر بـا كمتـرين     موسيقي و آواز را كم كرده و كمتر و كمتر مي دايص

 رود. در اين جا: صوت از بين مي

﴿        ﴾ چنين است خدا را سجده كنيد و اكنون كه « ]62 :نجم[ال

 .» او را بپرستيد
خواهـد سـخنانش را    شود. مثل اين كه در آن اثنا كه مي آورده مي» نون«بدون » واو«كه 

هـا را   چون ديگر قابل بحث كـردن نيسـت و آن   ؛رساند به پايان برساند، آن را به آخر نمي
 رود.   رها كرده و مي

ن چهار زمينه كه بشر تمام توان و نيروي خود اين قرآن است با اين خصوصيات در اي
را به كار گرفته است (و نتوانسته با آن مقابله كند). و شخصي بـا آن خصوصـيات (يعنـي    

شود تصور كرد كـه تمـامي    پيامبري امي و درس نخوانده) اين قرآن را آورده است. آيا مي
يك هـزارم   ي ه اندازهكه او هم حتي شايد ب -بشريت به خاك پاي چيزي كه بشري ديگر 

 نرسند؟! آورده،  –دانسته است  ها سواد و دانش تجربي نمي آن
» اين قرآن كار بشر نيسـت «پس معلوم است كه راهي جز تسليم در مقابل اين گفته كه 

شود. و زماني كه كار بشـر نباشـد، معلـوم     اي ديگر غير از آن عايدمان نمي نداشته و نتيجه
 تر از بشر اند: وجودات ديگر) نيز پاييناست كه غير بشر (يعني م

ــگ    ز ــزد ز جن ــتم گري ــه رس ــايي ك         ج
 

ــنگ     ــور پش ــه پ ــد ن ــاووس مان ــه ك  ن
 

كند. از طرفي اين دليل اخيـر   هاست كه ما را به مومن بودن به وجود خدا وادار مي اين
ن شـود كـه قـرآ    ترين دليل است. چرا؟ چون در اينجا در يك زمان هم اثبات مـي  پربركت

                                                           
اند كه استعمال  را جناب استاد رحمه اهللا به كار برده »يقيآهنگ و موس«طوريكه معلوم است كلمات  -1

داننـد   ينمـ  يسـته را شا آن به داليل مختلف يو برخ آن دراينجا بحيث يك مصطلح لغوي بوده است،
خوش و لحن  ينوا ند. ولي با آنهم بهتر است كه گفته شود: ...ينب ينم ي درآناشكال يگرد يبرخ يول
 ف اشتباه گرفته نشود. (مصحح)وتا با موسيقي معر قرآن يو زمزمه دلربا ينو دلنش يواش
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شود و هم رسالت، هم آخرت و هم به طور  ت ميابثكالم خداست و هم وجود خود خدا 
در قرآن اثبات شده است و فقط تسليم شدن بـه قـرآن بـاقي    كه كلي تمام مضامين قرآني 

 ماند.   مي
در نتيجه انساني الزم است كه زيرك بوده و تسـليم شـود و پـس از آن قـرآن بـرايش      

است؟ يعني داراي چـه اسـماء و صـفاتي اسـت؟ آخـرت       دهد كه خدا چگونه توضيح مي
شود و حوادث آخرت چه چيزهايي هستند؟ خصوصيات رسالت چگونه  چگونه اثبات مي

زندگي هر آنچه بخواهد  ي است؟ و به همين ترتيب مالئكه و جن و ... . از بينش و برنامه
حركـت بـه سـوي    كند و هر آنچه كه بشر به عنوان بشر در اين سرزمين بـراي   عرضه مي

ماند آن كه  ) در اين قرآن به دست آورد. ميتوان كمال بدان نياز داشته باشد، همگي را (مي
گويد آن  بدان گوش فرا دهد و با سمع به حضور قرآن بيايد. قرآن هر چيزي كه به وي مي

كه با اين مورد  ،را درك كرده و تسليم شود و آن را راهنماي خويش در زندگي قرار دهد
 شود. بسياري از سواالت پاسخ داده مي به





 

 

 اثبات وجود آخرت از طريق دليل وحي

اكنون كه به اينجا رسيديم و اثبات شد كه اين قرآن (از جانب چه كسي و) داراي چـه  
دليل منطقي بـراي اثبـات وجـود آخـرت     «گويند  خصوصياتي است، پاسخ سواالتي كه مي

 ريم.گي را با كمك و راهنمائي قرآن مي» چيست؟
51Fي بيـان امكـان آن   آورد. يكـي در زمينـه   قرآن در دو زمينه براي آخرت استدالل مي

و  1
 ديگري در اين كه واجب است.

شود. كسي كه بـه وجـود آخـرت معتقـد      اولي در سه بخش برايش استدالل مطرح مي
نيست به خاطر يكي از اين دو چيز است: يا نزد خـدا اشـكالي وجـود داشـته باشـد و او      

شـدن مردگـان، نشـدني     ناتوان باشد و يا اين كه ذات عمل (آخرت) يعنـي زنـده   عاجز و
 باشد.

ها و زمين با آن  فرمايد: كسي كه اين چنين آسمان ي اول، خداوند براي اولي مي در پله
همه عظمت را آفريده است، آيا ديگر امكان تصور محدوديت براي قدرتش وجود دارد؟ 

ن امثال شما برايش بسيار ساده است: بيافريند، زنده كرد ها را سي كه آنپس معلوم است ك

﴿                                     ﴾ 

نسانهاي خاك امين را آفريده است، قدرت ندارد (آيا كسي كه آسمانها و ز « ]81: يس[
) چرا كه او آفريدگار تواند چنين كند خودشان بيافريند؟ آري! (مي ة) به گونشده را دوباره

 .» بس آگاه و دانا است
پس اين آيه بيانگر اين موضوع است كه قدرت خداوند بسيار وسيع است كه اين نيـز  

 گيرد. قدرتش قرار مي ي (يعني زنده كردن مردگان) در سيطره

                                                           
 يعني چيزي شدني است و ممتنع نيست.  -1
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فرمايد: مگر مسـأله، موضـوع حيـات     شود و مي اي نزديكتر مي دوم، درجه ي در مرحله
دادن به مردگان نيست؟ كسي كه بتواند با باراندن باران ايـن زمـين مـرده را دوبـاره زنـده      

تواند بـه انسـان نيـز حيـات      گرداند و به اين همه گياه و درخت حيات بدهد پس آيا نمي
وانايي ايجاد نـوعي از آن را داشـته باشـد، نـوع     ببخشد؟ حيات، حيات است و زماني كه ت

 تواند بيافريند. ديگر را نيز به همين ترتيب مي

﴿               ...﴾ ]ي كه از درخت سبز، ذاتآن   « ]80: يس

 .»براي شما آتش بيافريده است
 فرمايد: اول چنين ميبراي دليل » ق«ي  و در جاهاي بسياري چون سوره

﴿                                   

                                    

 ﴾ ]اند كه ما  اند و) به آسمان ننگريسته آيا آنان (تاكنون سر بلند نكرده   «  ]8 - 6: ق

و زمين را    ؟ نيستايم و هيچ گونه خلل و شكافي در آن  ايم و آراسته چگونه آن را بنا كرده
ايم، و از هر نوع گياه  كندههاي محكم و پابرجائي را فرو اف ايم، و در آن كوه گسترانيده

ايم) به منظور بينش و  (همه اينها را آفريده  .ايم بخش در آن رويانده يز و مسرتانگ بهجت
(ي كه بخواهند به سوي آفريدگارشان كار بخشيدن به جملگي بندگان توبهبيداري 
 .»برگردند)

ن بـه  اين براي دليل اول است كه خصوصيات آسمان و زمـين مالحضـه شـود و انسـا    
 تواند آن كارها را نيز انجام دهد. ي آن درك كند كه خدا مي وسيله

   :فرمايد براي مورد دوم مي

﴿                                       

                           ﴾ ]11 – 9: ق[ 
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هـاي دروكردنـي    ها و دانـه  ي آن، باغ وسيله و آب پربركتي از آسمان نازل كرديم و به« 
هاي متراكمي از ميوه دارند. تا روزي بنـدگان   رويانديم. و نيز درختان بلند خرما كه خوشه

و با آن آب پربركت، زمين مـرده را زنـده سـاختيم. بيـرون آمـدن (از گورهـا نيـز)         باشد.
    .»گونه است همين

فرمايد كه با اين  كند. مي اين تعبير بسيار عجيب است و آن را بسيار ساده مي ،در نتيجه
آب سرزميني مرده را زنده كرديم و بيرون آمدن شما از قبر نيز همـين گونـه اسـت. از آن    

برد و از اين (زنده شدن مردگان) بـه عنـوان    نام مي» احياء«شدن سرزمين) به عنوان  (زنده
كند كه بـه زمـين    . يعني ديگر به قدري ساده شده است كه در اينجا بيان مي»بيرون آمدن«

آئيد. وقتي كه ثابت شد كه حيات وجود دارد فقـط   حيات داده شد اما شما فقط بيرون مي
كـردن زمـين) را    ماند. كسي كه بتواند اين كار (يعني زنده ر باقي ميبيرون آمدن شما از قبو

 عمل بپوشاند.   ي تواند به آن يكي هم جامه انجام دهد مي
فرمايـد: خـوب اكنـون     شود و اين است كه مي ي سوم، به طور كامل نزديك مي در پله

بـاره  پـس دو ايـم   گاه از آفرينش شـما عـاجز و نـاتوان نگشـته     ها را خلق كرديم و هيچ آن
 :توانيم شما را زنده كنيم مي

﴿                                        

                                     

                      ﴾  :18– 15[ق[ » آيا

مگر ما از آفرينش نخستين عاجز و درمانده شديم؟ (هرگز؛) بلكه آنان باز هم نسبت به 
ايم و  راستي ما، انسان را آفريده دوباره) در شك و ترديدند. و بهآفرينش نو (و 

گاه كه آن دو  تريم. آن دانيم؛ و ما از رگ گردن به او نزديك هاي نفس او را مي وسوسه
كنند (و  هايش را) دريافت مي ها و بدي ي نشسته در راست و چپ (آدمي، نيكي فرشته

هباني (براي نوشتن آورد مگر آنكه نزدش، نگ ينويسند). (انسان) هيچ سخني بر زبان نم مي
 .»آن) حضور دارد



 اثبات وجود خدا 76

ايم  مگر از آفرينش نخستين شما درمانده و عاجز بوديم؟ خوب اين شمائيد كه آفريده
 توانيم (پس از مرگتان) دوباره شما را زنده گردانيم. پس مي

هـر لحظـه   و اصوال اگر انسان تفكر كند و به ياد آورد، (خواهد ديـد) كـه هـر روز و    
ميرنـد؟ و چـه قـدر مـواد      قيامت است. به راستي هر لحظه چند سلول زنده در بدنش مي

) حيـات  ي گيرند؟ و هر لحظه چقدر (چرخـه  شوند و حيات مي غذايي به سلول تبديل مي
 دهد؟   در مورد گياهان و درختان روي مي

52Fاز طرف ديگر مگر خود و اطرافيانش كه در آن چينه

انهايي هستند همكنند  زندگي مي 1
؟ مگر خـاك و كـود حيـواني و ... نبودنـد كـه اكنـون خـود را چنـان مهـم          كه قبال بودند

، آن قـدر  نـد تبديل شده ا 53F2»خَصيم مبِينٌ«فرمايد به  د كه همانگونه كه خداوند مينانگار مي
 اي اسباب پوسيده را به دست گرفته و (و با حالتي تمسخر آميز) كه پاره ندجسارت يافته ا

 »ها را زنده كند؟ چه كسي وجود دارد كه بتواند اين«د كه نگوي مي
آخر خودش از چه چيزي آفريده شده است؟ صد سال پيش، هيچ كدام از اين كسـاني  

هـا   ي آن پردازند، وجود نداشتند و همه كه رشيد و تنومند روي زمين به گشت و گذار مي
 جاني به اينجا رسيده اند. از بي

د كه هم اين كـار (يعنـي زنـده كـردن مردگـان)      كن موضوع را اثبات مي دالئل، ايناين 
 ي بيان امكان. شدني است و هم او قدرت اين كار را دارد. اين از مبحث زمينه

ي وجوب آخرت بايد گفت كه امكان دارد چيزي ممكن باشد اما لزومي  و اما در زمينه
ايد نخير! با چنـد شـرط لـزوم پيـدا     فرم بودن آن وجود نداشته باشد. اما قرآن مي اجببر و

 خواهد كرد:
 :يك: آنچه در مورد برهان نظم بيان كرديم كه

                                                           
 (مترجم) رديفي از ديوار گلي. -1

 ).4ي نحل، آيه:  (سوره دشمن آشكار -2
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﴿            ﴾ :ذاتــي كــه آفريــد و « ]3و  2[األعلــي

   .»شقاوت را) مقدر كرد و هدايت نمودمنظم و مرتب ساخت. و ذاتي كه (سعادت و 
ت و كيفيـت و  ين عالم مطرح شد كه هرچيزي بـا كميـ  دار بودن ا اينجا جهت يعني در

كند. پس ايـن   قدرتي معين، در جهتي خاص براي رسيدن به مقصدي مشخص حركت مي
 دار است. عالم جهت

داري افتاده و بدون هـيچ مقصـدي بمانـد و پـس از      باره از جهت آيا امكان دارد به يك
داري كـه ايـن عـالم دارد در برابـر     ن به وقوع نپيونـدد؟ جهـت  مدتي نيز قيامتي به دنبال آ

 ي آن نفي قيامت است سازگار نيست. جهت بودني كه الزمه بي
ليـل و  «كنيم داراي تقابل است. براي مثال  دو: هر چيزي را كه در اين عالم مشاهده مي

 و به طور كلي:» ذكر و انثي«، »سماء و ارض«، »شمس و قمر«، »نهار

﴿                ﴾  :و از هر چيزي « ]49[الذاريات

 ».دوگونه آفريديم تا پند بگيريد
شوند،  زوج در قرآن به معناي آن است كه دو موجود وقتي با هم جمع مي ي كلمه

يات را دارا است اي خصوص مكمل يكديگر ميگردند. يعني (فرضاً) اين چند درصد از پاره
شوند و كمالي از آن حاصل  و ديگري هم چند درصد و با هم جمع شده و مكمل هم مي

 نمايد. مي
54F

 فرمايد كه بدين صورت است. مي و قرآن براي هرچيز ديگري هم 1
نظـر بـه    -هـا   شود كـه در ايـن انسـان    آيا اين تقابل در هر چيزي وجود دارد؟ آيا نمي

 داشته باشد؟ يعني دو نوع سرانجام وجود داشته باشد؟   تقابلي وجود -سرانجامشان 

                                                           
 -فرضـاً  –رد كه بخشي از خصوصيات انساني را دارا هستند. اشاره كنـيم مـثال در مـرد    مانند زن و م -1

درصد عواطف موجود باشد و در زن بـرعكس آن   20درصد خشونت و عزم و تصميم و  80حدود 
درصـد   100درصد عواطف. در حالي كه انسان بايد  80درصد خشونت و تصميم و عزم و  20يعني 

شوند تا يك وحدت كامل از ايـن   باشد. پس اين زن و مرد با هم جمع مياين دو خصوصيت را دارا 
 دو ايجاد شود. 
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فرمايد كه شما به شخصيت و نفس خود نظـري   شود و مي قرآن از اين هم نزديكتر مي
بيفكنيد كه فجور و تقوا به شما الهام شده است. زماني كه اين انسان كه عبـارت اسـت از   

دو نـوع خصوصـيت    آن شخصيت و روح، با آن خصوصيات كه به خود گرفته است كـه 
يعني فجور و تقوا، راه حق و راه باطل، راه خير و راه شر به او الهام شده است آيا امكـان  

 دارد الهام شدن و نشان دادن آن، بدون نهايت و بدون سرانجامي باشد؟  
اين كه اين موارد به او الهام شده است و امكاناتي در اختيارش قرار دارد براي اين كـه  

هـا وجـود روزي بـراي     طي كرده و آن يك را طي نكند، مشخص است كه ايناين راه را 
كند. يعني آن كس كه راه تقوا را برگزيده است سرانجامي داشـته   ها را اقتضا مي بررسي آن

 باشد و آن كس كه فجور را انتخاب كرده است سرانجام ديگري داشته باشد.  

﴿                                 

  ﴾ و سوگند به نفس آدمي، و به آن كه او را ساخته و « ]10- 7: شمس[ال

پرداخته كرده است (و قواي روحي وي را تعديل، و دستگاههاي جسمي او را تنظيم 
را الهام كرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را  سپس بدو گناه و تقوا  نموده است)!

توسط عقل و وحي به او نشان داده است). (قسم به همه اينها!) كسي رستگار و كامياب 
گردد كه نفس خويشتن را (با انجام طاعات و عبادات، و ترك معاصي و منهيات)  مي

ي رشد دهد و باال برد). و پاكيزه دارد و بپيرايد (و آن را با هويدا ساختن هويت انسان
گردد كه نفس خويشتن (و فضائل و مزاياي انسانيت خود را در  كسي نااميد و ناكام مي

 .»ميان كفر و شرك و معصيت) پنهان بدارد و بپوشاند، و (به معاصي) بيااليد
 ترين دالئل براي اثبات وجود قيامت است. ترين و لذت بخش ترين و قوي ها ساده اين



 

 

 شدن مردگان و مسببات در باب زندهاسباب 

ي كـه  اي زنده نشود وقت خداوند برنامه را چنين قرار داده است كه در حال حاضر مرده
 ما را زنده خواهد كرد.  عمر اين عالم به پايان رسيد، در عالم ديگر 

كنـد. بـراي مثـال     ي موجودات را (بـه طـرق غيـر مسـتقيم) زنـده مـي       اكنون هم همه
ريزند و مواد غذايي آن را گياهاني مثـل گنـدم و    ها مي حيواني را روي زمينهاي  هماند پس

شـود. ايـن كـه كودهـاي      خورد و انسـان مـي   ها را مي كنند و انسان آن ... جذب مي جو و
، بـه واقـع جـدي عـرض     كند تغذيه ميها  حيواني را مثال زدم و بيان كردم كه انسان از آن

 كند. مي» احيا«ها را  اين قبيل موارد مرده كردم. پس خداوند (در حال حاضر) با
گيـرد كـه پـاداش و عـذاب نهـايي را       (اما زنده شدن عيني مردگان) زماني صورت مي

 رسد كه دوران آزمايش به پايان برسد. ها بدهد. پس قيامت هم زماني فرا مي بدان
مـا از  شود كه هرچند از اين جهت تناسبي با بحـث نـدارد ا   اما اكنون سوالي مطرح مي

شـما روح را  «گرفتن موجود مرده، به بحث مربوط است اين كـه   جهتي ديگر يعني حيات
ناميد پس اگر روح غير مادي است پـس چـرا در فاضـالب و در ايـن گونـه       غير ماده مي

و موجـودات از ايـن دسـت پديـد     ها و يا مثالً در حيوان مردار و گوشت و ... كـرم   مكان
 55F1»يل داشته باشد؟د بدون آن كه خداوند مآي مي

                                                           
» ناميد. شما روح را غير ماده مي«در اينجا عدم دقتي نيز در سوال وجود دارد و آن اين كه گفته است:  -1

كـار   ي روح آنگونه كه در قرآن مطرح است براي انسان است. اين كه براي ساير موجودات بـه  كلمه
شـود.   شود، بر خالف آن در قرآن بدان روح گفته نمي شود، اگر در لغت به آن روح گفته مي برده مي

شود كه عبارت است از آن نيرويي كـه درون ايـن حيـوان     به كار برده مي» نفس«ي  براي حيوان كلمه
 رند ...)اي به نام حيوان را پديد آو قرار داده شده و همراه با خصوصيات و غرائز (مجموعه
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ي سوال) چنين تصور كرده است كه اگر خدا قصد انجـام كـاري را   گويا (مطرح كننده
بايست مراسم و تشريفات و تشـكيالتي در كـار باشـد و مـا بـا مقيـاس و        داشته باشد مي

 ه كنيم.ظدهيم اعمال او را مالح ميزاني كه خود قرار مي
پس از بعضي تغيرات و فعل و انفعاالت بـه   ... اما اين كه در مدفوع يا گوشت مردار و

آيد، اين بر اساس نظمي است كه خداوند حـاكم كـرده اسـت كـه      باره كرمي پديد مي يك
 خـاص  عاالت جايشان تغيير نمود و بـا ترتيبـي  فبرخي از عناصر، زماني كه در اثر فعل و ان

ده شـد تـا   البي آمـ در كنار هم قرار گرفتند و كيفيت و كميتي خاص تحقق پيدا كـرد و قـا  
 حياتي به وجود آيد، آن زمان حيات به وي تعلق گيرد.
اند كه اگر با آن كيفيـت خـاص در    همين كه آن مواد با اين خصوصيات به وجود آمده

اي اسـت كـه خداونـد چنـين      ها تعلق گيـرد طبـق نقشـه    كنار هم قرار گيرند، حيات بدان
خصوصيات به وجود آورده اسـت و ايـن    دخالتي در آن داشته است. او آن ذرات را با آن

با نظمي خاص در كنار آن  گونه نظامي را پديد آورده است كه اگر زماني اين خصوصيات
 ريزي) كار خداست. عناصر قرار گيرند، حيات بدو تعلق گيرد. اين (نظام و برنامه

س پس زماني كه (چيزي) به وجود آمد معلوم است كه خدا در آن اراده داشته است. پ
در اثر اين است كه صـورتي خـاص   » خواسته اما چنين و چنان شد خدا نمي«اين گفته كه 

 از كار خدا را در ذهن خود قرار داده است.
هـا عطـا فرمـوده     پس امكان دارد ذرات و عناصري طبق خصوصياتي كه خداوند به آن

در ادامه كرم از ها وضع كرده باشد و با كيفيتي خاص قرار گيرند و  است، قوانيني براي آن
ها ايجاد شوند و اگر به صورتي ديگر در كنار هم قرار گيرند شـايد كـرم يـا ميكروبـي      آن

 ديگر از آن ايجاد شود.  
گـان ايـن گونـه سـواالت) تصـور       دهد اما (مطرح كننده اين كارها را خداوند انجام مي

ورتي كـه  اند كه اگر خداوند كاري را انجام دهـد بـه صـورت رمـزي اسـت. در صـ       كرده
دهد. اگر خدا بخواهد انسـاني را سـير كنـد، از     خداوند از طريق اسباب كارها را انجام مي
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كند. اگر بخواهـد انسـاني را گـرم كنـد، از طريـق آتـش (يـا         طريق خوردن او را سير مي
 –مـثالً   –كند. اگر بخواهد كسي را بكشد او را از طريق  هرچيزي چون آن) او را گرم مي

يك سنگ  –مثالً  –كشد. اگر بخواهد سر كسي را بشكند اين كار را با  ه مياسلح ي گلوله
 دهد. انجام مي

تي دارد. اگـر ايـن عـالم را    اسبابي كه خود خلق كرده اسـت ضـدي   تصور نشود خدا با
آفريده است آن را بر اساس نظام اسباب و مسـببات قـرار داده اسـت. (يعنـي) بعضـي از      

 ان باشند و بعضي از چيزها سبب مسبباتشان باشد.  اي براي نتايجش چيزها مقدمه
هـاي خـود را القـا     باشد، در اين صورت برنامه  از طرفي كارهايش دور از اسباب وقتي

هـايي كـه بـه وجـود      ها را بيهوده نيافريده است كه به بيراهه بروند. ايـن  كرده است و اين
 دهد. اي خود را انجام ميها كاره آورده است اسبابي هستند كه در ادامه از طريق آن

خداوند از اين كه كاري را بدون سبب انجام دهد، عاجز و ناتوان نيسـت امـا نفـس و    
مثالً اگـر سـير شـدن بـا     شدني نيست. يعني اي است كه بدون سبب،  ه گونهذات آن كار ب
ايي اسـت  هـ  كند؟! ذات سير شدن، خود از آن ات نباشد چگونه تحقق پيدا ميسبب و مادي

 سروكار داشته باشد. -هم چون معده و خوراك و ...  -ات يد با ماديكه با
دهد با اسـباب و ماديـات در    خود خدا به اسباب محدود نيست اما افعالي كه انجام مي

بر مبناي اسباب  –به استثناي معجزات  –ارتباط است. پس بر اين اساس كارهاي خداوند 
راي آن كرمي كه از داخل گوشـت مـردار يـا ...    شوند و در اينجا نيز ب و مسببات انجام مي

آيد اسباب و مقدماتي تهيه شده است و زماني كه اسبابش تعيـين شـد، خـدا نيـز      پديد مي
اراده كرده است كه مسببش نيز تحقق پيدا كنـد. اسـباب را خـود خلـق فرمـوده اسـت و       

م ايجـاد شـده   ي او بـوده كـه آن كـر    خصوصيات را نيز خود به آن عطا فرموده و به اراده
ي وي انجـام شـده    اي كه در اين عالم بجنبد با اراده است. نه تنها آن كرم، بلكه هر جنبنده

 است.
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اي درسـت كـرده و آن را بـراي خـدا نيـز حـاكم        توانيم براي خود برنامـه  پس ما نمي
بايست اين گونه باشد تا دخالت وي در آن باشد و اگر اين گونه  مي«گردانيم و بگوئيم كه 

 گويد: نخير! اين چنين نيست. همانگونه كه پروين اعتصامي مي» بود دخالتي در آن ندارد.ن
ــره ــي  قطـ ــاري مـ ــز جويبـ  رود اي كـ

 

ــي   ــاري مــ ــام كــ ــي انجــ  رود از پــ
 

اي كـه ذهـن خـودش     هپرسد) طبق برنام ين سواالتي مي(خالصه آن كه شخصي كه چن
كه اگر خداوند در چيـزي   ساخته است براي كار خداوند، طريق و روش خاصي قرار داده

شود و آن پديـد آمـدن كـرم از درون فاضـالب      دخالت كند دخالتش براي وي مشهود مي
گيرد و وقتي چنين باشـد ديگـر بـه خـدا ربطـي نـدارد! و فقـط         تحت آن برنامه قرار نمي

و وقتي چيزي مـادي در آن دخالـت داده    ،چيزهايي مادي در تكوين آن كرم دخالت دارند
 شود! مطرح نمي» روح«شد ديگر 

اسـت و  » اسباب و مسببات«گفتيم كه اين كار، كار خداست و كار خدا بر اساس نظام 
... قـرار گيرنـد ايـن     جـايي و  بـه  وقتي كه آن مواد و عناصر مورد فعل و انفعـاالت و جـا  

ها تعلق گيرد. اين بـار ديگـر حيـات چيـزي اسـت       كنند كه حيات بدان آمادگي را پيدا مي
پرسـد)   موادي كه بدان تعلق گرفته است. آخر او (شخصي كه چنين سواالتي مي اضافه بر

شـود   زار كرمي پيـدا مـي  متوجه اين امر نبوده است و تصور كرده همين كه درون آن لجن
فقط ماديات اند كه نقش دارند در حالي كه در اينجا چيزي بسيار روشـن و سـاده وجـود    

مادي در حيات و بـه وجـود آمـدن آن چيـز نقـش      دارد و آن هم اين كه اگر فقط عناصر 
 دارند پس مگر پيشتر نيز اين عناصر نبودند؟! پس چرا حيات وجود نداشت؟!

نمايان است كه اين عناصر در هر حالتي قـرار گيرنـد بـراي پـذيرش حيـات آمـادگي       
ها به وجـود آيـد و زمـاني كـه آن تركيـب صـورت        ندارند بلكه بايد تركيبي خاص از آن

 گيرد. يات نيز بدان تعلق ميگرفت ح
دانـيم تمـامي    تر از اين (نيز متصور است و آن هم ايـن كـه) مـا مـي     حتي چيزي وسيع

هايي كـه   عناصري كه در اين عالم وجود دارند، عناصري مخصوص و ويژه هستند. چه آن
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ود ها نباتات يا حيوانات بـه وجـ   هايي كه از آن اند و چه آن ها جامدات به وجود آمده از آن
ها كه فرقي وجـود نـدارد و همگـي     آمده اند. در اصلِ عناصرِ مورد استفاده براي خلق اين

سـنگ بـه وجـود     –مـثالً   –هـا   شوند كـه از آن  اي تركيب مي مشترك اند. اما چرا به گونه
آيـد؟! و بـه    درخت به وجود مـي  –مثالً  –شوند و  اي ديگر تركيب مي آيد؟! و به گونه مي

 سان و آب و ... ؟! اي ديگر ان گونه
ها راجع به اين است كه كيفيت تركيب اين عناصـر چگونـه اسـت. هنگـام      همگي اين

گيرند و براي حيـات   اي مخصوص در كنار هم قرار مي شدن، (اين عناصر) به گونه تركيب
شوند و به نحـوي ديگـر در كنـار هـم      آمادگي ندارند و به سنگ و درخت و ... تبديل مي

ها تعلـق گيـرد. ماننـد حيـات      اي بدان كنند كه حيات ويژه و آمادگي پيدا ميگيرند  قرار مي
 نباتي و حيات حيواني.

وقتي چنين شد خلق انسان و حيوانات ديگر و گياهان و ... نيز همگي ماننـد خلـق آن   
كرمي است كه درون لجنزار قرار دارد. يعني در اينجا نيز برخي عناصر و مواد با هم جمع 

ها تعلق گيرد كه اين عناصـر از   يابند براي اين كه حيات بدان آن آمادگي مي شده و پس از
اي ديگر بـوده اسـت بـراي حيـات      قبل هم وجود داشته است اما چون تركيب آن به گونه

 آمادگي پيدا نكرده است.

... با آن كرمي كه در  بدين صورت ديگر فرقي ميان خلق انسان و گياهان و حيوانات و
شود وجود ندارد. يعني در اين مشترك اند كه موادي كه خـود بـه تنهـايي     ميزار خلق نجل

گيرنـد و پـس از    براي حيات كافي نيستند در كيفيتي خاص در تركيبي مشخص قرار مـي 
بـه  ا به نحوي ديگر تركيب كننـد  گيرد و اگر همان مواد ر ها تعلق مي آن، حياتي ويژه بدان

آينـد و   د. همان موادي كه گياه از آنان به وجود مـي گير مياي ديگر حيات بدان تعلق  گونه
شوند دوبـاره در درون بـدن تبـديل بـه سـلول       به صورت غذا مصرف مي -مثالً بعدها  –

 گيرد. ها تعلق مي شوند و حياتي حيواني بدان مي
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پس اوالً آن چيزهايي كه در خلق آن كرم نقش دارند تنهـا آن مـواد و عناصـر نيسـتند     
يز اين عناصر وجود داشتند اما آن كرم وجود نداشت. بلكه فقط در آنجـا  چون كه پيشتر ن

شود و اين بار ديگر از خارج (از محسوسات) حيـات بـدان    تغييري در تركيب حاصل مي
 گيرد. تعلق مي

-غيـر از انسـان    -كـه در موجـودات   » جان«عالوه بر اين، روح در قرآن به عنوان آن 
 شود. به كار برده مي» نَفْس«ت. بلكه كلمه وجود دارد به كار برده نشده اس

اند. روح كه با روح و ريـح از يـك مـاده و بـه      روح و نَفْس به نسبت انسان يك چيز
56Fباد«معناي 

شود كه با نظر به اين كه منشأ حركـت اسـت و    ي گفته مي»جان«است به آن » 1
يـن جسـم   با توجه به محرك بودن جسم، روح است يعني وقتي كـه وارد جسـمي شـد ا   

ي نَفْـس از   اما كلمـه  .كند ي علم و اراده فعاليت مي كند به حركت كردن و با قوه شروع مي
ترين چيز  گرفته شده است و نَفَس يعني تنفس و نفس كشيدن. تنفس هم ضروري» نَفَس«

اي كه براي حيات آمـادگي پيـدا كنـد كـه روح در آن وارد      براي بقاي جسم است به گونه
 شود.

كشيدن وجود داشته باشـد ايـن    ترين چيز تنفس است و مادامي كه نفس رييعني ضرو
گيرد. در نتيجه زماني كـه بـه روح، نَفْـس     جسم زنده و سالم است و روح در آن جاي مي

رساند و دقت و تأمل در آن مـا را   تعلق و ارتباط نيازي به بدن را مي ي شود جنبه گفته مي
شود نَفْس، اين مد نظر باشـد كـه پـس از آن كـه      ه ميرساند كه وقتي گفت به اين نتيجه مي

57Fروح درون اين جسم جاي گرفت تركيبي

به وجـود آمـده اسـت يعنـي خصوصـياتي از       2
اند و ديگـر ايـن روح،    ها براي اين روح به وجود آمده به صورت صفات و خصلت زغرائ

ينجا اين روح، آن روحي نيست كه زماني كه به درون بدن وارد شد مجرد باشد. بلكه در ا

                                                           
 كه هواي متحرك است و حركت در آن وجود دارد. -1

 البته تركيب نه به اين معنا كه از آن دو چيزي جديد به وجود آيد. -2
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عبارت است از آن روح به اضافه خصال و صفاتي كه پس از ورودش به درون اين جسم 
 اند.   بدان اضافه شده

متشـكل از آن   -شـود  كه شخصيت انساني بدان گفتـه مـي   –يعني مجموعه شخصيتي 
كـه بعـدها در اثـر ورود     -ي اين خصال و صفات  روح كه بدان وارد شده است به اضافه

 را نَفْس گويند. –اند  ح به درون اين جسم به وجود آمدهاين رو
شود.  شود يعني به اين قسمت مادي گفته نمي البته ديگر اين نَفْس به جسم اطالق نمي

58Fشود به دليل آن كه جسم هر سيزده سال يك بار از بين رفته و تبديل مي

امـا يـك انسـان     1
تعبيري اسـت از شخصـيتي   » من«و ». من«گويد:  سال هم عمر كند به خودش مي 200اگر 

59Fاز آن نَفْس

گويد حتي اگر هم پايش قطع شـده باشـد يـا     مي» من«. و در هر حال به خود 2
 دست نداشته باشد و فقط بتواند سخن بگويد.

شود عبارت است از آن چيـزي   به كار برده مي» روح«ي  زماني كه در مورد انسان كلمه
أيي براي علم و اراده شده اسـت. كـه علـم بـه سـه      كه به درون اين جسم راه يافته و منش

 شود و اراده نيز كه پيشتر توضيح داديم. ي سمع و بصر و قلب تقسيم مي شاخه
60Fپس از اين كه با اين جسم، شخصيتي

را همراه كردند ديگر بـه از ايـن شخصـيت بـا      3
هـا از   آن شود. اما در مورد ديگر جانداران اگـر از لحـاظ لغـوي بـراي     عنوان نَفْس ياد مي

هـا بـه    ي روح بـراي آن  استفاده شود چندان مهم نيست اما در قرآن كلمه» نَفْس«يا » روح«
كار برده نشده است. اما هرچه باشد معلوم اسـت كـه در حيوانـات ديگـر، عـالوه بـر آن       

دهد چيز ديگري وجود دارد كه قـبال آن مـواد وجـود     ها را تشكيل مي اي كه جسم آن ماده
شود كه چيز ديگر و حاالت جديدي اضـافه   ا حيات نبوده است پس معلوم مياند ام داشته

                                                           
شوند و هر سيزده سـال يـك    هاي جديد تبديل مي ميرند و مواد غذايي به سلول ها مي يعني اين سلول -1

 كنند. بار تغيير مي
 .ثابت استكه البته هميشه  -2

 كند. تعبير مي» من«و از خود به  كه عبارت از انسان است -3
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شده است كه عبارت اند از به وجود آمدن نمو و توليد مثل و احسـاس و حركـت و ... .   
 در نتيجه اكنون اگر نامش را روح بگذارند يا هر چيزي ديگر، مهم نيست.

ي بـه تمـام چيزهـايي كـه روي     يك مثال بسيار ساده: مثالً نورِ آفتاب به صورت مساو
بينيم كه ميـزان گـرفتن و بـازپس دادن نـور      شود. اما مي سطح زمين وجود دارند تابيده مي
كند. چيزي مثالً مانند درب سياه يك خانه را اگر در برابر  خورشيد در اشياء با هم فرق مي

برابـر نـور    اي را در نور خورشيد قرار دهيم هيچ گونـه انعكاسـي نـدارد. امـا وقتـي آينـه      
شـود و آن نقشـي كـه     دهيم گويي آفتابي ديگر درون آينه جلوه گـر مـي   خورشيد قرار مي

61Fخورشيد در روشنايي

كنـد. خـوب آفتـاب بـه صـورت       كند اين آينه نيز ايفـا مـي   ايفا مي 1
هـا هسـتند كـه اسـتعداد و كيفيـت و       ي اين اجسام تابيـده اسـت امـا ايـن     مساوي به همه

 ها با هم متفاوت است. كه انعكاس آنخصوصيات مختلفي دارند 
زمين (و عـالم) پرتـو افكـن     ي حيات نيز براي خداوند به صورت مساوي بر روي كره

ماند اين كه در چه زماني موادي با تركيبـي ويـژه و مخصـوص كنـار هـم قـرار        است. مي
 گيرند كه آمادگي الزم براي گرفتن حيات را كسب كنند؟! مي

گيرد  ها تعلق نمي شوند اما آمادگي ندارند و حيات بدان كيب مينوعي از مواد با هم تر 
شـوند و   مانند سنگ (و به طور كلي جامدات). نوعي ديگـر از مـواد بـا هـم تركيـب مـي      

گيرد مانند گندم (و به طور كلـي   ها تعلق مي اي بدان آمادگي هم دارند بنابراين حيات ويژه
 نباتات و حيوانات).
وند در احياي موجودات اين است كه قوانين و سنني بنيان نهاده ي خدا در نتيجه برنامه

شود و زماني كه اين تركيب به وجود آمـد   تركيبي مشخص پيدا   است تا از عناصري ويژه
 گيرد. حياتي كه با آن تركيب سازگار است بدان تعلق مي

نيـز  شود كه هيچ اشكالي وجود ندارد و در اينجا  پس در اين صورت مسئله روشن مي
مناسب است اين را هم ذكر كنيم كه برخي از افراد از اين كـه موشـي درون آب بيفتـد و    

                                                           
 وحتي در گرما. -1
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 ؛آن كساني هم كه ايمان داشته باشند كنند حتي مي حيرتپس از مدتي به كرم تبديل شود 
دانستند كه طبق  اند كه كار خدا بايد رمزي باشد و نمي چون براي خودشان چنين قرار داده

كند، اكنون كه اين مـوش بـه درون آب افتـاده اسـت و پـس از       كار مي اسباب و مسببات
62Fمدتي به كرم تبديل شده است

كننـد كـه انگـار     گويي در درونشان اين گونه احساس مي 1
ي هـم بـه كـرم    شـ خداوند دخالتي در حيات ندارد و چون جو و وضعيتي فـراهم شـد مو  

 د در آن دخالت دارد؟!  تبديل شد! ديگر چه نيازي وجود دارد كه گفته شود خداون
انـد كـه خداونـد     شود چون براي خود چنين قرار داده شان متزلزل مي ي بنابراين عقيده

كننـد و   كند در حالي كه پيشتر گفتيم كه كارها، اسـباب را اقتضـا مـي    بدون اسباب كار مي
ز بـه درون آب افتـاده و پـس ا    مـوش كند و در اينجا نيز اگر آن  خداوند با اسباب كار مي

ي خدا چنين است كه وقتـي ايـن مـوش بـه درون آب      شود برنامه مدتي به كرم تبديل مي
اي  هـا جابـه جـا شـده و بـه گونـه       شـود و آن اتـم   افتاد تغييراتي در تركيب آن ايجاد مـي 

                                                           
نمايد كه تصور اين كه مستقيماً موش بـه كـرم تبـديل شـود      البته در اينجا ذكر اين نكته ضروري مي -1

اند چنين است كه  ي قديم يونان به آن معتقد بوده تصور صحيحي نيست. اين تصور كه ظاهراً فالسفه
شود. در حالي كه در آزمايشات جديد ثابـت   ي اين موش از بين رفته و تبديل به كرم مي يي الشهگو

را درون دو كيسه قـرار   –ي همين موش مرده  يا حتي الشه –ي غذايي  شده است زماني كه يك ماده
ر ي سـ  شود كه غذاي درون كيسه ها سرباز و ديگري سربسته باشد مشاهده مي دهيم كه يكي از كيسه

ي سربسته چنين نيست. سپس اين فرضـيه مطـرح    باز به كرم تبديل شده است اما غذاي درون كيسه
شد كه موجوداتي كه از اين مواد غذايي كه درون كيسه سر بسته قرار دارد تغذيه كرده و بـر روي آن  

ي همـين   هيا الشـ  –ها پس از مدتي بيرون آمده و از اين مواد غذايي  كنند و اين تخم تخم گذاري مي
كند كه مواد غذايي مستقيماً بـه   كنند و شخص تصور مي تغذيه كرده و كم كم آن را نابود مي –موش 

كرم تبديل شده است در حالي كه چنين نيست. در هر حال اين نكتـه هـم كـه تنهـا يـك فـرض در       
و  كنـد چـون اصـل سـوال     اي وارد نمـي  سخنان استاد سبحاني است به اصل موضوع هيچ گونه لطمه

 پرسش بر آن قرار داشته است و پاسخ استاد هم بر آن فرض استوار است. (مترجم)
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گيرند كه اين صفات جديد زماني كه تركيب تغيير كـرد   مخصوص صفاتي تازه به خود مي
 شود. جديد و به كرم تبديل مي كند براي حيات آمادگي پيدا مي

اين نظمي است كه خداوند حاكم كرده است كه اوالً اين عناصر چنـين خصوصـياتي    
ثانيـاً   .اي خاص تركيب شدند براي حيات آمـادگي پيـدا كننـد    با شيوه داشته باشند كه اگر

جوي مناسب براي آن قرار داده است و در آنجا آن جو مـثالً آب اسـت. در نتيجـه وقتـي     
كند و در اينجا نيز اسباب فراهم شـده اسـت تـا     يادآور شويم كه خداوند با اسباب كار مي
 شود ديگر هيچ اشكالي به وجود نخواهد آمد.   اين موش حيات يافته و به كرم تبديل مي

زند و آن هم ايـن   ي بسياري از مسلمانان نا آگاه لطمه مي پس اين تصور غلط به عقيده
كنـد و اگـر چيـزي بـه      دهند كه خداوند بدون اسباب كار مي ر ميكه براي خود چنين قرا

د. فرض كنيم كـه  نند كه خداوند در آن دخالتي ندارك اسباب ربط داده شد چنين تصور مي
فرمايـد نـور خورشـيد بـر آب      گويند و همانگونه كه قرآن نيز مي از بارش باران سخن مي

يي سرد شده و (در اثـر  برد و در يك فضا تابد و بخار از آن تشكيل شده و باد آن را مي مي
شود و وقتي اين موضـوع را   ن) دوباره پس از تبديل به آب به پايين سرازير ميفرآيند معي
كننـد كـه    هـا تصـور مـي    شـود ديگـر آن   كنيم كه اسباب روشني براي آن پيدا مي تبيين مي

ا چه كاره است؟! گويند كه ديگر خداوند در اينج خداوند در اينجا حذف شده است! و مي
63Fو بسياري از آنان كه ناآگاه اند

 شوند!   بعضاً اندوهگين يا ناراحت هم مي 1
نظـم   برنامه و بي اند كه) قرار است اگر خدا كاري انجام دهد آن را بي گويا (تصور كرده

و درهم و بدون محاسبه انجام دهد! و در هرجا كه برنامه و نظم بود ديگـر خـدا در آنجـا    
دهد. اگـر درك چنـين چيـزي     ! در حالي كه خداوند كارها را با نظم انجام ميوجود ندارد

تواند به يك  كنند كه خدا در عين حالي كه مي برايشان مشكل است پس چرا مالحظه نمي
بينيم كه چه نظمي براي آن قـرار داده اسـت.    اي خاك را به انسان تبديل كند مي باره كومه

اي به وجود آيد و به نطفـه تبـديل    ابند و بعد از آن چكيدهمواد غذايي به درون معده راه ي
                                                           

 دانند. حتي گاهاً كساني كه به اصطالح خود را به عالم و دانشمند مي -1
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ارماننـد بسـيار   دباشد و موجودي جان اي درونش مي تازه آن هم چكيده شود و از نطفه كه
64Fكوچك

شود و سـپس حالـت    تركيب مي ي زن) ي ديگر (نطفه نطفهرود و با  است كه مي 1
و دوبـاره گوشـت بـر روي     كند و پس از مدتي حالت گوشتي و اسـتخوان  خوني پيدا مي

شود و در اين موقـع   استخوان و سپس پوست و تمام اجزاء و اعضاي بدن انسان كامل مي
 شود. يك انسان مي

تواند از نيستي و هيچ، انساني را بيافريند اما باز  بينيم با اين حال كه خداوند مي پس مي
ي كـار خداونـد اسـت كـه      ها شيوه كند. اين هم اين اسباب و مقدمات را برايش فراهم مي

ديگر در چيزهايي از اين قبيل اگر اشكالي و سوالي به وجود آيـد بايـد بـه يـاد آورد كـه      
خداوند كارش فقط اين نيست بلكه در هركجا كه اسباب و نظـم وجـود داشـت در آنجـا     

65Fكند خداوند كار مي

 چون اين كارها هستند كه به اسباب نيازمند هستند. 2
اسـباب و مسـببات)    ي ن دارد اين شبهه مطرح شود كـه در مسـأله  (در اين مورد امكا 

گيرند نه از طريق خداوند! پـس ديگـر چـرا     تمام كارها توسط شخص و اسباب انجام مي
 دهيم؟! دهد كه ما اين كار را انجام مي خداوند آن را به خود نسبت مي

گفت كه مـا بايـد    در جواب اين مورد بايد ي اين سوال را ما پيشتر پاسخ گفتيم. نمونه
ريزد كه در ايـن عـالم بـراي     به اصل باز گرديم. خداوند طرحي را براي خلق اين عالم مي

كند هـر   دهد. يكي از اجزاي آن طرح نيز آن است كه مقرر مي هر موجودي سببي قرار مي
كند به ثـروت دسـت يابـد و هـركس نيـز تالشـي        آن كه براي رسيدن به ثروت تالش مي

 به ثروتي دست نيابد. نكرده است نيز
ي اوسـت   خداوند هستند. پس اين برنامـه  ي يعني هم شخص و هم اسباب جزء برنامه

كه اگر كسي اسبابي را به كار گرفت به ثروت دست يابد و هركس اسبابي به كار نگرفـت  

                                                           
 اسپرم. -1

دانيم تمام عالم بر نظم استوار است و علم و دانـش كنـوني هـم ايـن موضـوع را       و همانگونه كه مي -2

 شود. (مترجم) پس اين جاست كه مفهوم اين جمله درك ميكند.  تصديق مي
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 ... ربطي ندارد.   به ثروت دست نيابد. ديگر اين به فجور و تقوا و
كه ظـاهرا   66F1»ابن راوندي«ورت گرفته است. شخصي به نام در گذشته نيز اين اشتباه ص

باشند و آن قدر سردرگم بوده اسـت كـه    دين بوده است گويا اين اشعار از او مي فردي بي
 گويد: ندانسته اين رزق و روزي به اسباب و مسببات مربوط است. او در اشعارش مي

ـــــ ــــل أع ــــل عاق ــــم عاق ــــهيك  ت مذاهب

ــــذ ــــذا ال ــــائرة يه ــــار ح ــــرک االفك  ت
 

ــــا  ــــاه مرزوق ــــل تلق ــــل جاه  وجاه

 قاير زنـــــديـــــ العـــــامل النحرريوصـــــ
 

هـاي مـادي و    هاي عاقل و عالم هستند كـه بـراي كسـب نعمـت     چقدر انسان«ترجمه: 
هاي نادان و جاهل وجـود دارنـد    ها بر آنان بسته شده است و چقدر انسان دنيوي تمام راه

كنـد و   كار را سـرگردان مـي  كه رزق و روزي بسياري در اختيارشان است. اين است كه اف
 .»دين كرده است داناي ماهر را زنديق و بي

شـود. او تصـور كـرده اسـت كـه       دين مي اما بسيار نادان است كسي كه بدين خاطر بي
و  طـال چون صرف و نحو و چيزهايي از اين قبيل خوانده اسـت بايـد از آسـمان بـرايش     

خواند سـببش ايـن اسـت كـه      مي خبر از اين كه اگر صرف و نحو روزي فرستاده شود بي
 و دينار برايش نازل گردد. درهممعناي (كلمات و جمالت) عربي را بداند نه اين كه 

ها را به حساب عالم و دانشمند قرار داده اسـت اگـر بـه ثروتـي      يعني كساني كه او آن
هـا را   اند و كسـاني كـه او آن   را به كار نگرفته ند به اين خاطر است كه اسبابا دست نيافته

اند بدين خاطر است كه اسباب را به دست  اند اگر به ثروتي دست يافته جاهل قلمداد كرده

                                                           
ابوالحسين احمد بن يحيي بن اسحاق اصالً ايراني و از مردم راوند (ميان اصفهان و كاشان) بود. ابـن   -1

خلكان گويد كه ابن راوندي عقايد خاص خود را داشته است و صد و اندي كتاب دارد. ابن النـديم  
سيرت و نيكو مذهب و با آزرم بود و به جهـاتي كـه پـيش آمـد از      وشاو در اول مردي خ«گويد كه 

گويند كه او هنگـام مـرگ از عقايـد     »جمله آن صفات بگشت چنان كه بيشتر كتب او كفريات است.
 ي خويش بازگشت و توبه كرد. اهللا اعلم (مترجم) باطله
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آورده اند. همانگونه كه پيشتر نيز بيان كرديم اين عالم بر اساس نظـام اسـباب و مسـببات    
 قرار داده شده است.  

و يكـي   كنـد  كند و خداوند هم او را هدايت مي يكي اسبابي را براي هدايت فراهم مي
كند. يكي اسـبابي را   كند و خداوند هم او را گمراه مي هم اسبابي را براي گمراهي مهيا مي

بخشد و يكي هـم اسـبابي را بـراي     كند و خداوند هم او را عزت مي براي عزت آماده مي
ها از طريق اسبابي روي  دهد. پس تمام اين كند و خداوند هم او را ذلت مي ذلت فراهم مي

ي بين سـبب و مسـبب آن.    ه خداوند هم خالق سبب آن است و هم ربط دهندهدهند ك مي
كنـد و در نتيجـه    ها صرف نظر و توجه مـي  كند كه از اين توجهي انسان را چنان مي اما بي

 شوند. اين اشكاالت ايجاد مي
فرمود كه خداوند  شد و فرض كنيم مي اي نازل مي مثالي بسيار ساده: مثالً اگر اكنون آيه

67Fخواست محمد رضا كه مي چون

اش آن  ي عمـومي  ذليل شود پس او ذليل شد يـا قاعـده   1
 كه:

﴿           ﴾  :هر كس را بخواهي ) !پروردگارا: بگو(« ] 26[آل عمران

 .»داري دهي و هركس را بخواهي خوار مي عزّت و قدرت مي
كجا بود؟ مردم خودشان تظاهرات كردنـد و  خوب خدا «گويند كه  و مردم در اينجا مي

 »او را بيرون كردند!
گردد كـه از ابتـدا طرحـي از طـرف      گوئيم كه اين هم دوباره به همان مسئله باز مي مي

خداوند براي مردم ريخته شده است و آن طرح هم اين است كـه وقتـي ظلمـي از طـرف     
نشود و تظاهرات و  صورت گرفت پس از مدتي مشخص، ديگر قابل تحمل» محمد رضا«

كشت و كشتار و ... انجام شود و او (يعني محمد رضا) با فشار و قتل كوتاه نيايد تـا ايـن   

                                                           
 مقصود محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع پيشين است. (مترجم) -1
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كه نهايتاً مجبور شود كه با گريه فرار كند. اين است كه اگـر بخواهـد ذلـيلش كنـد بـدين      
 كند اما از طريق اسباب. كند. پس اوست كه ذليل مي گونه او را ذليل مي

 نحل ةمبارك ي سوره 71 :آيه ي ل در بارهپاسخ يك سوا
نحل كه خداوند برخي را بر برخي   ي سوره 71شود كه) آيه:  رح مي(در اينجا سوال مط

ديگر از نظر روزي برتري داده است چگونه با اسباب و مسببات قابل توجيه است؟ و آيـا  
 گذاري و تبعيض نيست؟ اين آيه نشانگر نوعي ارزش

اي ديگـر   ي روم. و اين مسـئله  نحل وجود دارد و هم در سوره ي اين آيه هم در سوره
 است و اين آيه استداللي است براي توحيد.

كه در اين آيه ذكر شده اسـت  » لَفَضَّ«ي  قبل از ورود به بحث بايد گفت كه خود كلمه
، »برتـري «شـود   اي غلط است. چون وقتي گفتـه مـي   كنند كه ترجمه معنا مي» برتري«را به 
به كـار بـرده   » تفضيل«ي  كند. اما وقتي كه در عربي كلمه معنوي به ذهن خطور مي ارزش

و بـه معنـاي افزونـي و زيـادي     » فضل«ي  از كلمه» تفضيل«شود بدين صورت نيست.  مي
يعني چيزي زيادتر به او داد. پس اين كه برخي را بر برخي ديگر تفضيل » هفَضَّلَ«باشد.  مي

 ا نسبت به بعضي ديگر بيشتر داده است. ه داد يعني به برخي از آن
گذاري وجود نـدارد كـه يعنـي مـثالً برخـي از بعضـي ديگـر         پس ديگر در اين ارزش

ي صدهزار نفر از  بايست قارون به اندازه مي –معاذ اهللا  –تر اند. و الّا اگر چنين بود  معقول
 بود!   اولياء خدا، نزد خداوند مقرّب مي

تـر دادن چيـزي    عناي برتري نيست بلكه بـه معنـاي افـزون   ي تفضيل به م پس آن كلمه
گـردد.   به اسباب باز مي» گردد؟! مي اين زيادتر دادن به چه چيزي باز«است. اكنون اين كه 

اي ديگـر اسـت    مشروع يا غيـر مشـروع بـودن مسـئله     –يك نفر راه كسب ثروت را رفته 
 آورد. ست ميو آن را به د –هرچند حق ندارد كه از راه نامشروع برود 

شويد اگر بـراي خـدا    فرمايد كه شما دچار تناقضات مي ي توحيد خداوند مي در زمينه
 شريك قائل باشيد و مخلوقاتش را در امر الوهيت شريك او قرار دهيد.
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ي مخاطـب، خطـاب بـه     وم با صـيغه ي ر ي غائب و در سوره ي نحل با صيغه در سوره
 فرمايد: زيردست و برده هستند ميتمنداني كه در آن زمان هنوز داراي ثرو

﴿                                

                ﴾ ي خداوند برخ« ]71 :نحل[ال

از شما را بر برخي ديگر از نظر روزي برتري داده است (چرا كه استعدادها و تالشهايتان 
متفاوت است). آنان كه روزي فراواني بديشان داده شده است (و ثروت زيادي در 
اختيارشان قرار گرفته است) حاضر نيستند كه روزي (و ثروت) خود را به بردگان خود 

دارائي (شريك و) مساوي گردانند؛ (پس چرا شما كافران،  بدهند و ايشان را با خود در
دانيد؟ مگر  گردانيد و متصرّف در امور مي بندگان خدا را شريك خدا در الوهيت مي

ثروتمندان فقيران را، و آقايان نوكران را، و سروران بردگان را شريك در قدرت و ثروت 
پسندند؟!). آيا  چرا براي خدا مي پسندند، سازند؟ پس آنچه را كه براي خود نمي خود مي

هائي از آفريدگان خدا را شريك آفريدگار  كنند (و آفريده نعمت خدا را انكار مي
 .»سازند؟!) مي

ايـم بـه بردگـان و     گويد كه از آن ثروتتان كه تازه آن را هم ما بـه شـما عطـا كـرده     مي
ت باشـند و بـا يكـديگر    داراي ثرو –به قول خودتان  –ها نيز  زيردستان خود بدهيد تا آن

ها نيز در ثروت همتاي خودتان باشد و سپس حريفتان شـود و از آنـان    مساوي شده و آن
ترسيد. پس چرا حاضر نيستيد از آن رزقي كه مـا   بترسيد همانگونه كه از حريفان خود مي

ايم آن قدر به بردگان و زيردستان خود بدهيد تا با هم مسـاوي شـويد؟!    به شما عطا كرده
شويد حتي در چيزي كه آن هم متعلق به مـا اسـت بردگـان و زيردسـتان      را حاضر نميچ

شـويد كـه مـا را بـا مخلـوق خودمـان        خود را با خود برابر سازيد؟! اما چگونه حاضر مي
 مساوي قرار دهيد؟! آن هم در الوهيتي كه متعلق به خالق است نه مخلوق.

بايد اين تناقض را بپذيرند كه بـرده   شود. يا اين كه پس در اينجا دو صورت مطرح مي
داده  انخودشان را حاضر نباشند با خودشان برابر سازند آن هم در رزقي كه خداوند به آن
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اي چـون   است اما حاضر باشند كه مخلوقات را با خدا مساوي گردانند، آن هم در مسـئله 
 اولوهيت كه هيچ چيزي از آن در اختيارشان نيست.

كنند يعني ايـن كـه چـون كارشـان (يعنـي      » جحد«مت خدا را نع صورت دوم اين كه
68Fشود، همان تناقض كذا) از آن طرف درست نمي

هـاي خداونـد را انكـار     بيايند و نعمـت  1
كنند تا اين را مساوي با آن قرار دهند. بدين مفهوم كه خداوند كاري انجام نداده اسـت و  

در اين صورت با يكديگر مساوي اند پس  چون اين همه (مخلوقات) كه كاري انجام نداده
 ها را نيز اله كنيم.   شوند و ديگر صحيح است اگر آن مي

﴿     ﴾  :كنند خدا را انكار ميآيا نعمت «] 71[النحل«. 

 ي  هايي كه در آيات پيشـين سـوره   كنيد؟! آن همه نعمت هاي خدا را انكار مي آيا نعمت
 .  فرموده استنحل بيان 

بينـيم كـه يعنـي     دقت كنيم مي ﴾فَهم فيه سواء﴿فرمايد  اگر در اين قسمت از آيه كه مي
اي  شوند آن كار را انجام دهند تا در آن مساوي شوند نه اين كه در اينجا مسئله حاضر نمي

ها مساوي هستند. چون اگر اين چنين بود و اين چنـين از آن   اقتصادي را تقرير كند كه آن
 كرد. شد نظام اقتصادي اسالمي تغيير مي ت ميبرداش

هـا از   شود همه در ثروت با هم مساوي باشند اما آن آن هم اين بود كه در حالي كه مي
اي بدانها اختصـاص داده شـده اسـت. امـا      تر ثروت دارند و فقط سهم ويژه ديگران افزون

روتشان، سـهمي بـه   شوند از آن ث ي چيزي فرضي است كه چرا حاضر نمي خير! اين نتيجه
»مهانمأَي لَكَتا مشوند  بدهند تا ديگر با هم مساوي شوند؟! اما از طرف ديگر حاضر مي »م

 كه غير خدا را در الوهيت شريك خدا قرار دهند!
 ي اقتصادي باشد. اين مثالي است براي رد شرك و نه اين كه يك مسئله

                                                           
  مخلوقي بدون نعمت را اله كرده و مانند خدا، آن را فرمانروا و فريادرس قرار دهند!يعني مثال -1
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عضـي بيشـتر از بعضـي ديگـر ثـروت      فرمايـد كـه بـه ب    بر اين اساس آنجا كه قرآن مي
باشـد و تبعـيض نيسـت. هـركس كـار كنـد طبـق         بخشيده است؛ اوالً اين طبق برنامه مـي 

شود. ثانياً همانگونه كه پيشتر گفتيم اين بـه معنـاي ارزش    الهي ثروت نصيبش مي ي برنامه
 گذاري نيست.

يـد كـه كسـي    بين پس هيچ اشكالي وجود ندارد و اين را بيان كرده است كه وقتـي مـي  
ثروت زيادتري نصيبش شده است بدان كه اسبابي را به كار گرفته است و ديگر ايـن كـه   

ايـم كـه چـه چيـزي      اي ديگر است و ما بيـان كـرده   اين اسباب مشروع باشد يا نه، مسئله
كسـب،   ةمسـئل  ي مشروع است و چه چيزي نامشروع. در نتيجه شما نيـز ديگـر در زمينـه   

تري دارد و آرزو كنيد كه ثـروت وي   ثالً ببينيد كه كسي ثروت بيشانحراف پيدا نكنيد و م
 ها را به دست بياور. به دستتان افتد بلكه تو نيز چون او برو و سبب

 فرمايد: نساء كه مي ي سوره 32مانند آيه 

﴿                               

          ﴾ » آرزوي چيزي نكنيد كه خداوند برخي از شما

داده است (و مردان را در بعضي از چيزها بر  افزونيرا با (اعطاي) آن بر برخي ديگر 
. ضيلت داده و مرحمت روا ديده است)ف زنان، و زنان را در بعضي از چيزها بر مردان

آورند و زنان (هم) نصيبي دارند از آنچه به دست  مردان نصيبي دارند از آنچه فراچنگ مي
باشند.  آورند (و هر يك از زنان و مردان داراي سرشتي و حقوقي فراخور حال خود مي مي

لب فضل او و ط  روزي رحمت و بركت خداي را بجوئيد) پس با تالش و كوشش شبانه
 .»كنيد

يعني آرزو نكنيد آنچه را كه خداوند به بعضي از شما نسبت به بعضي ديگر بيشتر داده 
اند نصيبي دارند يعني  فرمايد زنان و مردان فراخور آنچه كه كسب كرده است. چون كه مي

اند سهم دارند و شما نيز از فضل خداوند طلب كنيد يعنـي ماننـد    چون كه زحمت كشيده
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تالش كنيد و سببي استخدام كنيد تا به دست آوريد. پس ديگر در اين هيچ اشـكالي   ها آن
 وجود ندارد.  



 

 

 علت خلق عالم و انسان

هرچيزي كه انسان بدان مكلف است بايد نسبت به آن آگاهي داشته باشد و هرچيـزي  
ـ    دانم كه به آن مكلف نبود به او ربطي ندارد. من اگر مكلف به گزاردن نماز هسـتم بايـد ب

كه ابتدا و انتها (و طرز نماز گزاردن) چگونه است و قرار است كه چه اثري در من ايجـاد  
  كند. يعني حكمتي كه متعلق به من است.

شـوم كـه خداونـد     مـي  با توجه به آثار، متوجـه  بخش تكوين و خلق اين عالم،من در 
ه او را اين گونـه  دهد. همين براي من كافي است ك نمي حكيم است و كاري بيهوده انجام

 بشناسم.
در بخش تشريع، حكمت اين كه اصال چرا خداوند انسان را آفريد كـه وي را عبـادت   

داند و الزم نيست كه ما از آن آگاهي داشته باشيم چون علمـي   كند، را خود اوست كه مي
 به ما داده شده است كه به مسئوليت و تكليف ارتباط داشته باشد.

هي داريم و آن هم اين است كه خداوند ما را آفريـده اسـت كـه    اما ما از يك چيز آگا

اين نيست كه حكمت غـايي و     ﴾69F1﴿شريفه  ي برايش عبادت كنيم و منظور آيه

، زيـر دسـت خـود را احضـار     قـدرت نهايي ما را بيان كند. مانند اين كه يك نفر صاحب 
ها را  تو را احضار كردم كه مثالً فالن سنگ گويد كه براي اين كند و پس از آن به او مي مي

از اينجا جمع كني و در آنجا انباشته نمائي. اين توضيح براي زيردسـت كـافي اسـت كـه     
هـا در   بداند به چه دليل احضار شده است. اما اين موضوع كه حكمت انباشته كردن سنگ

ند مهم نيست. براي اگر هم ندا آنجا چيست، ديگر كار وي نيست (و به او ربطي ندارد) و
 او اين قدر مهم است كه بداند به چه علتي احضار شده است.

                                                           
1- ﴿          ﴾ ها را جز براي پرستش  ها و انسان من جن «] 56ذاريات: [ال

 .»ام خود نيافريده
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ام  ؛ يعني چيزي كه من به خاطر آن شما را آفريده﴾﴿فرمايد  در اين آيه كه مي

اين است كه مرا عبادت كنيد. اما معناي عبادت هم به درستي فهم نشده اسـت و فقـط در   
 يعني اين كه:» عبادت«ر شده است. در صورتي كه سجود و ركوع و ... تعبي

ي من دخالت نكند. اي غير از برنامه در زندگي برنامه )1

70Fهـاي اخالقـي، شـعائري    هرچه را كه من در تمـام زمينـه   )2

، اقتصـادي، اجتمـاعي،   1
دهم رعايت شود و از آن اطاعت شود بدون آن كه چون و چرايـي   سياسي و ... فرمان مي

صورت گيرد

 اطاعت، به خود من اتكا و توكل شود.  براي اين  )3
خواهم در زندگي حركت شـود و آنگونـه كـه مـن      به تعبيري ديگر؛ آنگونه كه من مي

 گيرد.   ي مسائل زندگي را در بر مي دهم، زندگي شود كه اين همه دستور مي
پس عبادت تنها اين نيست كه نماز گزارده شود و مثالً سـجود و ركـوع انجـام شـود.     

اي كه خداوند قرار داده است كشاورزي كنـد يـا    ه شخص طبق فرمان و برنامهحتي اين ك
 ... عبادت است. مشغول در صنعت باشد يا به مسافرت برود يا

فرمايد كه شما فراموش نكنيد كه به چه علت آفريده شده ايـد؛ بـراي    پس خداوند مي
 ايد كه براي من عبادت كنيد.  اين آفريده شده

ديگر كار مـا نبـوده و بـه مـا ربطـي      » حكمت اين امر چيست؟«كه اكنون فهميدن اين 
اي كه علمي از آن هم به ما داده نشـده   ندارد چون داخل در تكليف ما نيست. ما در زمينه

 است مكلف نيستيم.
اي تحقيـق كـرده و پـرس و جـو      اين را هميشه به ياد داشته باشيم كه ما تنها در زمينه

ي  شود درباره اي، تكليفي متوجه ما مي شته باشد. اگر در زمينهكنيم كه به تكليف ما ربط دا
 بايست كه علم داشته باشيم و غير آن ديگر به ما ربطي ندارد.   آن مي

                                                           
 ر بردم.عبادي به كاي  شعائري را در مقابل كلمه  -1
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و به ما خبـر داده   -ايم  پس اكنون (با توجه به آنچه گفته شد) چون براي آن خلق شده
عبادت كردن هم براي ما كه با آن معناي وسيعش خدا را عبادت كنيم و طرز  -شده است 

(پاسخش اين است كه) به » حكمت از آن چيست؟!«بيان شده است ديگر اين (سخن) كه 
نياز است و از روي نياز نبوده است چون كه زماني  دانيم كه خالق، بي ما چه؟! اما قطعا مي

71Fبوده است

ز ي نيـا  شده اسـت در نتيجـه مسـأله   ها نيز كارهايش انجام مي كه او بدون اين 1
(بايد گفت كـه) علـم آن بـه مـا     » اين چيست؟! ي فلسفه«مطرح نيست. اما (اين گفته كه) 

دانيم  زند و ما همين را مي اي هم به برنامه و مسئوليت ما نمي داده نشده است و هيچ لطمه
72Fبايست عبادت و بندگي خداوند را به جاي آوريم كه مي

2. 
 

                                                           
 شود. البته كلمه زمان تنها براي تفهيم خودمان است وگرنه براي خداوند به كار برده نمي -1

هـاي فـراوان و گـاهي     ي آن سـخن  ي علت خلق عـالم و فلسـفه   از متكلمين و فالسفه دربارهاي  پاره -2

گونه اعتبـاري   اند كه اغلب تفسير به رأي و كشفيات! نفسي است كه هيچ شماري بيان كرده اغالط بي
كنند كه مثال هدف خداوند از خلق آفرينش چنين و چنـان اسـت!    ندارد. حتي برخي بيان كرده و مي

يعني آنچه كه يك موجود براي رسـيدن بـه كمـال بـدان نيـاز دارد و تـالش       » هدف«در صورتي كه 
ود نـدارد.  كند تا بدان نائل آيد و خداوند خود كامل است و نيازي بـه هـدفي خـارج از ذات خـ     مي

بنابراين تصور اين كه خداوند در خلق كائنات داراي هدف خاصي باشد تصوري باطـل و نادرسـت   
فرجام  –نه خداوند  –توان گفت كه مقصود از حكمت و هدف آفرينش  است. اما با كمي تسامح مي

لت فـاعلي  هاي ع كائنات و هستي و همچنين نهايت كمال آن است. فالسفه در اينجا اين دو را با نام
كنند پس تصور علت فاعلي براي خداوند باطل است. اما تصور علت فعلي  و علت فعلي تفكيك مي

اند اگر در اين زمينه  براي كائنات هيچ گونه اشكالي ندارد و همانگونه كه استاد سبحاني هم بيان كرده
نشـده باشـد هـيچ گونـه     علمي به ما داده شود در برابر آن مسئول هستيم و اگر هم علمي به ما داده 

ي آن تحقيق و تفحص كنيم چون كه نسبت بدان هيچ گونه مسئوليتي نداريم و  لزومي ندارد تا درباره
اي بـه   در برابر عدم وجود مسئوليت نيز بازخواست نشده و اين عـدم اطـالع نيـز هـيچ گونـه لطمـه      

 كند. (مترجم) ي زندگي ما وارد نمي برنامه
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 جبر و اختيار ي بر مسئله ريذگ

خداونـد را فاعـل   «شـود   سخ گفت اين است كه گفته ميه بايد بدان پاسوال ديگري ك
دانيد. پـس اگـر ظـالم نيسـت پـس چـرا ايـن همـه          مي الرَّاحمين مأرحمطلق و همچنين 

 »نمايد؟! بيدادگري و ظلم در جامعه بشريت را قبول مي
شود كه گفتيم خداونـد وقتـي كـاري را     پاسخ اين سوال هم از اين موضوع فهميده مي

بنـدي كلـي،    دهد. ايـن بـار در يـك تقسـيم     دهد آن را از طريق اسباب انجام مي انجام مي
 شود: دهد به دو بخش تقسيم مي ها كارها را انجام مي اسبابي كه خداوند از طريق آن

ها قرار داده شـده   الف: اسبابي كه اراده و علم ندارند و به صورت وديعه، تأثيري در آن
د. ديگر هيچ گونـه  نبه خود به فرمان خدا كاري را انجام ده است تا در شرايط مخصوص

بگويـد   –مـثالً   –زيرا كـه داراي اراده نيسـت كـه     ؛دخالتي از جانب آن چيز وجود ندارد
 دهم!   خواهد و من آن را انجام نمي خداوند اين چيز را از من مي

تش نيسـت كـه   مثالً آتش سببي است براي سوزاندن. اما بدانيد كه در بينش توحيدي آ
كند بلكه خداونـد   كند، لباس نيست كه انسان را گرم مي سوزاند، غذا نيست كه سير مي مي

دهد. يعني او فاعل منحصر به فرد اسـت و   است كه كاري را در قالب اين چيزها انجام مي
هـا كـار خـود را انجـام      ها فقط اسباب هستند. اين است كه هـر وقـت او نخواهـد آن    اين
خواهد آتـش او را   خداوند نميافتد و  به درون آتش مي ابراهيم  -مثالً  –دهند و  نمي

 .بسوزاند
از اين جهت خداوند فاعل مطلق بوده و فقط اوست كه در كائنات، كار و فعلي انجـام  

چـون كارهـا همگـي بـه      –همانگونه كه پيشـتر هـم گفتـيم     –دهد. اما از طرفي ديگر  مي
بايست اسبابي براي ايـن كارهـا    هم مادي اند بنابراين ميها  مخلوقات مربوط هستند و اين

 دهد. وجود داشته باشد پس خداوند از طريق اسباب كار انجام مي
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سير كردن كار خداوند است اما براي (ارضاي) آن غذا قرار داده است. پس وقتي يـك  
كنـد كـه    خورد و زماني كه زمينه مساعد شد خداوند نيز اراده مـي  انسان يا حيوان غذا مي

كند كه  كند خداوند اراده مي ها را سير كند. يا مثالً وقتي سنگي به سر كسي برخورد مي آن
كند كـه آن چيـز    سر شخص بشكند يا اگر چيزي به درون آتش افتاد خداوند هم اراده مي

 بسوزد.
پس يعني خداونـد منتظـر   «احتماالً در اينجا نيز سوالي به ذهن خطور كند و بگويد كه 

 »  ود تا مقدمات و فرصت انجام كاري فراهم شود و سپس آن كار را انجام دهد؟!ش مي
گرديم. به آن زمان كـه هنـوز ايـن عـالم خلـق نشـده بـود و         در اينجا بايد به ابتدا باز

دهـد از   خداوند طرحي را براي پديدآوردن اين عالم ريخته است كه هركاري كه انجام مي
كند و زماني كه سبب را براي آن  را براي آن فراهم مي طريق سببي باشد. طبق برنامه سبب

 دهد. فراهم كرد در نتيجه آن فعل را هم انجام مي
اي نداشـتند. پـس زمـاني كـه شـرايط       ها بودند كه از خـود اراده  ها بخشي از سبب اين

اي  كند كـه بسـوزاند و آتـش از خـود اراده     سوزاندن براي آتش مهيا شد خداوند اراده مي
اي نـدارد و   اين آتـش هـم (بـراي سـوزاندن يـا نسـوزاندن) از خـود علـم و اراده        ندارد. 

 تواند حسن و قبح سوزاندن يا عدم سوزاندن را هم تشخيص دهد.   نمي
–ديگر به اين صورت نيسـتند بلكـه    –ب: اما بخشي ديگر از اسباب وجود دارند كه 

73Fعبارت اند از خود اراده

د. يعني انسان پـيش از عمـل دو   باش كه آن هم طبعاً تابع علم مي 1
دهد كه اين راه خوب است و آن راه بـد. سـپس    شود و تشخيص مي راه برايش روشن مي

 كند. با اراده يكي از اين دو راه را انتخاب مي
، »اراده«گـوييم:   نماياند و آن هم اين كه ما از يك طرف مـي  در اينجا توضيحي الزم مي

 -كه اراده  –گوييم  ت انسان است و از طرف ديگر مييعني ديگر انتخاب و اختيار در دس

                                                           
 ها. ي انسان اراده -1
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گـوييم اراده اسـت و    سببي است براي فعل خداوند. پس اگر سبب است ديگر چگونه مي
 گوييم كه سبب است؟! اگر اراده است چگونه مي

كنيم كه به روشن كردن بحث كمك كنـد. مـثالً در    جواب را با يك مثال ساده بيان مي
اش كس ديگري را به ناحق كشـته   كند كه با اسلحه را محاكمه ميقيامت خداوند شخصي 

و سپس او را به گناه قتل عمد محكـوم كـرده و   » اي؟ چرا او را كشته«فرمايد كه  است. مي
مگر من چـه كـاري انجـام    «گويد كه  مي -خطاب به خداوند  –اندازد. او هم  به جهنم مي

ست؟! و مگر تو فاعل منحصـر بـه فـرد    شده ام؟! مگر آن شخص از طريق من كشته ا داده
اي و به مـن چـه ربطـي     نيستي؟ و مگر من سبب تو نيستم؟ پس ديگر خودت او را كشته

 »دارد؟!
اي از سخنان تو درست است. اين كه من فاعل هسـتم   بله! نيمه«فرمايد كه  خداوند مي

يـان  ي تو سبب شده است، صحيح اسـت. امـا چيـزي در ايـن م     و تو سبب هستي و اراده
بـراي   -كني.  وجود دارد كه براي اين كه خود را تبرئه سازي آن را دگرگون و پيچيده مي

ي  بيا با هم بازگرديم به آن زمان كه انگشت تو بر روي ماشـه  -اين كه آن را متوجه شوي 
اي كـه تصـميم    اسلحه قرار داشت و تو قلب شخص را نشانه گيري كرده اي. در آن لحظه

درصد رسيد و به دنبال آن انگشت خود را بر روي ماشه فشـار دادي،  تو به قطعيت و صد
آن » ام كه از طريق تو آن شـخص را بكشـم؟   دانستي كه من مقرر كرده آيا در آن لحظه مي

» چه زمـان فهميـدي؟  «فرمايد كه  پس مي» دانستم. خير! نمي«گويد كه  شخص در پاسخ مي
ماشه حركت كرد و تيـر اسـلحه بـه    در حقيقت من انگشتم بر روي «گويد كه  شخص مي

شخص اصابت كرد و به زمين افتاد و حتي براي اطمينان از اين كه مبادا او را نكشته باشم 
بر روي سرش حاضر شدم و او را تكان دادم و فهميدم كه كشته شـده اسـت و آن زمـان    

كـه  اي كه اين شخص توسط من كشته شود. يعني وقتـي   بود كه فهميدم كه تو مقرر كرده
بايست ايـن شـخص توسـط     يك دقيقه بعد از آن عمل (يعني شليك گلوله) دانستم كه مي
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او را  -كه بايد توسط مـن كشـته شـود     –من كشته شود، چند دقيقه قبل از آن كه بفهمم 
74Fاين ديگر چگونه توجيهي است؟» كشتم.

1 
 اين مسئله است كه شخص در آن لحظه كه تصميمش را گرفت كـه آن كـار را انجـام   
دهد در آن زمان در يك جهالت قرار دارد يعني نسبت به آينده در ميـان دو احتمـال قـرار    

درصد اين كـه   50درصد اين كه خداوند او را سبب انجام اين كار كرده است و  50دارد. 
 او را سبب انجام آن نكرده است. 

گيرد كه  زند و بر روي سرش قرار مي در اين زمان شريعت و فرمان خدا او را صدا مي
75Fتو احتمال اخير

را انتخاب كن و احتمال ديگر را انتخاب نكن. اكنون كه شخص احتمال  2
شود نه بـه خـاطر روي دادن ايـن     كند، نظر به اين انتخابش محاكمه مي اول را انتخاب مي

 قتل. 
كنم چون كه  مه ميمن به خاطر ذات قتل تو را محاك«گويد كه  يعني خداوند به او نمي

كنم كه تو زمـاني   من به اين خاطر تو را محاكمه مي«گويد كه  بلكه مي» من است اين فعل
كه در بين دو احتمال قرار داشتي چرا احتمال اول را انتخاب كردي كـه مـن در شـريعت    

 –كنم كمـا ايـن كـه     ام؟ من به خاطر نفسِ قتل، تو را محاكمه نمي خويش آن را بيان كرده
كنم چون كه (بـه   يگر را كشته است اما او را محاكمه نميشخصي ديگر، يك نفر د -مثالً 

ي اسلحه) از دستش رها شده است. يا مـثالً كسـي، يـك مسـلمان      صورت غير عمد ماشه
ام كـه ايـن شـخص حيـات كـس       اش نوشته دانشمند و مومن را كشته است اما در پرونده

                                                           
مانند كساني كه جرأت نداشتند در انقالب شركت كنند اكنون پس از گذشت چندين سال از انقـالب   -1

معلـوم  » شود و براي همين بود كـه در آن شـركت نكـرديم!    دانستيم كه چنين مي ما مي«گويند كه  مي
گويند چون كه جرأت شركت در آن را نداشـتند. چنـدين سـال پـس از انقـالب،       است كه دروغ مي

اي ديگر است آنان به همين خاطر چند سـال قبـل    ي كه برايشان روشن شد كه وضعيت به گونهزمان
 در انقالب شركت نكرده اند!!! 

 .كه خداوند تو را سبب انجام آن قرار نهاده است ينا يعني -2
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ش مـريض  ديگري را نجات بخشيده است. چگونـه؟! (بـدين صـورت كـه مـثالً) فرزنـد      
گويد كه اگر اين فرزند تـو گوشـت كبـك     رود و پزشك به او مي شود نزد پزشكي مي مي

نخورد خواهد مرد. در نتيجه بر اين شخص واجب بـود كـه حيـات فرزنـدش را نجـات      
بيند و برايش نشانه  رود. كبكي را از دور مي بخشد. بنابراين براي كشتن كبك به شكار مي

و در اين حين، به صورت اتفاقي گلوله بـه شخصـي اصـابت     كند گيري كرده و شليك مي
شـود و ديـه قتـل را هـم از او      كشد. در دنيا به جرم قتـل محاكمـه مـي    كند و او را مي مي
بينيم كه نوشته شده است كـه ايـن شـخص، يـك      ي آخرت آن مي گيرند اما در پرونده مي
نگرفتـه بـود كـه او را     را از مرگ نجات داد. چون تصميم -كه فرزند خودش است  –نفر

 كنم. بكشد و من هم از پي نيت كسي را محاكمه مي
پس عمل خارجي در قيامت مـالك محاكمـه نيسـت. آن تصـميم تـو مـالك محاكمـه        
خواهد بود. و تو هم تصميم خود را زماني كه در ميان دو احتمال قـرار داشـتي گرفتـي و    

ايـن كـه آن فعـل انجـام پـذيرفت      كنم. هرچند پـس از   من به اين خاطر تو را محاكمه مي
 شود كه تو با آن تصميمي كه گرفته بودي وسيله و سببي براي كار من بودي. معلوم مي

كنـي در آن   شود: زماني كه تو مكلّفي و تو انتخاب مي ها استنباط مي دو چيز هم از اين
خص كنم و زماني هم كـه مشـ   زمان (براي تو) معلوم نيست كه من چه چيزي را اراده مي

ي آن شدي ديگـر بـر تـو     ام و تو فقط عامل و وسيله است كه من چه چيزي را اراده كرده
 تكليفي نيست.

ي اسـلحه   گيري و بر اثر تصميم تو انگشتان تو بـر روي ماشـه   وقتي كه تو تصميم مي
ام كـه آن   شود، هنوز معلوم نيست كه آيا من مقرر كـرده  خورد و گلوله شليك مي تكان مي

گيـري و مكلّـف    ق تو كشته شود يا نه. در آن زمان است كه تو تصميم مـي شخص از طري
 شوي.   مي

اي در آن زمان  وقتي هم كه او كشته شده است و روشن شد كه تو سبب فعل من بوده
شود كه تو سبب هستي و ديگر مكلّف  ديگر تو مكلف نيستي. يعني وقتي كه مشخص مي
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من مجبـورم و جبـري تصـميم    «و بگويي كه نيستي و (الزم نيست كه) احساس جبر كني 
گيري ديگر هـيچ گونـه جبـر و فشـاري بـر تـو وارد        اما وقتي كه تو تصميم مي» گيرم. مي

 نيست. پس دو چيز با يكديگر هستند:
ي مـن از آن   تو قالبي است كـه اراده  ي اول: تو با اراده ات سبب من هستي. يعني اراده

 كند. طريق كار مي
دانـي   اي هستي كه با آن مختار هستي. بدان خاطر كه غيب نمي اراده دوم: تو هم داراي

 اي پس از زمان حال خبر نداري. و از لحظه
گذارد كه كـارش را انجـام    گيرد و پس از آن يك جبري نمي حتي كسي كه تصميم مي

هم مجازات خواهد شد. در همان مثـال تفنـگ، شـخص     -كار نكرده  –دهد به خاطر آن 
اش را گرفــت و مــثالً در آن لحظــه كــه انگشــتش تكــان  صددرصــدي تصــميم قطعــي و

شـود يـا ايـن كـه او      شود و تير شليك نمي كند و انگشتش خشك مي خورد، سكته مي مي
شود يـا ايـن كـه انگشـتش را      دهد اما تير درون اسلحه شليك نمي انگشتش را حركت مي

مانند مـثالً رخ دادن   –ني شود اما به خاطر عوامل بيرو دهد و تير هم شليك مي حركت مي
...  زلزله يا وزيدن باد يا اين كه شخص خودش را كنار دهد كه تير به او برخورد نكند يـا 

كند. با ايـن   كه ديگر از اختيار او خارج اند و جبري هستند، تير به شخص برخورد نمي –
در دنيـا  حال او در اينجا قاتل است. در دنيا قاتل نيست چون كسي را نكشته است چـون  

اش نوشته شده است كه او قاتل است. اين هـم   نگرند اما در قيامت در پرونده به ظاهر مي
به خاطر نيتي است كه او داشته است. وگرنه او كه تمام نيرو و توان خود را براي قتل بـه  

 كار بسته اما مثالً زلزله مانع كار او شده است يا مثالً اسلحه ايراد داشته يا ... .
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يك زمان هم اراده و نيروي انتخاب است و هم سبب كار خدا اسـت. هرچنـد    پس در
شود كه اين سبب كار خدا بوده است اما در زماني كه هنوز برايش  مشخص مي تدر آخر

 دهد. ي خود، كارش را انجام مي مشخص نشده است با اراده
76F

1   
قـرار  » و مسـببات اسـباب  «بر اين اساس خداوند كار تمام اين عالم را بر اساس نظـام  

ها فـراهم شـد    اختيار اند و وقتي شرايط تأثير گذاردن در آن داده است كه غالب اسباب بي
دهنـد ماننـد ايـن كـه آتـش       شـود و آن را انجـام مـي    ها قرار داده مـي  تأثير گذاردن در آن

كنـد و غيـر    كند و لباس گرم مي كند و غذا سير مي سوزاند و آب تشنگي را برطرف مي مي

                                                           
اين سخن مخالف حديث صريح رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم مي باشد زيرا كسـي كـه نيـت      -1

بدي كرده باشد و بعد آن را انجام ندهد و از آن منصرف شود نه تنها گناهي بر ايشـان نوشـته نمـي    كار 
 شود بلكه يك اجر هم دارند.

 كتـب اهللا إن - قـال تعـاىل و رهبتبـارك عـن يريـه فيام وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن – عنه اهللا ريض –عن ابن عباس 

ا كتبهـ فعملهـا هبـا هـم إن و كاملـة حسـنة عنـده اهللا كتبهـا يعملها فلم بحسنة هم نفم:  ذلك بني ثم السيئات و احلسنات

اللهعنده عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف كثرية ، و إن هم بسيئة فلم يعملهـا كتبهـا اهللا عنـده حسـنة كاملـة ، 

 ث:يترمجه حد  ذه احلروف .رواه البخاري و مسلم يف صحيحيهام هب -وإن هم هبا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة

و او از پروردگار تبارك و تعالي روايت مي كند كه فرمـود:   صاز رسول اهللا  بعبداهللا بن عباس 
ها را نوشته است، پس از آن اين عبارت را توضيح داد، پس كسي كه قصـد خـوبي    ها و بدي خدا خوبي

نويسد، و اگر قصـد خـوبي    كامل مي كند و آن را انجام ندهد، خداي تعالي نزد خودش آن را يك خوبي
كرد و آن را انجام داد، خداي تعالي نزد خودش ده خوبي تا هفتصد برابر تا چنـد برابـر بسـيار بـراي او     

نويسد، و اگر قصد بدي كرد و آن را انجام نداد، آن را خداي تعالي نـزد خـودش يـك خـوبي كامـل       مي
نويسد. اين حديث را  ، خداي تعالي آن را يك بدي مينويسد، و اگر قصد بدي كرد و آن را انجام داد مي

 بخاري و مسلم در صحيح خود به همين لفظ روايت نمودند.
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ها كه در عين اين كه اراده و اختيار  ي انسان ها. بخش ديگري هم عبارت است از اراده اين
 باشند. هستند براي كار خداوند نيز سبب مي

ديگر شريعت و برنامه الزم نيسـت. بـراي   » اسباب تسخير شده«براي بخش اول يعني 
و هر يك فراخور اين كه چه پيكـري از لحـاظ كميـت و كيفيتـي خـاص و چـه قـدرت        

خصوصيتي بخشيده است و همچنين چه جهتي را براي سـير آن تعيـين كـرده اسـت، بـه      
كند. با آن كميت و كيفيت معين و با آن استعداد خـاص و در آن   افتد و كار مي حركت مي

كنـد و مـثالً آتـش     جهت ويژه، به سوي نهايتي كه برايش مشخص شده است حركت مي
اي جديـد نيـاز نـدارد چـون آن      پس ديگر بـه برنامـه  ... .  كند و سوزاند و غذا سير مي مي

 اند و كارش را انجام خواهد داد. تأثيرها با ذاتش ارتباط برقرار كرده
هـا اراده   اما به نسبت بخش دوم كه انسان و جـن داراي اراده هسـتند وقتـي كـه بـدان     

 بخشيده است مشخص است كه علم هم با آن همراه نموده است. چون كـه اراده يكـي از  
كند پس بايد علمي وجود داشته باشد كه دو احتمال تصور كنـد   دو احتمال را انتخاب مي

 تا اراده يكي را انتخاب كند.  
77Fدر اينجا نيز چيز ديگري براي اثبات اين نكته كه انسان داراي اراده است وجود دارد

1 .
اليسـم و  همين كه انسان بتواند در يك زمان دو روش تصور كند مـثالً كمونيسـم و سوسي  

هاي جاهلي را با دين خدا در يك زمان تصور كند و در واقعيـت   ناسيوناليسم و ساير دين
خارجي تنها با يك دين حركت كنـد كـه يـا بـه ديـن خـدا مـومن اسـت و يـا بـه ديـن            

تواند دو يا چند چيز را تصـور   داري و ناسيوناليسم و ... . اين كه مي سوسياليسم و سرمايه
خارجي خودش بر يك دين استوار باشد، به معناي اراده است والّا اگر  كند اما در واقعيت

شد و بر سـر همـان دو    داشت سرگردان مي كرد اما پس از آن اراده نمي ها را تصور مي اين
ي ايـن   توانست چيزي را انتخاب كند. خود همين نشان دهنده گرفت و نمي راهي قرار مي

                                                           
الزم  ينمطرح شد بنابرا يارجبر و اخت ي خاطر كه مسئله ينروشن است اما به ا يهرچند مسئله به كل -1

 .داشته باشم يا است كه گذرا اشاره
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و يا سه راه را تصور كرده است و اكنون بر يكـي  است كه انتخابي وجود داشته است كه د
 ها استوار است.  از آن

شود، مـدتي در ميـان نظـام     يا اين كه مدتي بر دين ناسيوناليسم است و بعداً مومن مي
گردد. اين كه زماني بر يكـي از دو   سرمايه داري قرار دارد و سپس به نظام اسالمي باز مي

 باشد. ي وجود اراده مي بر يكي ديگر، نشان دهنده راه تصور شده قرار گرفته و زماني
ي امور اين عـالم بـا    ي خداوند بر اين قرار گرفته است كه افعال او و اداره وقتي برنامه

78Fاسباب

نسـبت   يدكه با يناي  به اضافه - يمگفت پيشتر هم كههمانگونه  -و  صورت پذيرد 1
گردان  يروها  آن كه حق دارد از ييها راه كه حق دارد آن را انتخاب كند و آن يبه آن راه

از  يعتيكنند كه پس از آن كـه شـر   مي اقتضا ها همگي اين داشته باشد، يباشد علم و آگاه
گرديد و دست او را براي اين كـه خـودش چـه    نازل  ها راه يشناسائ يجانب خداوند برا

79Fي علم و اراده كند باز گذاشت، ديگر چون اين موجود داراي اين قوه راهي را انتخاب مي

2 
 باشد. بنابراين دخالت جبري مطرح نمي است
پس او را بر سر دو راه قرار داده است: او را بر سر راه فجور و راه تقوا نهاده اسـت و   

اختيـار اسـت و خداونـد هـم او را      برايش هم روشن نموده است كـه داراي قـوه اراده و  
 نمايد. كند كه چه راهي را انتخاب مي مالحظه مي

 

 تهاهللا و بركا حمةرو السالم عليكم و

 هجري شمسي 1389سال  /اسدمردادماه  27پايان ترجمه در تاريخ 
 هجري قمري 1431مصادف با هفتم رمضان المبارك سال 
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