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 ��م ا� ا����ن ا����م

 عرض مؤلف

 .عباده الذين اصطفی عىلاحلمد هللا وكفی وسالم 

گونه تشويش ذهني و كشمكش روحي و عقيدتي دامنگير در اين مقطع زماني كه يك 
لماء و مسلمانان شده، و تأثير بسزائي در زندگي عملي مسلمانان نهاده است؛ بر ع

دانشمندان اسالمي الزم است كه جهت ترديد اوهام ملحدين و ازالة شبهات از قلوب 
مسلمين برخيزند و براي حفاظت عقائد اسالمي از هيچ گونه كوششي دريغ نورزند؛ هر 

اند اما چونكه  اي انجام داده چند علماء و دانشمندان مسلمان در اين زمينه خدمات ارزنده
اي ببرند؛  اند از آنها بهره هايشان عربي يا اردو بوده مردم ما نتوانسته شتهاكثر تأليفات و نو

لذا راقم بر آن شد كه در اين زمينه با استفاده از كتب علماي متقدمين و متأخرين چند 
اي از مباحث نوشته  اي برشتة تحرير درآورد و باالخره موفق شد خالصه و چكيده صفحه

تابي كه در پيش رويتان قرار دارد در بياورد و به مردم و شده در اين مورد را بصورت ك
 ملّت محبوب خود تقديم نمايد.

مؤلف، اين كتاب را با بيان يك سري اصول و قواعد در مورد حواس و عقل، خبر و 
علوم تجربي و كاربردشان و... را كه در حقيقت نقد و بررسي، تجزيه و تحليلي بر آراء و 

هاي خود  آغاز نموده؛ در اين قسمت مؤلف با منطق و حربهگرايان است  نظريات حس
اي كه موردپسند جهان  گرايان مطابق با اوضاع و احوال و افكار امروزي به زبان ساده حس

پيشرفتة امروزي است آنها را وادار به اعتراف به حقايق اسالمي كرده و با همين روش 
بعد از آن به بحث در مورد اثبات و افكار و نظرياتشان را باطل قلمداد كرده است؛ و 
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حقيقت مباني و اصول اسالم پرداخته و سعي كرده با روشي كامالً علمي و عقالني مباني 
 اسالم را به پايه تثبيت برساند.

شود كه در حين  اما چون اين اولين كاوش علمي مؤلف است از خوانندگان استدعا مي
شان رسيد مؤلف را در جريان گذاشته تا در مطالعه اگر انتقاد و يا پيشنهادي به نظر

 چاپهاي بعدي مورد رسيدگي قرار گيرد.
در اين قسمت جاي دارد از همكاريهاي ارزنده مولوي عبدالباسط و آقاي محمد انور 

اند تشكر بعمل آيد؛ نهايتاً از  ريگي كه در تصحيح و ويرايش فارسي نقش بسزائي داشته
اثر را وسيلة هدايت و راهنمائي منكران و ازالة شكوك و خواهم كه اين  خداوند متعال مي

 شبهات از قلب مؤمنان بگرداند و اين كوشش ناچيز را از بنده بپذيرد. آمين.
 عبدالرؤوف ريگي

81زاهدان ـ تابستان 



 
 

 ها) گرايان (ماترياليست نقدي مختصر بر نظريات حس

 حس تنها راه شناخت حقايق نيست

ا راه شناخت حقايق حس است و هر آنچه غير محسوس و گويند: تنه گرايان مي حس
اي از خيال و وهم است؛ فقط چيزي مورد قبول ماست كه از راه  نامرئي باشد؛ مجموعه

 حس وارد ذهن شده باشد.
در عقل چيزي نيست، مگر آنچه قبالً از راه حواس وارد شده «معتقد است:  ژان الك

تن از ابتدا تا انتها با احساس كردن بوسيله حواس طبق نظريه اين گونه افراد، شناخ». باشد
شود و قهراً داراي يك مرحله و يك درجه است: اين گونه افراد  پنجگانه خالصه مي

آوريم كه حواس ما به آن دسترسي پيدا نكند؛ ولي بايد  قائلند كه ما به چيزي ايمان نمي
نمايد و  ا را تكذيب ميكند، اينه گفت كه واقعيت مادي خودشان، كه در آن زندگي مي

كنند. در اينجا ما به بعضي از چيزهايي كه با حواس  اينها را به خالف ادعايشان معرفي مي
 كنيم. توان آنها را درك كرد و تمام صاحبان بينش به وجود آنها اعتقاد دارند اشاره مي نمي

از آنها برق توانيم با نگاه كردن به دو رشته سيم كه در يكي  : هرگز نميالكتريسيته
جريان دارد از جريان برق در آن يكي آگاه شويم. پس الكتريسيته چيزي است كه وجود 
دارد و همه به وجود آن در يكي از آن دو رشته سيم قالند با آنكه ديدگان همه از مشاهدة 

 آن قاصرند.
يكه : خود دانشمندان به نيروي جاذبه و قوانين آن كامالً معتقدند در حالنيروي جاذبه

اند مثالً، سنگي را اگر از باال به پائين رها كنيم زمين آنرا به سوي خود  آن را نديده
نام دارد در صورتيكه هيچ كس اين نيرو » جاذبه«كشد  كشد اين نيرويي كه سنگ را مي مي

 را بصورت حسي مشاهده نكرده است.
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نشمندان به كشد، و همة دا : آهن ربا فلزات را به سوي خود مينيروي مغناطيس
 اند. نيروي مغناطيس كامالً معتقدند، در صورتيكه آنرا مشاهده نكرده

: همه به وجود عقل و ادراك كامالً اعتقاد دارند در صورتيكه هيچ كس عقل و ادراك
هاي خود آگاه است. ولي بينش و  آن را نديده است؛ و همچنين هر انساني به دانستني

نيستند بلكه حقايقي هستند غيرمحسوس؛ با اين همه هاي علمي وي قابل رؤيت  توانايي
 اند. اند كه دانشمندان بر وجودشان معترف واقعياتي

: همه به وجود حيات اعتقاد دارند ولي تاكنون كسي اين واقعيت را در غالب حيات
 جسم مشاهده نكرده است.

علت  خالصه اينكه چيزهايي هستند بس زياد كه از پرداختن بحث پيرامون آنها به
طوالني شدن معذوريم مانند صداهاي ناشنيدني، ترسيم ذهني، حب و بغض و تصميم، 
اشعه نامرئي، الكترون و نوترون، امواج الكترومنتيك و غيره كه همه صاحبان بينش به 

 اند. وجود آنها كامالً اعتقاد دارند در صورتيكه هيچ يك را مشاهده نكرده
وجودات غيرمحسوس و نامرئي قول دو دانشمند در اينجا براي اثبات بيشتر وجود م

 كنيم: علوم تجربي را نقل مي
 نويسد: مي» سيل بوليس هامان«دانشمند بزرگ 

من غالباً از شاگردان خواسته بودم كه فرمول شيميايي يك انديشه را بنويسند و طول «
كشش متر و وزن آن را به گرم و رنگ آن و شكل و بزرگي و فشار و  آن را به سانتي

دانند  دروني آن و ميزان تأثير و جهت و حركت آن را به من بگويند؛ آنان هرگز نمي
 .0F1»انديشه و فكر را با هيچ تعبير فيزيكي يا معادله يا فرمول بيان كنند

                                           
 .37اثبات وجود خدا ص  -1
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شود عاطفه و احساس دروني، مانند عشق و مهر و  آيا مي«نويسد:  دانشمند ديگري مي
 .1F1»گيري و زير ميكروسكوپ ديد؟ اندازهخشم و غضب و شادي و خوشي را وزن و 

اند كه كافران به حقايق فراواني از هستي ايمان دارند به  اين گونه مسايل بيانگر اين
بينند، اين عقل است  كنند اگر چه خود آن چيزها را نمي علت اينكه آثار آنها را مشاهده مي

اگر چه حواس در بعضي دهد نه حواسشان،  كه چنين حقايقي را محل مشاهدة آن قرار مي
هاي عقل دارد تا عقل بتواند حكمي صادر  مواقع نقش بسزايي براي بكار انداختن توانايي

شود بلكه  گردد و شناختي حاصل نمي كند ولي تا زماني كه عقل نباشد حكمي صادر نمي
حقيقت اين است كه در موارد زيادي حواس، اشكال و تصوراتي را به ذهن انسان وارد 

كنيم و به حقيقت  د كه درست نيستند و تنها به كمك عقل واقعيت آنها را درك ميكن مي
 بريم. آنها پي مي

هرچه در بحر علم و دانش پيش رويم «نويسد:  يكي از دانشمندان علوم تجربي مي
هاي آن در برابر ديدگان ما مجسم  ها و طراوت چهرة درخشانتري از نظام هستي و زيبايي

تواند  تواند رهبري نمايد؛ بلكه تنها ويژگي آن اين است كه مي ايي نميشود حس به تنه مي
ابزار و وسايل و موادي در اختيار فكر و ذهن ما قرار دهد؛ كه اگر تحت رهبري دقيق 

كننده نيز  كند بلكه گاهي گمراه عقل و ذهن قرار نگيرد، نه تنها مشكلي را حل نمي
 .2F2»هست

بينيم، مانند خدا فرشته،  حيح نيست چيزي را كه نميگيريم كه ص ترتيب نتيجه ميبدين 
شود انكار كنيم زيرا نديدن دليل بر  جن، شيطان و غيره را تنها به علت اينكه ديده نمي

و پي بردن به حقيقت وجود چيزي منحصر به چشم و ساير حواس  عدم وجود نيست
 ظاهري نيست راههاي ديگري نيز براي شناخت حقايق داريم.

                                           
 .137سرچشمه هستي ص  -1
 .70معماي هستي ص  -2
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 كند اه ميحس اشتب

هاي  گويند: ما در شناخت حقايق بايستي تنها به داده گرايان مي همانطور كه گفتيم حس
توانيم به معرفتي دست يابيم اين  گانه اكتفا كنيم و بيش از اين نمي بيواسطه حواس پنج

توان منحطترين گرايش فكري بشر دانست چرا كه شناخت حس لرزانترين  گرايش را مي
گاهها در شناخت بوده و بيش از هر معرفتي در معرض خطا و اشتباه  ين تكيهاعتبارتر و بي

بيند و از  كند مثالً حس جسم را از دور كوچك مي است؛ زيرا حواس پيوسته خطا مي
بيند، و قطرات باران را كه از آسمان فرود  خيلي نزديك بزرگتر از آنچه كه هست مي

نين ساير حواس مثالً سردي و گرمي بوسيله كند و همچ آيند به شكل خط مشاهده مي  مي
شوند و اگر چنانچه يك دست ما گرم و دست ديگر سرد باشد و  حس المسه دانسته مي

هر دو را در آب نيم گرم فرو ببريم در آنِ واحد از يك طرف آب را سرد و از طرف 
 كنيم. ديگر آب را گرم احساس مي

كه گاه با وجود شرائط فيزيكي و  شود و همچنين در روانشناسي تجربي اثبات مي
يابند شايد براي همة ما  فيزيولوژي الزم براي ديدن و شنيدن؛ اين ادراكات تحقق نمي

كنيم ولي در اثر تمركز ذهني و غرق  اتفاق افتاده باشد كه گاهي با دوستي برخورد مي
لي آنها را كند و بينم يا صداهايي پرده گوشمان را مرتعش مي شدن در موضوعي او را نمي

شود اما  هايي از بدنمان مجروح مي سوزي قسمت شنويم و يا در حين يك حادثة آتش نمي
 .3F1»كنيم تا مدتي درد و سوزش آنرا احساس نمي

اند كه بسياري از  خطاهاي حس بسيار زيادند كه در كتب علمي و فلسفي نوشته شده
 باشند. وع ميدانشمندان معتقدند كه انواع خطاهاي حس بالغ بر هشتصد ن

گاهي حواس با كمبود عقل از مساعدت  اند كه گاه گونه مسايل آشكارا بيانگر ايناين
دهد كه نهايتاً متحمل ضررهاي فراواني  قاصر و اشتباهاتي را بجاي حقايق به ما تحويل مي

م) را نقل 1704-1622گرديم براي روشن شدن بيشتر بحث قول جان الك انگليسي ( مي
                                           

 درآمدي بر آموزش فلسفه تأليف محسن غرويان. -1



 9  اسالم از ديدگاه عقل

 

 

منكر شدن بر موجودات محسوس «گويد:  ي جان الك دربارة محسوسات ميكنيم: آقا مي
چندان معقول نيست و البته يقين بر آنها هم مانند يقين بر معلومات وجداني و معلومات 

توان آنها را در زمرة گمانها و پندارها به شمار  تعقلي نيست و از نظر علمي و فلسفي مي
. بنابراين، بايد 4F1»ته به حقيقت محسوسات يقين داشتآورد؛ ولي در امور زندگي دنيوي الب

 راههائي ديگر باشند تا بوسيلة آنها به معرفت و شناختي دست يابيم.

 راههاي شناخت حقايق

 راه وجود دارد: 3براي شناخت حقايق 
 مشاهده: كه با روشهاي حسي قابل اثبات است. -1
تي مشهور باشد اخبار: عبارت است از خبر دادن شخصي كه به راستي و درس -2

 گردند). (مانند چيزهائي كه براساس اسناد و مدارك تاريخي ارائه مي
استدالل عقلي مانند رياضيات منطق، فلسفه، الهيات و... كه فقط با براهين عقلي و  -3

استنتاجات ذهني قابل بررسي است. هر يكي از سه روش فوق در قلمرو مخصوص 
اش كارايي ندارد، اين مرزبندي در  محدوده نمايد و در خارج از خود فرمانروايي مي

ميان قلمرو روشها يك امر قراردادي نيست بلكه مقتضاي طبيعت مسايل علوم است 
تواند با تحليالت عقلي و فلسفي  مثالً فيلسوفي هر اندازه به مغز خود فشار آورد نمي

اصري اند، يا تركيب چه عن كشف كند كه اجسام از مولكولها و اتم تشكيل يافته
اند  شود گفته شود و چه خواصي بر آنها مترتب مي موجب پيدايش مواد شيميايي مي

شخصي به ظاهر پژوهشگر مدتها در تأمل و انديشه فرو رفته بود كه تعداد دندانهاي 
تواند باشد عاقبت فردي نهيب زد كه اين از تفكر و انديشه بر  اسب چند تا مي

انهايش را بشمار تحقيق اين است؛ يا مسائل آيد دهان اسب را باز كن و دند نمي
توان در آزمايشگاه بوسيله تجزيه و تركيب مواد و عناصر حل كرد  تاريخي را نمي

                                           
 نقل از اصول فلسفه و روش رئاليسم.به  -1
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تواند با تحليالت و استنتاجات ذهني و  چنانچه هيچ فيلسوف و دانشمندي نمي
ز ناپلئون در چه سالي به روسيه حمله كرد و آيا در جنگ پيرو«فلسفي اثبات كند كه 

روش تحقيق اين گونه مسائل بررسي اسناد و مدارك و » شد يا شكست خورد
 ارزيابي اعتبار آنهاست.

توان در  همينطور خدا و روح و فرشته و جن و مسائل ديگر از اين قبيل را نمي
آزمايشگاه بوسيلة تجزيه و تركيب مواد و عناصر حل كرد زيرا اينها چيزهاي محسوسي 

ش قرار گيرند بلكه براي اثبات آنها راههاي ديگري وجود دارد ـ و نيستند كه مورد آزماي
توانند زير دستگاههايشان  دانشمندان اجازه ندارند بنابراين كه اين سري مسايل را نمي

توان آنها را  مورد آزمايش قرار دهند انكار كنند زيرا كه بسياري از مسائل هستند كه نمي
ها نزد همه مسلم است. چنانچه با اين بحث ثابت مورد آزمايش قرار داد ولي وجود آن

 شد، وهللا الحمد.

 گوي تمام سئواالت بشر باشد تواند پاسخ علم نمي

گويند: ما هر چيزي را كه بتوانيم مورد آزمايش قرار بدهيم وجودشان را  ماترياليستها مي
فرشته، جن، گيرند، مانند خدا،  پذيريم و اما چيزهايي را كه مورد آزمايش قرار نمي مي

تمام نظرياتي كه «نگارد  پذيريم چنانكه يكي از ماترياليستها چنين مي بهشت و جهنم نمي
 .5F1»كند قابل رد هستند زيرا تجربه مادر تمام علوم هست تجربه آنها را تأييد نمي

ولي بايد گفت: كار علم از آن جهت كه مبنايش بر آزمايشات، عملي است داراي مزايا 
 است. و نارساييهايي

تواند از يك موجود كوچك و جزئي هزاران اطالعات به انسان بدهد و از يك  علم مي
باشد، حاال محدوديت آن تا  برگ درخت دفتري از معرفت بسازد اما دائره علم محدود مي

 چه حدي است؟

                                           
 .HEROLDHOFFDRINGتاريخ فلسفه جديد از دكتر  LEONARDOليناردو  -1
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رود كه عمالً بتواند آن را تحت آزمايش درآورد؛  تا آزمايش يعني تا آن حد پيش مي
هاي هستي را در بند آزمون درآورد و آنها را مورد آزمايش قرار  ن تمام جنبهتوا آيا مي

 داد؟
شك براي هر  رسد. بي دانم) مي رود بعد از آن به (نمي علم تا اندازة معيني پيش مي

يابد يا پس از  انساني اين سئوال اساسي مطرح است كه آيا زندگي او با مرگ پايان مي
وشن است هيچيك از علوم تجربي مانند فيزيك، شيمي، مرگ هم حياتي خواهد داشت ر

آيند و دانشمندان هر چند از مدرنترين وسايل  شناسي و... از عهده اين سوال بر نمي زمين
توانند به اين كه آيا جهان آغازي و فرجامي دارد يا از  فيزيكي برخوردار باشند باز هم نمي

يرا بدهي است كه اين چيزها را نهايت است پاسخي ارائه دهند. ز هر دو طرف بي
توان مورد آزمايش قرار داد پس بررسي اين گونه مسائل بوسيله علم ميسر نيست  نمي

 بلكه براي رسيدن به پاسخ اين گونه سوالها بايد از راه حلهاي ديگر استفاده كرد.
همچنين در زمينه علوم عملي مانند اخالق و سياست نيز يكسري مسايل اساسي و 

جود دارد كه حل آنها از توان علم خارج است مثالً شناخت حقيقت خير و شر، مهمي و
سعادت و شقاوت، كمال و نقص آدمي و بلكه تمام مسايلي كه مربوط به امور غير مادي 

شوند و حتّي نفي آنها هم بوسيله علم ساخته  هستند هرگز با ... تجربيات حسي حل نمي
توان  كدام آزمايشگاه و بوسيلة كدام ابزار علمي مي نيست مثالً با كدام تجربه حسي و در

فرشته، جن، روح و مجردات را كشف يا نبودن آنها را اثبات كرده علوم در همان موردي 
توان قضاوت كند اگر چه در همانجا نيز احتمال  گيرد مي كه مورد تجربه حسي قرار مي

دانشمندان بايد در مورد اموري كه اشتباه (چنانكه قبالً متذكر شديم) وجود دارد بنابراين 
خارج از تجربه حسي هستند سكوت كند و بطور كلي از نفي و اثبات آنها خودداري 

توانند اندك خدمتي بطور مستقيم يا غيرمستقيم  ورزند. البته با اين همه علوم تجربي مي
 در اثبات مقدمات ديني به ما بكنند.
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ي دارند كه ما در اين  قسمت سخن ، در مورد علم سخن جالبيم محمودعبدالحل
 كنيم: ايشان را نقل مي

مسائل كلي كه بايد اينجا روشن شود اين است كه در حقيقت شائبه تضاد و تعارض «
دين و علم يك شائبه دور از واقعيت است، زيرا خود علم و حاميان آن در كمال وضوح 

ي تحقيق و آزمون آنها (ماده) يا كنند كه زيربنا و صراحت دور از ابهام، اقرار و اعتراف مي
بطور كلي محسوسات است و آنها در اين مدار فقط بر تجربه، آزمون، دقت و بررسي و 

كنند و استقراء هم چيزي جز بررسي دقيق جزئيات اشياء  بطور كلي استقراء تكيه مي
محسوس يا اجراي آزمايش بر آن نيست، پس روش علوم تجربي روش شناخت كيفيت 

ده) است و هر چيزي كه از دايرة ماده خارج شود از دائرة علوم تجربي خارج هاي (ما
است، بنابراين بطور كلي علم هيچگونه دخل و تصرفي نه در جهت تثبيت و اقرار و نه 
در جهت نفي و انكار در امور دين دارند و اگر كسي بگويد علوم تجربي فالن امور 

ست كه اعتماد خود را نسبت به عالم بودن او كند همين گفته كافي ا روحي را اثبات مي
 .6F1»سلب كنيم زيرا علم در مدار و چارچوب روح قدرت اثبات يا نفي چيزي را ندارد

 فرضيات علم يقيني نيستند

علت يقيني نبودن علومي كه فقط مستند بر تجربه هستند اين است كه دانشمندان 
هي غير از اينكه علوم جديد منطبق با علوم تجربي براي اثبات فرضياتشان هيچ دليل و گوا

 عمل و داراي نتيجه درست هستند ندارند.
شود  و نتيجة عملي دادن صحيح، دليل بر صحت يك فرضيه و مطابقت آن با واقع نمي

زيرا ممكن است يك فرضيه صددرصد اشتباه و غلط باشد ولي در عين حال بتوان از آن 
م كه براساس طبايع چهارگانه (حرارت، عمالً نتيجه درست گرفت، چنانكه طب قدي

كرد بقول خود دانشمندان غلط بود ولي در عين  برودت، رطوبت و يبوست) قضاوت مي

                                           
 .29علوم تجربي به نقل از دين در عصر علم ص  -1
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حال عمالً صدها هزار مريض را معالجه كرده است براي غير يقيني بودن علوم تجربي 
باشند  توان آورد و آن اينكه علوم تجربي باالخره منتهي به محسوسات مي دليل ديگري مي

كند. در مورد غير يقيني بودن علوم تجربي  و حس هم چنانكه قبالً ثابت كرديم اشتباه مي
علوم فيزيكي و شيميايي مانند رياضيات «گويد:  مي» يسين شاد«يكي از دانشمندان به نام 

 ».باشد شوند زيرا مبدا آنها محسوسات است و حس هم خطا كار مي محصل يقين نمي
اي از مسائل اسالم را مانند معجزه  س حق ندارد با استناد به علم مسئلهبنابراين، هيچ ك

و فرشتگان را مورد شك يا ترديد قرار دهد زيرا كه علوم تجربي يقيني و قطعي نيستند در 
صورتيكه مسائل اسالم به حكم عقل و نقل قطعي و يقيني هستند و هر كسي كه عقل 

توان يك امر قطعي  ه با دليل ظنّي و غير يقيني نميداند ك سليم و خرد سالم داشته باشد مي
 و يقيني را مورد شك و ترديد قرار داد.

 درك نكردن چيزي دليل بر بطالن آن نيست

گنجد و با  گرايان انكار چيزي كه در عقلشان نمي يكي از اشتباهات بزرگ حس
زي را درك توانند حقيقت آن را درك كنند، است. آنها بعد از اينكه چي عقلشان نمي

دهند. ولي بايد دانست  گونه دليل داشته باشند آن را باطل قرار مي نكردند بدون اينكه هيچ
شود كه دليل قطعي بر بطالن آن داللت كند. تاكنون  بطالن يك چيز زماني ثابت مي

متخصص » بول كالرنس ابرسولد«اند چنانچه  دانشمندان بسياري چيزها را كشف نكرده
من در «نويسد:  فيزيك حياتي و خواص تشعشعات نوترون ايروتوپ مي اي، فيزيك هسته

كردم علم امروزي همه چيز را كشف خواهد نمود ولي هر قدر بيشتر  سابق فكر مي
تحصيل كردم و همه چيز را از اتم گرفته تا كهكشان، و از ميكروب تا انسان از نظر 

 .7F1»استگذراندم متوجه شدم كه هنوز خيلي چيزها مجهول مانده 

                                           
 سرچشمه هستي. -1
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گرايان دانشمندان بايد وجود خيلي چيزها را كه تاكنون برايشان  پس بنابر قول حس
مجهول مانده انكار كنند و ظاهراً اينجا دو امر است كه در ميان آن دو تفاوت زيادي 

 وجود دارد:
 درك كردن عدم چيزي -2 درك نكردن چيزي  -1

اسباب و كيفيات آن چيز ذهن درك نكردن چيزي عبارتست از اينكه به علت نديدن 
ما وقوع آن را درك نكند و در صورت مشاهدة آن تعجب نموده بگوئيم چطور ممكن 

 .اي رخ بدهد! است همچنين واقعه
ولي هيچگونه دليل عقلي يا نقلي بر بطالن آن نداريم فقط بنابر بعدي كه دارد آن را 

ارتست از اينكه يك چيز را كنيم. و درك كردن عدم چيزي عب محال پنداشته انكار مي
محال پنداشته انكار كنيم البته براي بطالن آن دليل عقلي يا نقلي داريم. براي وضوح بيشتر 

 كنيم: اين را در يك مثال بيان مي
مثالً يك فرد صحرانشين كه تا بحال هيچ يك از وسايل نقليه جديد را نديده و آخرين 

شود اگر به اين  توسط دو حيوان كشيده مياي است كه  سيستم سواري كه ديده كالسكه
اي براي سواري ساخته شده كه بدون اينكه آن  شخص صحرانشين بگويند: جديداً وسيله

انگيز نيست؟  كند، آيا اين سخن شما برايش حيرت را حيواني بكشد خودبخود حركت مي
ا را تكذيب پندارد؟ آيا شم آيا حاضر است حرف شما را بپذيرد؟ آيا شما را ديوانه نمي

 كند؟ نمي
تواند حركت كند  گونه دليلي ندارد كه وسيله بدون حيوان نمي بله، ولي با اين همه هيچ

كند  اي انكار مي اما چونكه تا بحال همچنين چيزي مشاهده نكرده بدون كوچكترين وقفه
 گويند درك نكردن چيزي. اين را مي

بكنيد هنگاميكه به زاهدان برسيد؛ و اگر شما از تهران به زاهدان با اتوبوس مسافرت 
در ترمينال، يكي به شما بگويد: اين اتوبوسي كه از تهران به زاهدان آمده كل اين مسافت 

 شويد حرفش را بپذيريد؟ را در يك ساعت طي كرده، آيا شما حاضر مي
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ايد و  شويد بخاطر اينكه خودتان از مسافران همين اتوبوس بوده هرگز حاضر نمي
كند اين را درك كردن  دتان و مشاهدة ديگر مسافران اين سخن را تكذيب ميمشاهدة خو

نامند. پس انكار واقعات آخرت مانند گذشتن از پل صراط و به سخن  عدم چيزي مي
گنجد و عقل ما آنها را درك  درآمدن اعضاء و... را فقط بنابراين كه در عقل ما نمي

چونكه درك ما نسبت به امور آخرت  كند جز ناداني و جهالت چيز ديگري نيست نمي
8Fباشد مانند درك آن صحرانشين نسبت به ماشين و قطار و هواپيما مي

1. 

هر چيزي عقالً ممكن باشد و دليل نقلي بر وقوع آن داللت كند پذيرفتن وقوع آن 
 الزم و واجب است

هاي  دهيم يكي از كيفيت هنگامي كه ما يك چيز را به سوي چيز ديگر نسبت مي
ناپذير  گانه را خواهد داشت: يا اينكه اين نسبت ضروري است؛ يعني حتمي و اجتناب سه

و غيرقابل تخلف است. و به عبارت ديگر، عقل ابا دارد كه خالف آن را قبول كند اين را 
نامند مانند يك نصف دو است اين امري است كه آن را عقل ضروري و واجب  واجب مي

پندارد. و اگر اين نسبت، نسبت امتناعي باشد يعني  ميداند و خالف آن را اشتباه  مي
ناپذير و غيرقابل تخلف است. و به عبارت ديگر، عقل از قبولي  عدمش حتمي و اجتناب

نامند؛ مانند يك برابر است با دو نفي و عدم اين امر  آن ابا دارد اين را ممتنع و محال مي
پندارد. و يا اينكه اين نسبت به  يضروري است بصورتي كه اين را عقل صريح البطالن م

شود مثبت باشد و امكان دارد منفي باشد؛ يعني هم قابل اثبات است  اي است كه مي گونه
و هم قابل نفي. و به عبارت ديگر، عقل نه از قبولي آن ابا دارد و نه از قبول خالفش اين 

دليل نفي (خبر) داريم نامند و براي تعيين يكي از دو متحمل نياز مراجعه به  را ممكن مي
مانند اينكه شخصي بگويد مساحت تهران از مساحت اصفهان بيشتر است و بيشتر بودن 

داند و نه نفي و عدم آن را بلكه  مساحت چيزي است كه عقل نه وقوع آن را ضروري مي

                                           
 ./تأليف عالمه اشرف علي تهانوي  ةفی حل االشتباهات اجلديد ةاالنتباهات املفيدبا استفاده از كتاب  -1
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اين سخن هم احتمال صحت و هم احتمال غلط را دارد پس اگر صحت چنين امر ممكن 
خبر) ثابت شود پذيرفتن وقوع آن الزمي و ضروري است و اگر با دليل از دليل نقلي (

9Fباشد  نقلي (خبر) عدم صحت آن ثابت شود پذيرفتن عدم آن الزم و ضروري مي

. امروز 1
كنيم،  دانند ما اين را با يك مثال عرفي ثابت مي گرايان نقل و خير را دليل نمي چونكه حس

پريد و جامه  رد لباسهايتان شده فوراً از جاي خود ميمثالً كودكي به شما بگويد: عقربي وا
كنيد تا عقرب را بيابيد و  آوريد و با دقت همه زواياي آن را جستجو مي از تن بيرون مي

ايد يا كسي به شما آن هم  يا مطمئن شويد در لباستان وجود ندارد آيا عقرب را ديده
ربي در لباسهايتان وجود دارد بله ايد كه عق كودكي خبر داده و از راه نقل، يقين كرده

تان موجود و بر وجود اين ممكن دليل نقلي (خبر)  چونكه امكان دارد عقربي در لباس
 پذيريم. موجود است بدون هيچ درنگي حرف يك كودك را هم مي

آيا ما به وجود مكه و مدينه و ديگر شهرهاي جهان يقين نداريم؟ بله، چونكه همة 
اند پس پذيرفتن اينها واجب و  از طريق اخبار متواتر هم ثابت شدهاينها از ممكناتند و 

دهيم؟ و به اخبار آن اعتماد  الزم است. آيا ما هر شب به اخبار جهان از راديو گوش نمي
كنيم؟ بله، چونكه هر خبري احتمال صدق و كذب را دارد اما هنگاميكه راستگوئي  نمي

پذيريم. از همين قبيل تمام امور  ن تأمل ميخبردهنده براي ما ثابت شد سخن آن را بدو
ترين فرد بشريت از وقوع آنها  آيند و راستگوترين و امين آخرت از ممكنات بشمار مي

اي  اي راه بدهيم؟  اگر بچه اند آيا باز هم ما به دلمان در مورد آنها شك و شبهه خبر داده
در ميدان آزادي با چشمهاي بگويد: شخصي با قدرت هيپنوتيزم از ديوار چنين گذشت، يا 

پذيريم. اما هنگاميكه سخن راستگوترين  اي مي بسته رانندگي كرد بدون كوچكترين وقفه
زنيم و حاضر  آيد دم از انكار مي انسانها در مورد معجزه و امور آخرت در جلويمان مي

 هاي ابليس هستند. نيستيم سخنانش را بپذيريم اين همه دسيسه

                                           
 .االنتباهات املفيدةمستفاد از  -1
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 محال فرق در ميان بعيد و

دانند و چيزهايي را كه بعيد هستند محال  اكثر مردم فرق در ميان بعيد و محال را نمي
كنند در صورتيكه فرق در ميان بعيد و محال بسيار زياد است. محال  پنداشته و انكار مي

مخالف با عقل است، و بعيد مخالف با عادت است نه مخالف با عقل، و احكام عقل و 
شود در  و آميختن آن دو اشتباه است، محال هرگز واقع نمي عادت متفاوت هستند

شود. پس روشن شد فاصلة دو معاني محال و بعيد بسيار بعيد  صورتيكه بعيد واقع مي
 است.

نامند چنانكه قبالً در اين مورد بحث  داند و آن را ممتنع مي محال را عقل جايز نمي
ايز بداند ولي چونكه تا بحال آن را شده است. بعيد آن است كه واقع شدن آن را عقل ج

درك نكردن «پنداريم چنانكه قبالً تحت بحث  آور مي انگيز و تعجب ايم آن را حيرت نديده
گذشت. طبيعت بشر اين است كه امكان امري جز آنچه را كه ديده و مألوف او » چيز
بل همين داند گو آنكه ممكن الوقوع باشد كما آنكه اگر چند قرن ق باشد مشكل مي مي

امور عجيبه كنوني از قبيل راديو تلگراف و رادار و هواپيما و غير ذلك كه مالوف مردم 
شود، به مردم آن عصر  عصر حاضرند و در نظرشان عادي و پيش پاي افتاده محسوب مي

كردند عقل و فهم ما در اين جهان نسبت به امور عجيب  شد اصالً باور نمي گفته مي
عور بشر زمانهاي قديم نسبت به اختراعات كنوني عصر حاضر شريعت مانند عقل و ش

پنداشتند ما  باشد همانطور كه مردم زمانهاي قديم وجود اختراعات جديد را محال مي مي
 پنداريم. هم وقوع واقعات آخرت را محال مي

همچنين امور اخروي مانند گذشتن از پل صراط و غيره بدين جهت بنظر بعضي 
هاي حيات مادي و دنيوي خود  ين امور را با امور مالوفه و ديدنيرسند كه ا مشكل مي
كنند و  كنند در صورتيكه امور روحاني اخروي با امور مادي دنيوي بس فرق مي قياس مي

 باشند. غيرقابل مقايسه مي
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 وجود خدا

براي اثبات وجود خداوند طرق فراوان و گوناگون است كه در كتابهاي مختلف عقايد 
اقوال بزرگان به آنها اشاره شده است، من در اينجا بطور خالصه بعضي از  و احاديث و

 كنم. داليل وجود خداوند جل جالله را خدمت خوانندگان گرامي تقديم مي
 وجود خدا در فطرت هر انساني نهفته است. فطرت بشر:

از بزرگترين داليل براي علم و شناخت و يقين بر وجود باري تعالي راه فطرت است، 
يعني در فطرت و سرشت انسان خداپرستي نهاده شده و اين حقيقت با خميره وي عجين 
و با سرنوشت انسان خداپرستي قرين گرديده و وي را به آيين خرد به قبول اين اصل 

بخش خداپرستي  ارزنده، مفتخر داشته و از پستيهاي عفن و بدبوي كفر به بلنديهاي فرح
 عروج داده است.

ي است كه بدون برهان و دليل بالفطره خداشناس است، همانطور سرشت انسان طور
كه مقتضاي طبيعت و نهاد موجود زنده احساس گرسنگي و تشنگي يا گرايش به محبت 

مقتضاي فطرت و سرشت انسان علم به ذات پاك خداوند و   و دوستي است همچنان هم
ديهي است و نياز به گرايش بسوي اوست، و همانطور كه آن احساس براي موجود زنده ب

توجيه و استدالل ندارد اين علم هم نياز به استدالل و حجت ندارد. اما دليل عقلي بر 
فطري بودن خداپرستي اين است كه انسان يك موجود دو بعدي است، يك بعد آن جسم 

باشد. جسم انسان يك چيز مادي و روح انسان امري مجرد و  و بعد ديگر آن روح مي
و روح انسان كه امري مجرد است هميشه در جستجوي تكامل و ترقي غيرمادي است، 

تر از  تواند براي روح كمالي باشد زيرا كه امور مادي خيلي پائين است، و امر مادي نمي
رسد  امور غيرمادي قرار دارند و هيچگاه امر غيرمادي با رسيدن به مادي به كمال نمي

. بنابراين، روح انسان كه موجود مجرد بلكه برعكس بسوي انحطاط و تنزل خواهد رفت
اي باالتر از خود  و غيرمادي است در پي كمالي است كه آن كمال هم مجرد و در مرتبه

روح باشد و در باالترين مرتبة تجرد و غيرمادي بودن ذات اقدس اهللا وجود دارد، و اهللا 
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خواسته به سمت آن تعالي در باالترين قله كمال قرار دارد و همة موجودات خواسته يا ن
كنند. از اين بحث واضح شد حقيقت انسان به حسب ساختمان  قله و غايت حركت مي

خاص روحي خودخواهان خدا و متمايل به او آفريده شده است، و در انسان خداجويي 
و خداخواهي و خداپرستي به صورت يك غريزه نهاده شده است، و وجود چنين 

اند. در اين قسمت بنده سخن چند دانشمند را نقل  دهاي را دانشمندان ثابت كر غريزه
 كنم: مي

به نظر من هرگاه «نويسد.  يكي از بزرگترين دانشمندان در اين مورد مي ويليام جيمز
ضمير آگاه خود را دنبال كنيم دنبالة آن به ماوراي اين جهان محسوس و عقالني ـ كه 

هيد بگذاريد: ماوراء  خوا ه ميرسد نام آن را هر چ بعدي ديگر از هستي ماست ـ مي
طبيعت و ماده و يا عالم غيب و اسرار هرقدر انگيزه و محرك ميلهاي ما از عالم طبيعت 
سرچشمه گرفته باشد غالب ميلها و آرزوهاي ما از عالم ماوراي طبيعت سرچشمه گرفته، 

 ».آيد چرا كه غالب آنها با حسابهاي مادي و عقالني جور در نمي
پذيرم كه سرچشمه حيات ديني دل است، و قبول هم  من به خوبي مي«گويد:  او مي

اي است كه اصل آن به  دارم كه فرمولها و دستورالعملهاي فلسفي مانند مطب ترجمه شده
عموماً مردم معتقدند كه ايمان خود را بر «كند كه:  وي اضافه مي». زبان ديگري باشد

 .10F1»مبناي فلسفي بر روي ايمان قرار دارد اند و حال اينكه هاي فلسفي محكم ساخته پايه
داند و  كه به قول نويسنده سير حكمت در اروپا، محبت را برتر از عقل مي پاسكال

 گويد: دهد مي بنياد علم و اعتقاد را بر اشراف قلبي قرار مي
او ». آيد دهد نه عقل، و ايمان از اين راه بدست مي به وجود خدا دل گواهي مي«
نيز به نقل سير  برگسون». داليلي دارد كه عقل را به آن دسترسي نيستدل «گويد:  مي

                                           
 به نقل از كتاب دين و روان. -1
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حكمت در اروپا به دو نوع ديانت و دو نوع اخالق و معتقد است و براي هر يك از دو 
 نوع مبدا و سرچشمه خاصي قائل است:

سافل عالي، مبدأ سافل صالح هيأت اجتماعي است مبدأ عالي فيض وااليي است كه «
گويد: آن همان  گيرد مي رسد. درباره آن نوع ديانت كه از باال سرچشمه مي  مياز عالم باال

 ».آورد ماية دانشي است كه در جانوران غريزه، در انسان عقل را به وجود مي
اي تحت  ، دانشمند معروف عصر ما بيان جالبي در اين زمينه دارد وي در مقالهانيشتاين

شود محرك  كند و پس از اينكه مدعي مي ه ميعنوان مذهب و علوم بحثي در اين زمين
ديني در همة مردم يكسان نيست و از بعضي كتب ديني مانند تورات و انجيل از لحاظ 

 گويد: طرز معرفي خدا انتقاد كرده مي
يك عقيده و مذهب ثالث بدون استثناء در بين همه وجود دارد اگر چه با شكل «

ن آنرا احساس ديني آفرينش يا وجود شود م خالص يكدست در هيچكدام يافت نمي
دانم بسيار مشكل است اين احساس را براي كسي كه كامالً فاقد آن است توضيح  مي

 دهم.
داند كه آمال و آرزوهاي بشري و عظمت و  در اين مذهب خود را فرد كوچكي مي

د او كن نمايد حس مي ها در طبيعت و افكار تظاهري مي جاللي كه در ماوراي امور و پديده
خواهد از قفس تن پرواز كند و تمام  پندارد چنانكه مي وجود خود را يك نوع زندان مي

 هستي را يكباره به عنوان حقيقت واحد دريابد.
بنابراين، مسأله وجود خدا يك امر بديهي و روشن و غيرقابل انكار است و گمان و 

مخالف منطق و عقل  انگيز و كامالً آور و اعجاب ترديد در وجود خدا يك امر شگفت
است. مفسر قرآن امام رازي در مورد فطرت سخن جالبي دارند كه اين بحث را با سخن 

 رسانيم. ايشان به اختتام مي
نگارند: نحوه بيان آيه استفهام انكاري و استبعاد  ايشان در تحت آيه مورد بحث مي
كه خداجويي و  كننده تأكيدي اين مطلب است  غيرفطري دانستن خدا ناباوري و بيان
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گرايي انسان به مبدأ و  يابي كه در حقيقت، عامل مهم اصل خداباوري و بطور كلي مطلق
ترين و استوارترين معارف و شناختهاي جبلّي نوع انسان است  ريشة آفرينش است متين

كه آفريدگار جهان بسان ساير غرايز، تمايالت و نيازهاي مربوط به آن را در ساختمان وي 
 ت نهاده است.به وديع

واقعيت امر اين است كه، به «نويسد:  امام رازي به نقل از تفسير كشاف زمخشري مي
وجود خدا قابل ترديد نيست. آري، » نظر از شرع صرف«گواهي سرشت و طبيعت انسان 

و » خداباوري«فطرت پاك؛ اين عطيه بزرگ الهي منادي با عظمتي است بسوي 
 .11F1»ي بشر به امانت گذاشته شده استكه در ساختمان وجود» خداشناسي«

 خاموش شدن فطرت

جا و ديدن مظاهر حيات مادي و  ممكن است بشر براساس تبليغات ناروا و تربيت بي
مشاهدة اسباب و مسببات در زندگي توأم با هوي و هوس شيطاني بي دين و ملحد شود، 

عادت در اثر ولي اين حاالت باقتضاي فطرت موقتي و پديد آمده از عادت است، و 
باشد، و اگر او را به  آيد، و حالت دگرگوني روان و اخالق مي تربيت در اشخاص پديد مي

حال خود بگذراند او به حقيقت خداپرستي پي خواهد برد اين تغيير و تبدل در اثر عوامل 
آيند و الزمة فطري بودن امري اين نيست كه در همة افراد به  دروني يا بيروني پيش مي

داوم بدون وقفه ظاهر شود. هنگاميكه خداپرستي فطري است نيازي به اقامه دليلي طور م
ديگر نيست اما چونكه ماية فطري در مردم طوري نيست كه آنها را از انديشيدن و 

نياز گرداند در اين قسمت به ذكر داليلي ديگر بر وجود خداوند  استدالل عقلي بي
 پردازيم. مي

 
 

                                           
 ».تكامل توحيدي در پرتو اسالم«به نقل از كتاب  -1
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 وجود خدا

12Fپيدايش جهان

13Fدوثح( 1

 )ماده 2
حدوث عالم (پيدايش جهان) يكي از بزرگترين موضوعات اسالمي در بحث توحيد و 

باشد و نخستين چيزي است كه  ترين داليل بر وجود خدا مي يكي از بزرگترين و محكم
 كند. ما را به شناخت خدا راهنمايي مي

كه به علماي اسالم معتقدند كه فقط خداوند قديم است و هر چه غير از خداست 
شود اعم از ماده و صورت و اعم از افراد و انواع و  عنوان (جهان) يا (ماسوي) ناميده مي

14Fها و اعم از مجرد و مادي همه حادثند اعم از اجزا و كل

3. 
گويند: اگر چيزي حادث نباشد و قديم باشد يعني هميشه بوده و  علماي اسالم مي

يازمند به خالق نيست، پس اگر فرض كنيم هيچگاه چنين نبوده كه نباشد آن چيز هيچگاه ن
نياز از خالق  اند طبعاً آنها بي كه غير از خدا اشياء ديگري هم وجود دارند كه قديم

اند و نياز يك  باشند پس در حقيقت آنها هم مانند خداوند واجب الوجود بالذات مي

                                           
 ايم. تأليف امام انور شاه كشميري استفاده كرده »مرقاة الطارم حلدوث العامل«در اين قسمت از كتاب  -1
اصطالح، مراد از حادث بودن يك چيز، آن حادث، در لغت به معناي نو، و قديم يعني كهنه، و در  -2

است كه آن چيز اول نبوده و بعد بوجود آمده، و مراد از قديم بودن چيزي، اين است كه آن چيز 
 هميشه بوده و هيچ گناه نبوده كه نباشد.

نامند و در اصطالح، ماده فقط قوه است و فعليت و وجود آن توسط  مي» ماده«حقيقت هر چيز را 
 جرجاني.» تعريفات«و » االنتباهات املفيدة«مراجعه شود به پاورقي صورت است، 

اند و در رأس اينها از فالسفه  اكثر فالسفه و بعضي از دانشمندان عصر حاضر قائل به قدم عالم بوده -3
اند ولي از فالسفه يونان سقراط حكيم قائل به حدوث عالم  ارسطو و سپس شاگردان ارسطو بوده

اند  (رياضيدان) و تالس و آنكساغورس و انكيسانوس عقيده به حدوث عالم داشته بوده و فيثاغورس
دانسته و بسياري از دانشمندان عصر حاضر به حدوث  و افالطون استاد ارسطو جهان را حادث مي

دان بزرگ  اند من جمله فرانك آلن دكتر وليام نبلوچ، دكتر اواسكارلئوبرايونر فيزيك عالم اعتراف كرده
 رمان، ادوار دلوتر كيل و چندين دانشمند ديگر.بولتن
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خود صفات و مناسبتي كه خداوند با  ،الوجود ديگر محال است الوجود به واجب واجب
تواند همان مناسبت را با صفات خودش داشته باشد ولي براهيني كه  دارد جهان هم مي

دهد كه ما به بيش از  الوجود بالذات يك و واحد است اجازه نمي كند كه واجب حكم مي
الوجود و قديم قائل شويم پس بيش از يك قديم وجود ندارد و هر چه غير از  يك واجب

 جهان با تمام محتوياتش حادث است.اوست حادث است، پس 
كوشيم از هر جانب به اين مسأله بپردازيم و داليلي را كه علماي  ما در اين قسمت مي

اند يكي پس از ديگري ذكر نماييم تا حدوث جهان بخوبي واضح و  اسالم ذكر كرده
 روشن شود.

با اين  دليل اول: جهان چون متغير است، و هر آنچه متغير باشد حادث است، پس
 حساب جهان نيز حادث است.

دليل دوم: يكي از داليل حدوث عالم حركت و سكون تمام اجسام است، زيرا اجسام 
از دو حالت حركت و سكون خالي نيستند چون هر جسمي ناچار است داراي مكان باشد 

بينيم كه حركت و سكون حالت  سپس در آن مكان ساكن است و يا متحرك و ما مي
تواند  ارند بلكه تغييرپذيرند و هر چيزي كه تغيير و تبديل را بپذيرد نميبخصوصي ند

قديم باشد و حركت و سكون بنابر اينكه قبالً وجودي نداشتند حادثند و دليل آن اين 
است كه حركت عبارت است از حصول چيزي در مكان دوم و حصول چيزي كه در 

ود. (نبود بعداً بوجود آمد) پس حادث مكان دوم نبوده و بعداً بوجود آمد حادث خواهد ب
 شد.

خواهد پس  و سكون عبارتست از حصول چيز دوم در مكان اول و هر چيز مكاني مي
بايد اول مكان باشد بعد چيز دوم آن را اشغال نمايد و با حصول چيز دوم در مكان اول 

د و در بالغير نباش  بايد گفت حدوث تحقق يافته است چونكه قديم آن است كه مسبوق
صورتيكه در اينجا مكان قبل از آن موجود بود. پس سكون هم حادث شد و از حدوث 

 حركت و سكون، حدوث تمام جهان ثابت شد.
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 نويسد:  امام غزالي در مورد پيدايش جهان چنين مي
نياز از اقامة  هرچند فطرت انسان و شواهد قرآن آدمي را در باب استدالل توحيد بي«

لي بر سبيل استحباب و اقتدا به علماي نظار در مقام اقامة دليل عقلي نمايد و برهان مي
نياز از سببي كه آنرا  نمائيم از بديهيات عقول است كه حادث در حدوث خود بي ذكر مي

نمايد كه آن  پديد آورده نيست و هر حادثي اختصاص بوقتي دارد كه عقل تجويز مي
باشد و اينكه گفتيم عالم  آن زمان ميحادث موخذ از آن وقت بوده و خود مسبوق بر 

حادث است برهان اين مطلب اين است كه اجسام خالي از حركت و سكون نيستند و 
حركت و سكون هر دو حادثند و چيزي كه خالي از حادث نباشد آن چيز حادث 

 .15F1»است

 حدوث عالم و علم جديد

نده در اين قسمت بسياري از دانشمندان علوم تجربي قائل به حدوث عالم هستند، ب
 كنم: اي از داليلشان را ذكر مي چكيده

دهد  داليل زيادي وجود دارد كه نشان مي«گويد:  كار كاليستي، متخصص در شيمي مي
كند كه  شود ثابت مي دهد دنيا پهن تر مي جهان ابتدايي داشته است مشاهدات كه نشان مي

ه هم پيچيده بودند در مشاهدة دهندة عالم ابتدا همه در يك محل جمع و ب عناصر تشكيل
شود،  ميبينيم كه همه اجرام سماوي به سرعت از يكديگر دور  ستارگان و كهكشانها مي

 اند و هنوز يكي دو تا پيچهاي آن باز نشده است. هم به دور خود پيچيده سحابيها هنوز
ائي بعالوه قانون دوم مترموديناميك (حرارت و نيرو) دليل محكمي است كه دنيا ابتد

گويد:  كند مي داشته است اين قانون كه همه مشاهدات فيزيكي ما آن را تأييد مي
فرسودگي جهان رو به تزايد است و معني اين تعبير اين است كه وقتي فرا خواهد رسيد 

گردد پس البد حرارت اجسام در گذشته و  كه حرارت تمام اجسام در جهان مساوي مي
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يي دارد و يك حكمت عاليه پشت سر اين نظام و حال مساوي نيستند و جهان ابتدا
ترتيب جهان قرار دارد، و اين وجود در لحظة معيني نيرو ماده را خلق و تمام اجرام 

وار و پيچان ايجاد كرده و به حركت انداخته و به جهان قوه و  آسماني را در آن شكل توده
 .16F1»گسترش داده است

وي همين قانون حرارت ثابت كرده است كه دانشمند بيوفيزيك نيز از ر» فرانك آلن«
 گويد: جهان ازلي نبوده بلكه آغازي دارد و در اين زمينه مي

گويند اين جهان نيازمند آفريدگاري نيست، ولي آنچه در آن شكي و  بسياري مي«
ترديدي نيست اين است كه جهان وجود دارد، وجود و پيدايش آن بايد چگونه بوده و 

 توان پيش كشيد: ؟ براي پاسخ بدين پرسش چهار راه حل را ميانجام پذيرفته باشد
 .يكم: علي رغم آنچه هم اكنون گفتيم و پذيرفتيم جهان خواب و خيالي بيش نباشد!

 .دوم: اين جهان خود بخود از نيستي به هستي آمده و از عدم برخاسته باشد!
 .سوم: جهان هميشه بوده و آغازي نداشته باشد!

 يدة آفريدگاري باشد.چهارم: جهان آفر
اي براي حل كردن وجود  فرض اول: مستلزم قبول اين مطلب است كه اصالً مسأله

ندارد جز مسئله احساس دروني و خود آگاهي آدمي معني اين سخن اين است: برداشتي 
دهد پوچ است! و  كه ما دربارة جهان داريم و آگاهيهاي ما از وقايعي كه در آن رخ مي

كنيم كه ساخته و پرداخته  فهوم ذهني است! و ما در جهاني زندگي ميجهان تنها يك م
 .اوهام و خياالت است!

 اي نياز به بحث و گفتگو ندارد. معلوم است چنين نظريه
گفت: جهان با تمام ماده و انرژي موجود در آن به خودي خود از  فرض دوم كه مي

فرض كنيم سبكسرانه و عدم برخواسته و نيستي به هستي تبديل شده است! همچون 

                                           
 .41به نقل از عقائد و اخالق اسالمي ص  -1



 اسالم از ديدگاه عقل                                                 26

 

معنا و محال است كه به هيچ وجه قابل مالحظه و اعتنا  اي بي احمقانه است و به اندازه
 نيست.

ي چهارم: كه  گفت: جهان هميشه بوده و آغازي ندارد. و نظريه فرض سوم كه مي
اي از زمان توسط خداوند سبحان است هر دو در يك  معتقد به پيدايش جهان در لحظه

ترك هستند و آن ازليت است، ما بايد ازليت را به جهان (ماده) مرده نسبت بدهيم چيز مش
و يا ازليت را به خداوندگاري نسبت بدهيم كه زنده و آفريننده است پذيرش هر يك از 
اين دو امر يعني نسبت پيدايش گيتي به خود جهان و نسبت آفرينش آن به خداوند براي 

 ر از ديگري نيست.ت انديشة آدمي مشكلتر يا ساده
ولي قانون دوم ترموديناميك ثابت كرده است كه جهان پيوسته رو به وضعي روان 

رسند و ديگر  است كه در آن تمام اجسام به درجه حرارت پست مشابه و همساني مي
انرژي قابل مصرف وجود نخواهد داشت در آن حالت ديگر زندگي محال خواهد بود اگر 

بايست مدتها پيش از اين بر اثر گذشت  ازل موجود بود ميجهان آغازي نداشت و از 
گرديد و مرگ انرژيها فرا  نامحدود زمان چنين حالت كهولتي و ركودي حادث مي

رسيد اما خورشيد سوزان و ستارگان درخشان و زمين آكنده از زندگي همه و همه  مي
ان پديد آمده گواه صادقي و دليل واضحي است بر اينكه جهان در لحظة خاصي از زم

است، و آفريدة آفريدگاري است ازلي، آفريدگاري كه آغازي ندارد و آگاه از همه چيز و 
محيط بر همه چيز است. توانايي است كه قدرت او را حدودي نيست و اين جهان ساخته 

 اوست.

 ايرادات وارد شده بر پيدايش جهان

د يعني با هم متصلند و از هم گويند: زمان و مكان با هم توأمن اشكال اول: فالسفه مي
شود و صوت بدون هوا پديد  شوند همانطوريكه رنگ بدون نور ظاهر نمي جدا نمي

كند و زمان براي هميشه بوده و هست، و هر  آيد زمان هم بدون مكان تحقق پيدا نمي نمي
توان  قدر در زمان پيش برويم باز هم قبل از آن زمان زماني است و عدم زمان را نمي
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ض كرد همانطور كه براي خداوند فرض كردن عدمش درست نيست زمان هم فر
همينطور است و رفع آن ميسر نيست وجود زمان جوهر است چون چنين شد ازلي و 

اش  شود پس جهان همه ابدي خواهد شد و چنانچه قبالً گفتيم مكان از زمان جدا نمي
 .ازلي و ابدي است!

اند  است و جوابهايي كه به اين سخن باطل داده پاسخ: اين اشكال قابل خدشه و ايراد
 از قرار زير است.

آيد و قبالً ثابت كرديم حركت حادث است، پس  جواب اول: زمان از حركت پديد مي
آيد خودش هم حادث است، و فرض كردن عدم زمان  چيزهايي كه از حادث پديد مي
گويند  اند و مي وهوم پنداشتهبود خود فالسفه آن را امري م محال نيست زيرا اگر محال مي

هر چيزي از ممكنات كه قابل تقسيم نباشد موهوم است و زمان هم متصف با اين صفت 
 است.

كنيم كه خارج از آن چيزي  جواب دوم: ما چونكه در مكان و زمان زندگي مي
بينيم و اين به علت قصور و كوتاهي درك و فهم ماست مانند ماهي كه در آب است  نمي

كند همه و همه فقط همين آب است و در  بيند و گمان مي آب چيزي ديگري نميجز به 
كنيم و از لوازم  خارج چيز ديگري وجود ندارد و ما هم چونكه در اين جهان زندگي مي

زندگي در اين جهان زمان و مكان است؛ و زمان واجب الوجود نيست زيرا اگر واجب 
رود و زمانهاي گذشته همه از  زمان از بين ميرفت در صورتيكه  بود بايد از بين نمي مي

الوجود ازلي و ابدي است هميشه بوده و براي  اند و وجودي ندارند و واجب بين رفته
رود و در درياي نيستي و فنا  هميشه خواهد بود و زمان ساعت به ساعت از بين مي

 ريزد و اين از صفات ممكن است نه از صفات واجب. مي
دومشان بر حدوث عالم جدا نشدن علت از معلول است و در اين اشكال دوم: اشكال 

باره فالسفه با عبارات و بياناتي كه قابل درك عموم نيست و مخصوص اهل فن است 
 اند. بحث و تفصيل نموده
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گويند: ما همه قائليم كه خداوند علت براي عالم است و جهان معلول  فالسفه مي
معلول محال است و امكان ندارد علت باشد و خداوند است و فاصله در ميان علت و 

معلول نباشد و طفرة زماني در ميان آنها پديد آيد مانند طلوع خورشيد كه علت است 
آورد  كند روشني را هم با خودش مي براي روشنائي و به محض اينكه خورشيد طلوع مي

د پس كن يا آتش كه علت است براي سوختن به محض آتش گرفتن سوختن هم ظهور مي
 بايد با وجود خدا جهان هم باشد و چون خداوند قديم است جهان هم بايد قديم باشد.

علتي كه فاقد  -2علتي كه داراي قصد و اراده باشد.  -1پاسخ: علت دو قسم دارد: 
 قصد و اراده باشد.

شود كه فاقد قصد و اراده باشد مانند خورشيد و آتش  علت زماني از معلول جدا نمي
اي ندارند اما هنگاميكه علت داراي قصد و اراده باشد الزم نيست به  اراده كه قصد و

محض وجود علت همة معلوالت پيدا شوند مثالً انسان علت راه رفتن و صحبت كردن 
است و راه رفتن و صحبت كردن معلول انسان ولي اين طور نيست كه به محض پيدا 

تواند راه برود و يا صحبت كند زيرا انسان شدن انسان تمام معلولهايشان پيدا شوند يعني ب
قصد و اراده دارد و در اين صورت فاصله علت و معلول اشكالي ندارد و چون خداوند 

توان در مورد خداوند و پيدايش جهان  هم داراي قصد و اراده است اين اشكال را نمي
 كرد.

ط و اسباب موجود پاسخ دوم: براي پيدا شدن معلول بالفاصله بعد از علت بايد شراي
باشند و شرايط پيدايش جهان زمان و مكان هستند و اين شرايط قبالً وجودي نداشتند و 
خداوند (عزوجل) براي ايجاد جهان زمان و مكان را پيدا كردند و بعد از آن جهان را 
خلق نمودند و در قرآن هم به طرف آن اشاره شده كه ما جهان را در شش روز پيدا 

ر زمان پيدا كرديم پس زمان و مكان از شرايط خلقت جهان بود و اين را با كرديم يعني د
كنيم مثالً انسان علت است براي راه رفتن و صحبت كردن اما زمانيكه  يك مثال واضح مي

آيد هيچ يكي از راه رفتن وصحبت كردن وجود ندارد زيرا كه تابحال شرايط  به دنيا مي
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و با فراهم شدن شرايط معلوالت انسان به وقوع  صحبت كردن و حركت كردن پيدا نشده
 پيوندند. مي

آيد و هيچ چيز از  وجود نمي گويند: (در طبيعت هيچ چيز بي اشكال سوم: فالسفه مي
گويند پيدا شدن چيزي از نيستي محال است بلكه هر چيز يك  رود) اينها مي بين نمي

شود مثالً نطفه از  ري ظاهر ميلباسي دارد كه قبالً در يك لباس و امروز در لباس ديگ
گندم و گوشت پيدا شده او در لباس گندم و بعداً در لباس گوشت و االن در لباس نطفه 

شود و هرگز از بين  و بعد از اين در لباس انسان و بعد در لباس خاكستر ظاهر مي
 رود و براي هميشه موجود است. نمي

اول ما از قائلين اين عقيده سؤالي بنياد است در وهله  پاسخ: اين اشكال پوچ و بي
 دهند چه شد و كجا هست؟ كنيم صورت اشيايي كه تغيير شكل مي مي

مثالً قطعه مومي كه به صورت و شكل حيواني بود آنرا ذوب كردند صورت اول آن 
پرسيم: كجاست؟ پس صورت و شكل اول از بين رفت  كجا رفت؟ اگر بگوئيد: هست، مي

تي ديگر به خود گرفته كه قبالً وجودي نداشته و بايد دانست و معدوم شد، و االن صور
صورت هم چيزي است و هنگاميكه پيدا شدن يك چيز از عدم ثابت شد پس ديگر 
اجسام و اشياء چه مزيتي و خصوصيتي دارند كه از عدم موجود و از وجود معدوم نشوند 

 با اين حساب بنابراين در هر جسم و چيزي امكان موجود و معدوم شدن هست پس

ِي َ�َفرَ ﴿ َّ � ََ ِِ ُه  بحث پيدايش جهان به اختتام رسيد. ﴾ََ

 نظم جهان دليل بر وجود خدا

 چه تاريك و روشن چه باال و پست
 

 نشان هست بر هستيش هر چه هست 
 

انگيز  از ادلة متقنه بر وجود خدا نظام جهان خلقت است، نظام آفرينش برهان شگفت
هاي خداپرستي بيش از  ليل بر وجود خداست، و قرآن در بحثرمز و خلقت قويترين د
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هر موضوعي به همين سخن توجه داده و بشر را به مطالعه در خلقت موجودات به منظور 
 دهد. شناخت خداوند سوق مي

با بررسي مسايل دقيق تجربي و با نگاه كردن در جهان طبيعت اين واقعيت ثابت 
اي بر اين جهان حكمفرماست و از كوچكترين  هشود كه نظام شگرف و خيره كنند مي

اش گرفته تا هر يك از مجموعة دستگاههاي بدن، قلب  ذرات وجود ما با ساختمان پيچيده
و مغز و سلسله اعصاب و سلسله رگها و ارتباط و همكاري نزديك و هماهنگي آنها با 

گاهيم همگي از نظام شناسيم و از آن آ هاي بزرگ آسمان تا آنجا كه مي يكديگر تا منظومه
 كنند. اي تبعيت مي دقيق و كامل بررسي شده

چندانكه دانشمندان بزرگ را به شگفتي واداشته است ما در اين قسمت قلم را به 
اند  دست چند دانشمند كه با مشاهدة نظام حاكم بر جهان به وجود خدا اعتراف كرده

 سپاريم: مي
شود  تر مي هر قدر دامنه علم گسترده: «گويد شناس مي دانشمند معروف و ستاره هرشل

 ».آيد استداللهاي دندانشكن و قويتري براي وجود خداوند ازلي و ابدي بدست مي
در عالم مجهول نيروي عقل و قادري «گويد:  ، نابغة علمي قرن بيستم مياينشتاين

 ».وجود دارد كه جهان گواه وجود اوست
رئيس تحقيقات شركت شيميايي در فلسفه و شيمي  دكتر توماس ديويد چاركس

من معتقدم در طبيعت همه چيز از روي «گويد:  كالركس و متخصص شيمي است مي
گيرد و الزمة اين نظم و مشيت اين است كه از جانب يك  مشيت و نظم انجام گرفته و مي

 ».دانم عاقل و صاحب اراده باشد و من آنرا خدا مي
مي از دانشگاه اينديابا و استاد شيمي از دكتر در فلسفه ات دكتر جان آدولف بوهلر

در طبيعت به هر سو بنگري نظم و مشيت نمايان است گويي «گويد:  كالج اندرسون مي
شود و اين معني در عالم اتم كامالً  دنيا سوي هدف و مقصد مشخصي سوق داده مي

اند،  دهروشن است تمام اتمها از هيدروژن گرفته تا اورانيوم از روي يك مدل بوجود آم
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زيرا هنگاميكه دايره اطالعات ما راجع به الكترونها و پروتونهايي كه عناصر مختلف را 
و نيز ». شويم شود ما بيشتر متوجه نظام هماهنگي جهان مي اند بيشتر مي تشكيل داده

ما بجاي در نظر گرفتن كيفيت آفريدگار و عوض زايد شمردن خدا بايد او را «گويد:  مي
تواند مجهوالت  هايش را ستايش كنيم؛ بشر مي جهان ببينيم و آثار و نشانهدر ميان نظام 

تواند قوانين طبيعي را خلق و ايجاد نمايد و تنها  طبيعت را كشف و درك كند؛ ولي نمي
 ».تواند قوانين طبيعت را وضع و ايجاد كند خداست كه مي

ناشي از حيوانات  پاستور، بعد از اينكه ميكروب را كشف كرد و اغلب بيماريها را
بيني دانست و با اين كشف خدماتي ارزنده به جهان بشريت كرد؛ از او سؤال شد آيا  ذره

با اين كشف، عقيدة «با اين موفقيت، باز به وجود خدا عقيده داري؟ او در جواب گفت: 
بيني و  من به خدا صد چندان شده است؛ زيرا ساختمان وجودي اين حيوانات ريز و ذره

العادة پديد آورنده  چگونگي توليدمثل آنها مرا به گستردگي علم و قدرت فوق كثرت و
آنها (خدا) متوجه نموده و از قدرت خدا سخت متحير و بشگفت آمدم؛ آنچنان صنعت 
بديع و نيروي شگرف در سازمان وجود آنها بكار رفته كه عقل در حيرت است و آدمي را 

 ».زدسا ور مي تعجب و تحير غوطه به درياي
 د نظم جهان و اعترافشان به خدا!!.اين بود خالصة سخنان دانشمندي در مور

دهد و هر انساني  آري، نظم جهان انسان را به سوي پروردگار و صانع بزرگ سوق مي
العاده، بدون دخالت  كند كه پيدايش اين نظام با اين دستگاههاي پيچيده و فوق درك مي

پذير نيست، دليل نظم جهان قويترين  ي علم امكانيك مبدا عقل و شعور و بدون رهبر
دليل بر وجود خداست دليلي است كه عام و خاص و عاقل و جاهل كور و بينا همه و 

شوند اين برهان سهل و ساده و قابل  همه در اثبات وجود خدا به اين دليل متوسل مي
باشد آنرا  قبول براي همه است، دليلي است كه هر كس كه داراي عقل سليم و شعور

توان گفت: اين جهان و  دهد. چگونه مي كند و هيچگونه شكي به خود راه نمي قبول مي
اين خورشيد جهان افروز و اين ماه منور وستارگان درخشنده و زمين و آسمان وسيع و 
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البديع صورت  سارها و درياهاي بس بزرگ و... كه خلقت آنها في ها و بيابانها و چشمه كوه
 .ر خالق و صانعي از خود نباشد؟!گرفته بيانگ

 اصل سببيت

از انسانهاي دورة اول گرفته تا امروز سؤالهايي ذهن بشر را به سوي خود جلب كرده 
است؛ آرزو دارد بداند كه بدو وجودش از چه زماني بوده و تا چه زماني اين كرة خاكي 

د؟ گاه گاهي خياالت، رو خواهد بداند از كجا آمده و به كجا مي را اشغال نموده است؟ مي
انسان را چنان از دايرة حواس خارج كرده و انسان ناخودآگاهانه و در حين جنون مارك 

گويد: از رحم مادر يا  زند گاهي انديشه به او مي اش مي را بر پيشاني» خودم بوجود آمدم«
تالش  آيد و از نطفه پدر پاي به اين جهان نهاده است، ليكن انسان به اين زودي باز نمي

پيگير براي پي بردن به آغاز آفرينش تالش دارد و دنبال پيداكنندة اساسي و بنياديني كه 
رود و به جستجو دربارة  گردند و مرجع همه اسباب است مي همة سببها به سوي او برمي

 پردازد. آن مي
زند بينيم كه فر ما اگر به پيرامون و اطراف خودمان نگاه كنيم و دقيق بررسي نمائيم مي

ريزد و هر چيز منسوب به طرف سببي هست،  شود باران از ابر فرو مي از پدر پيدا مي
ماشين به سوي سازنده، هواپيما به سوي مخترع، كشت به سوي كشاورز و همين طور هر 

ايم؛  ايم يا چيزي بدون سازنده نديده اي بدون سبب نديده چيز ديگر، ما تا بحال پديده
هر پديده پديد آورنده و هر موجود ايجادكننده و هر حادثه براي همه ثابت است كه 

محدث و هر مسبب سببي و هر معلول علتي در كنار خودش دارد بنابراين جهان هم بايد 
تواند باشد و گسترش  اي داشته باشد و پديد آورند و صانع جهان جز خدا نمي ايجادكننده

اند از اين اصل به اندازة علم و تو كند و هر كس مي دانش به اين اصل مسلّم كمك مي
نشين و صحرانشين اين حقيقت را در  دانش خود استدالل كند؛ چنانكه يك عرب باديه

دهد، و جاي پاي بر  مدفوع شتر بر وجود شتر گواهي مي«غالب اين الفاظ ريخته است: 
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وجود رهگذر؛ آيا شب ديجور و سياه و روز روشن و درخشان و آسمان با اين همه برج 
 .»و با روها دال بر وجود آفريدگار نيست؟!

 اين صحرانشين با فطرت خود به اصل سببيت پي برده است.

 ها پرست اشكاالت ماده

ايم  هاي جهان سير و سفر كرده پرستها معتقدند كه: ما در تمام گوشه اشكال اول: ماده
ايم ولي در هيچ  ره ماه و باالي آتمسفر زمين با نيروي علم و دانش پرواز نمودهحتي تا ك

ايم و هر چه در آسمانها باال رويم همين حال  جا موجودي به نام خدا و خالق جهان نديده
را خواهيم داشت و چيزي در جلوي ديدگاه، به نام خدا مجسم نخواهد شد. پس اين 

 .گوييد كجاست؟! خدايي كه شما مي
پاسخ: اوالً: ما در شروع كتاب ثابت كرديم كه حس تنها راه شناخت حقايق نيست و 

هاي حسي نه تنها دليلي بر عدم وجود آن نيست؛ بلكه  درك نشدن چيزي بوسيلة اندام
بينيم اشتباه  حتي نبايد موجب استبعاد هم بشود و انكار غيرمحسوس بنابراين كه آن را نمي

17Fپرستها است بزرگ ماده

براي وضوح بيشتر سخنمان به يك داستان كه در يكي از  .1
 كنيم: دبستانها رخ داده است بسنده مي

گويند: بلي!  آموزان مي بينيد؟ دانش گويد: آيا مرا مي آموزان مي آموزگاري به دانش
گويند: بلي!  بينيد؟ مي گويد: آيا تختة سياه را مي گويد: پس من وجود دارم، سپس مي مي
گويند: بلي!  بينيد؟ مي گويد: آيا ميز را مي تخته سياه وجود دارد، مي گويد: پس مي
گويد:  گويند: نه مي بينيد؟ مي گويد: آيا خدا را مي گويد: پس ميز وجود دارد آن گاه مي مي

آموزان، عقل  گويد: اي دانش خيزد و مي آموز زرنگي برمي پس خدا وجود ندارد!! دانش
گويد: در اين  آموز زرنگ مي گويند: نه، دانش دهند و مي يبينيد؟ پاسخ م آموزگار را مي

 خرد است. صورت عقل آموزگار وجود ندارد و معلم بي

                                           
 چنانچه ما در ابتداي كتاب به بطالن اين ديدگاه پرداختيم. -1
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ثانياً، حواس يك چيز مادي است، پس چيزهاي غيرمادي را كه از دايرة درك فراتر 
توان درك كرد و كار علوم تجربي در مورد اشياء  هستند هرگز با يك چيز مادي نمي

رسند  روحاني عدم و نفي نيست بلكه علوم تجربي وقتي به اشياء روحاني ميمعنوي و 

دانيم. و چون خدا از اشياء مادي و اجزاي اين جهان  ما نمي» ندري ال«زنند كه  فرياد مي

هاي پيشرفته به جستجو و بررسي آن در ميان اجزاي جهان كه  توان با دستگاه نيست نمي
از خدا در اين جهان شبيه اين است كه ساعتي را به آفريده هستند پرداخت، و جستجو 

ساز  اي دارد و او به جستجوي ساعت كسي نشان بدهيم و بگوييم كه: اين ساعت سازنده
در البالي چرخهاي ساعت و اجزاي آن بپردازد پس از آنكه مدتي در البالي چرخهاي 

افتم پس اين دليل ساز را ني ساز را نيافت بگويد: من ساعت ساعت و اجزاي آن، ساعت
اي ندارد. آيا سخن اين شخص با عقل و خرد موافق  است بر اينكه اين ساعت سازنده

توان در مصنوعش  ساز را كه خودش هم مخلوق است نمي است؟ هنگامي كه ساعت
يافت پس خداي بزرگ و عظيم و سازندة زمين و آسمان و ديگر سيارات را چطور 

 .مخلوقاتش است ديد؟! توان در اين جهان كه يكي از مي
گويند: اگر جهان و جهانيان را خدا خلق كرده  اشكال دوم: بسياري از ماديگران مي

 .پس خود خدا را چه كسي خلق كرده است؟!
اي سراغ نداريم كه چيزي را از عدم و  پاسخ: اوالً ما تاكنون هيچ مخلوق و آفريده

ست نه ابداع و نوآفريني، هنگامي نيستي پديد آورده باشد، كار بشر سازندگي و صنعت ا
تواند چيزي بيافريند پس ذات آفريننده بايد مخلوق نباشد زيرا اگر خالق  كه مخلوق نمي

ها  طور كه ديگر آفريده تواند چيزي بيافريند همان آفريده و مخلوق به شمار آيد نمي
 توانند چيزي بيافرينند. نمي

و خدا پديده نيست تا مشمول اين قانون و هاست،  ثانياً: قانون عليت منحصر به پديده
نيازمند به علت باشد، هر چيز يك امتياز و خاصيتي دارد، خاصيت آفريدگار غير از 
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خاصيت آفريده و مخلوق  است؛ براي نزديك شدن اين مسئله به ذهن، مثالهايي ذكر شده 
 پردازيم: است كه ما در اين قسمت به ذكر آنها مي

 بوسيلة نور است روشنايي نور از كجاست؟ روشنايي همة اشياء -1
 روشنايي نور از خود اوست يعني نور مساوي با روشنايي.

 رطوبت هر چيز از آب است رطوبت آب از كجاست؟ -2
 آب ذاتاً مرطوب است يعني آب مساويست با رطوبت.

 چربي هر چيز از روغن است؛ چربي روغن از چيست؟ -3
 .ساويست با چربيروغن ذاتاً چرب است يعني روغن م

 آوريم: براي توضيح بيشتر مسئله، يك مثال ديگر مي
هرگاه كتابي را روي ميز بگذاريم و از اتاق بيرون برويم و بعد از مدتي به داخل اتاق «

برگرديم و ببينيم كه كتابي را كه روي ميز گذاشته بوديم در جاي خود نيست، بلكه در 
را كسي در قفسه نهاده، زيرا كه خاصيت كتاب  كنيم آن قفسه كتابخانه است؛ يقين مي

خواهد كه آن را بلند كند و در قفسه بنهد اين را در  حركت كردن نيست بلكه كسي را مي
ذهن داشته باشيم. اگر كسي در اتاق كتابخانه روي صندلي نشسته باشد و ما بيرون برويم 

صندلي نشسته بود االن و بعد از چند دقيقه برگرديم و ببينيم كه شخصي كه اول روي 
پرسيم كه چگونه از صندلي برخاسته و روي فرش نشسته زيرا  روي فرش نشسته نمي

تواند راه برود و جابجايي او نياز به ديگري ندارد  خاصيت انسان حركت كردن است مي
تواند  طور كه خود كتاب نمي ها و مخلوقات مانند همان كتاب هستند همان اآلن پديده

تواند خود بخود پيدا بشود بلكه نياز به صانع و  مينطور مخلوق هم نميحركت كند ه
خاصيت خدا هستي است و نياز به صانع و آفريننده ندارد و همانطور كه  آفريننده دارد.

سئوال كردن دربارة آن شخص كه به كسي آن را برداشته و باالي فرش نهاده عالمت و 
دربارة خدا كه چه كسي خدا را آفريده نشانة نشانه ديوانگي است! همينطور سوال كردن 

 ديوانگي است.
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جو گران همراه شويم و چند گامي با ايشان جلوتر برويم، بد نخواهد  ثالثاً، اگر با پرس
پرسند: چه كسي اهللا را آفريده است، برايشان بگوييم: اگر كسي ديگر اهللا  بود وقتي كه مي

را آفريده است كه اهللا را آفريده است؟ و  را آفريده، پس شما بگوييد: چه كسي آن كس
چه كسي فرد سوم و غيره را آفريده است؟ باالخره بايد به انتهائي برسيم زيرا تسلسل الي 

شود چه كسي خواهد  غير نهايت نزد عقال محال است، آخرين كسي كه از او پرسش مي
اي اين  د و نه آفرينندهبود به عبارت ديگر در نهايت بايد به ذاتي برسيم كه نه آغازي دار

18Fذاتي كه نه آغاز دارد و نه آفريننده اين همان ذات خداوند است و بس

1. 

 خداي مصنوعي عصر حاضر

بعد از اينكه وجود خدا را به پايه تثبيت رسانديم و اشكاالت و شبهاتي را كه در اين 
ه و نگاهي بر چگونگي خدايي كه ساخت مورد در ذهنتان خيمه زده بود زدوده شد،

پرداخته عصر كنوني است بيندازيم؛ خدايي كه مشتي از انسانهاي حيوان صفت طبق 
باورهاي پوچ خودشان آن را تزئين و بعد آنرا بهترين همدم تنهايي و قويترين حلّال 

 اند. بند و بارشان معرفي نموده مشكالت خويش و جامعة بي
: وجود نازنين و اندام متناسب اگر رو به يكي از ايشان كنيم و از او چنين بپرسيم كه

گوييم: اين طبيعتي  ما در پاسخ به اينها مي». طبيعت«تو را چه كسي آفريده؟ خواهد گفت: 
زنيد داراي چه نوعيت و خصوصيتي است؟ مراد شما از طبيعت،  كه اين قدر دم از آن مي

چنين شد خود اشياء است، يعني جماد، نبات و حيوان و همة كائنات طبيعت؟ پس نتيجه 
گوييد: فالن چيز را طبيعت آفريده هدفتان اين هست كه خود آن  كه هنگاميكه شما مي

چيز خودش را آفريده، يعني زمين زمين را آفريده، آسمان آسمان را آفريده، كوه كوه را 
ساخته، باالخره هر چيزي خودش، خالق و آفريننده خودش است. لذا پوچ بودن اين 

 واضح و روشن است.نظريه براي خردمندان 

                                           
 با استفاده از كتاب اهللا تأليف سعيد حوي. -1
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يا مراد شما از طبيعت آن خاصيت و ويژگي است كه در اشياء وجود دارد، پس نتيجه 
اين شد كه آن قابليت و ويژگي كه در هر چيز قرار دارد همان پيداكننده و سازندة آن چيز 

اي بيش نيست؛ بايد دانست كه ويژگي و  است؛ و اين در حقيقت يك سراب گول زننده
يك عرض و چيز الشعوري است، و داراي حيات و زندگي نيست پس خاصيت چيز 

چطور يك چيزي كه خود حيات ندارد، سبب پيدايش و بوجود آمدن چيزي ديگر 
عقل و  شود؟ آيا نسبت دادن حيات و پيدايش به يك چيز مرده، و كور و كر و بي مي

 .اي است؟! شعور كار خردمندانه

 فرضية تكامل (نشو و نما و ارتقاء)

داروين و برخي ديگر از دانشمندان برآنند كه جهان داراي سير تكامل است، همه 
اند و از سادگي و زشتي قدم به سير  چيزهاي جهان در ابتدا بسيار ساده و زشت بوده

رفته سيما و  در مسير اين حركت تكامل رفتهاند و  اند و آرزوي پيشرفت كرده تكامل نهاده
اند؛ داروينيستها به تقليد از رهبر خود عقيده دارند كه  كردهصورت زيباي كنوني را پيدا 

نمايد ميليونها سال  همين انسان كه فعال به چهرة بهشتي و جذاب و زيبا عرض اندام مي
قبل ميمون بوده، رفته رفته انسان شده و انسان در حقيقت از نوع و نسل اين حيوان است! 

تداء ساده بوده و تدريجاً مسير تكامل را و به همين صورت تمام ديگر موجودات در اب
 اند. طي كرده

 نقد فرضيه تكامل

اوالً اين يك فرضيه قطعي و يقيني نيست بلكه بسياري از دانشمندان اين فرضيه را 
اند بيش از دانشمنداني نيستند كه  اند و دانشمنداني كه داروين را تأييد كرده باطل قرار داده

اي در ميان دانشمندان مورد قبول و رد قرار گيرد و  وقتي مسألهاند؛  با او مخالفت ورزيده
پذيرند تنها در حد نظريه باقي خواهد ماند و به سطح  پذيرند و بعضي نمي برخي آن را مي

توان در هر  علمي ثابت و قاطعي نخواهد رسيد و چنانكه ما در شروع كتاب گفتيم. نمي
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ات علوم تجربي يقيني نيستند و با چنين چيز بر علوم تجربي اعتماد كرد، زيرا فرضي
توان مطلبي را كه در يك كتاب آسماني آمده و به صورت صريح و غيرقابل  اي نمي فرضيه

توجيه است مردود شناخت و آنرا دليل بر نبودن خدا گرفت. زيرا تمام اديان آسماني 
است كه او دانند و ظاهر و روشن  خلقت انسان را از يك انسان اولي به نام آدم مي

 مستقيماً از خاك آفريده شده است.
تواند رشد كند كه در آن جذبه و آرزوي تكامل باشد در صورتيكه  دوماً: مخلوقي مي

ادناترين مخلوق جماد است بعد نبات بعد حيوان بعد انسان، و جماد و نبات و حيوان 
چطور  بطور كلي از شعور و درك خالي هستند و هنگاميكه درك و شعور ندارند

 توانند آرزوي رشد و ترقي كنند؟ مي
سوماً: براي آرزو كردن چيزي نياز به تصور كامل آن چيز است بطور مثال اگر ما 

توانيم كامالً آن را تصور كنيم ولي آيا  كنيم قبل از آن مي آرزوي خوردن يا نوشيدن را مي
 توانند تصور كنند؟ جماد و نبات و حيوان مي
سواد  به آرزو نياز به آالت و اسباب است بطور مثال يك بي چهارماً: براي رسيدن

تواند آرزوي مهندس شدن را بكند زيرا اسباب و آالت مهندسي براي وي فراهم  نمي
نيست، پس آيا در يك حيوان يا جماد اسباب و آالت انسان با يك مخلوق پيشرفته شدن 

 وجود دارد؟
ك سري آگاهي و معلومات در مورد آن تواند آرزوي چيزي بكند كه ي پنجماً: كسي مي
تواند آرزوي مهندس يا دكتر شدن  كند داشته باشد، بطور مثال كسي مي چيزي كه آرزو مي

را بكند كه بداند دكتري يا مهندسي وجود دارد و اگر چنين آگاهي ندارد پس آرزوي آن 
ه بود يا آگاهي هم برايش متصور نيست پس حيواني كه بعداً انسان شده آيا انساني را ديد

 و اطالعي در مورد انسان داشت تا چنين آرزوئي بكند؟
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تري  ششماً: با گذاشتن چندين هزار سال چرا انسان ترقي نكرده و موجود پيشرفته
ها همانطور كه ميمون ترقي كرد و انساني شد انسان  نشده است، و بنابر گفته دارونيست

 ن نشد؟كرد! پس چرا چني هم بايد ترقي و پيشرفت مي
اند و اين فرقها و اختالفهاي  هفتماً: انسان و ميمون دو مخلوق و دو جنس جداگانه

بزرگي كه انسان با ميمون دارد همه بيانگر اين واقعيت هستند كه ميان انسان و ميمون در 
توان پذيرفت كه انسان با اين همه  تواليد و تناسل هيچ ارتباطي وجود ندارد. چطور مي

يازات ويژه مانند عقل و تفكر و تكلم و پاكي و زيبايي و... كه او را اشرف كماالت و امت
اند، بوجود آمده باشد؟! گذشته از آن،  مخلوقات كرده، از آن حيواني كه فاقد اين كماالت

ميمون حيوان است و داراي صفات ويژگيهاي حيواني؛ حيوان تكليفي ندارد و اگر انسان 
شد انسان داراي ويژگيهاي  ها بر او تحميل نمي نامه و آيين بود اين همه مقررات حيوان مي

اخالقي و رفتاري هويدائي است، انديشه و دانش و فهم و ديگر اخالقيات و روحيات 
 .انسان كجا و منش و روش حيوان كجا؟!

هشتماً: تعداد كروموزومها در هر سلول انسان چهل و شش و در هر سلول ميمون 
يك حيوان و جاندار را از حيوان و جاندار ديگر متمايز و جدا  چهل و هشت تا هستند كه

گردانند. و دانشمندان بعد از كشف كروموزومها از اينكه بگويند: انسان از ميمون پيدا  مي
حقايق موجود آشكار و «گويد:  مي» فرخو«شده خودداري كردند. چنانكه دانشمند بزرگ 

اي كه  فرق بسيار و فاصلة بعيدي است؛ بگونهگويند ميان انسان و ميمون  روشن به ما مي
توانيم حكم صادر كنيم كه انسان از نژاد ميمون و يا حيوان ديگري است و اصالً  نمي

 .»درست نيست زبان بدان بگشاييم
نهماً: اين انسان كه از ميمون حاصل شده و امروزه بصورت انساني درآمده حتماً در 

؛ انسانها يا حيوانهاي آن مرحله كجا هستند؟ چرا اين سفر مراحل فراواني را طي كرده
نامي از آنها در جهان باقي نمانده؟ اگر بگويند كه نوع آنها از صفحه هستي به مرور زمان 
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ها از آنها ضعيفتر است بلكه آخرين و  گوييم: پس چرا ميمون كه به درجه برچيده شده. مي
 د؟باشد تا امروز در دنيا وجود دار ضعيفترين نوع مي

هائي  گويند: اگر آدم پدر تمام انسانهاست پس اين اسكلت ـ دارونيستها مي يك اشكال
ها از  اند و مورد آزمايش قرار دادند و ثابت شده كه اين اسكلت كه دانشمندان كشف كرده

ميليونها سال جلوتر هستند در صورتي كه از خلقت آدم چند هزار سال بيشتر نگذشته 
 توانيد بگوييد؟ ها چه مي سكلتپس شما در مورد اين ا

توان اعتماد كرد؛ زيرا دانشمندان اكثراً دچار  پاسخ: اوالً بر قول دانشمندان نمي
م 1912كنيم در سال  شوند ما اين حرف را با يك داستان ثابت مي اشتباههاي بزرگي مي

 در شهر پلت دوان انگليس يك حادثه دلچسپي رخ داد و آن اينكه در اين شهر سر يك
هاي امروزي بود و استخوانهاي  هاي انسان اش مانند جمجمه انساني كشف شد كه جمجه

ديگر سر مانند استخوانهاي ميمون بود دانشمندان اين سر را انسان پلت داون ناميدند اما 
بعد از چهل سال تحقيق و آزمايش معلوم شد كه اين سر قالبي بوده است و يك نفر 

19Fچنين طرحي ريخته بودبراي فريب دادن دانشمندان 

1. 
هايي نه تنها اينكه مخالف با اسالم و قرآن نيست  ثانياً: دريافت كردن چنين اسكلت

كنند زيرا ما مسلمانان معتقديم كه قبل از انسان در اين  بلكه عقائد اسالمي را تأييد مي
اي زيسته و آن مخلوق هم عيناً مانند همين انسان دار زمين مخلوقي ديگر بنام جن مي

 ماند. عقل و شعور و درك بوده پس بر ما اعتراض باقي نمي

                                           
 .7/1009تانيكا كوچك يپيديا برولكانسائي -1



 
 

 نبوت

 نياز به پيامبر

اوالً: ما قبالً ثابت كرديم كه اين جهان پهناور با تمام موجودات زنده و غير زنده را 
خداي يكتا آفريده است، و هدف خداوند از آفريدن موجودات ديگر بافت يك زندگي 

مواره مسير زندگي پرفراز و نشيب خودش را در كنار راحت است تا انسان بتواند ه
شود هدف از آفرينش انسان چيست؟ انسان چرا  خاليق ديگر بپيمايد در اينجا سئوال مي

 قدم در اين دنيا گذاشته است؟
آيا آفرينش انسان تنها براي لذت بردن، خوردن و خوابيدن و مال اندوختن است؟ 

كه تمام پيكر و وجود او بيانگر خالقي است كه بايد  خير، خداوند انسان را طوري آفريده
سرش را در برابر او خم كرده و بهترين و با ارزشترين قسمت آن را كه جبين است در 

 فرمايد: برابر او به سجده بگذارد. خداوند مي

وِن ﴿ ُهده َّ ِ�َۡع ِ ِ ََ س ِ
ۡۡ ّّ َو� ِ

ِۡ َه �  .]56الذاريات: [ ﴾٥َوَاخ َلقَۡت
 .»ا نيافريدم جز براي اينكه مرا پرستش كنندجن و انس ر«

نياز و طوالني بودن عمر آن براي هر چه  پس خلقت انسان براي عبادت خالق بي
داند چطور عبادت كند و به چه  بيشتر شدن معرفت خداوندي است، ولي آيا انسان مي

سلسله  صورتي خدا را پرستش و بندگي كند همه اينها بستگي دارد بر اينكه خداوند يك
آگاهيها و تعليمات صحيح را در اختيار انسان بگذرد و براي تربيت اين موجود هر بيان 

 كامل و نمونه را بفرستد.
باشند،  عقل؛ دوم احساسات و عواطف مي دوماً: بشر داراي دو خصوصيت است: اول

 و بشر هيچ وقت خارج از اين دو خصوصيت نبوده، و اين هر دو براي هميشه در انسان
ماند و بنابراين  بود مانند يك ماشين مي وجود دارند زيرا اگر انسان فقط داراي عقل مي
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طلبي، احساس  انسان عالوه بر عقل مقداري عواطف و احساس دارد مثل احساس جاه
حسد، احساس شهوت و همينها است كه در بشر نياز به كنترل دارد و اينها هستند كه 

خيزند و انسان براي تعديل  ذيرند و با عقل به مبارزه برميپ گويد آن را نمي آنچه عقل مي
و تعادل اين احساسات و عواطف نياز به راهنمائي پيامبران دارد، انسان بوسيلة عقل و 

تواند لوازم و اسباب زندگاني دنيوي خو را از قبيل: غذا و لباس و  قوت فكري مي
اي  براي خود فراهم كند و تا اندازه مايحتاج ديگر زندگي كه در اين دنيا بدان نياز دارد

زندگي خود را سر و سامان دهد ولي هر چند انسان در علم و تكنولوژي پيشرفت كند 
تواند يك قانون كلي براي زندگي شخصي و اجتماعي خود فراهم نمايد؛ چنانكه بشر  نمي

و فرد هاي گوناگون براي اصالح جامعه  از چند قرن پيش از ميالد مسيح تاكنون ايده
پيشنهاد كرده است، اما چون آدمي به رازهاي سعادت همه جانبه روحي و مادي آگاهي 

اي اراده دهد كه تمام  كامل نداشته و مجهوالت او بسيار بوده، هيچگانه نتوانسته ايده
هاي فكري و روحي و جسمي و در رأس آنها سعادت اخروي را تضمين كرده  خواسته

كرة زمين فراتر نهاده و به كرات ديگر سير كرده و هزاران  باشد. امروزه كه بشر پا از
آور ديگر را عرضه نموده؛ با اين همه انسان امروزي  اختراع و ابتكار نو و شگفت

زند؛ چون هيچ يك از  آب و علف سعادت به دور خودش چرخ مي سرگردان در بيابان بي
وي زمين ياد بدهد چنانكه ابتكارات وي نتوانسته است به او روش زندگي كردن را بر ر

انسان امروزه ياد گرفته است كه چگونه در عمق «گويد:  يكي از انديشمندان غربي مي
درياها همچون ماهي حركت كند و چگونه در آسمانها همانند پرندگان به پرواز درآيد اما 

؛ از اين رهگذر است »هنوز ياد نگرفته است كه در روي زمين خودش مثل آدم راه برود
دهد كه براي بقاء و سعادت اجتماع قوانيني الزم است تا در  كه عقل انسان گواهي مي

سايه اجراي آنها حقوق افراد محفوظ بماند و از تعدي و ستمگري زورمندان جلوگيري 
شود و اختالفات و ناهنجاريها برطرف گردد و غريزة خودخواهي و سودطلبي افراد 
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تواند  از قانون الهي آفريدگار جهان قانوني ديگر نمي تعديل و كنترل گردد؛ آن قانون غير
 باشد.

احتياج به بعثت پيامبران در بقاي «گويند:  سينا در موردنياز بشر به بعثت پيامبران مي ابن
نوع انسان و تحصيل كماالت وجودي او از روييدن موههاي مژگان و ابرو گرفته تا فرو 

دامه حيات انساني الزم است مسلماً بيشتر است رفتگي كف پاها و امثال اينها كه براي ا
 .20F1»بنابراين ممكن نيست عنايت ازلي آن منافع را ايجاد كرده باشد و اين را ايجاب نكند

 حقيقت نبوت

پيامبران آن بندگان برگزيده اهللا سبحانه وتعالي هستند كه قدرت استنباط و نيروي 
ها بوسيلة همان نيروي قدرتي كه خداوند ادراك حقايق را به آنها ارزاني داشته است، و آن

متعال در نيروي ادراكي آنها نهاده و شناختي كه به آنها عنايت فرموده، حقايق اين جهان 
نام دارد و آن آگاهيهايي كه توسط اين نيرو » نبوت«كردند. همين نيرو،  را كشف مي

ت از جانب شوند، و اين قدرت موهبتي اس شوند وحي و الهام ناميده مي حاصل مي
پروردگار همانطور كه خداوند به ديگر افراد بشر نيروي عقل و تعقل را عنايت فرموده به 

تواند با زحمت و كوشش و رياضت  اين افراد نيروي نبوت را عنايت فرموده، و كسي نمي
و عبادت فراوان اين مقام را كسب كند. امام غزالي در اين مورد بحث جالبي دارند كه ما 

 كنيم: ن را در اينجا نقل ميخالصة آ
گذارد از هيچ چيز  انسان به لحاظ اصل خلقت جاهل است هنگاميكه قدم به دنيا مي

آيد كه به وسيلة آن چيزهايي  آگاهي ندارد و براي نخستين بار حس لمس در او پديد مي
كند، مانند: حرارت، برودت، رطوبت، يبوست، نرمي  را كه مربوط به المسه است حس مي

ها به ديدنيها و شنيدنيها هيچ ربطي ندارند. سپس حس ديدن در او  زبري. و اين حسو 
تواند حس كند، بعد حس شنيدن در او  كند و بوسيلة آن رنگها و مقدارها را مي ظهور مي

                                           
 بوعلي الهيات كتاب شفا فصل نبوت. -1
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كند  نمايد پس از آن حس چشيدن پيدا مي كند و امواج صوتي را با آن ادراك مي ظهور مي
شود و در  رسد و دورة جديدي از ادراك آغاز مي ايان ميتا آنكه حدود محسوسات بپ

دهد، و اين دوره  دورة جديد چيزهائي را كه خارج از منطقة حواس اوست تشخيص مي
شود سپس باب ديگري در ادراك كه ادراكات عقلي است به روي  از سال هفتم شروع مي

كند و از اين  درك ميشود آنگاه است كه ممكن و محال و جايز و ناجايز را  او باز مي
اي باالتر است كه از حد عقل بيرون است و چنانكه براي ادراك عقلي حواس  مرتبه مرتبه

توان امور عقلي را درك كرد براي ادراكات ماوراي عقل  رود يعني با حواس نمي بكار نمي
امش توان رسيد و آن مرتبه ن رود، يعني با نيروي عقل به آن حقايق نمي هم عقل بكار نمي

نبوت است، بعضي از عقال منكر اين مرتبه هستند اما انكارشان مانند اين است كه كسي 
 هنوز به او عقل داده نشده عالم عقالني را انكار نمايد.

خالصه ايمان به نبوت عبارت از اين است كه كسي تصديق كند به اينكه درجه باالتر 
شده و چيزهايي براي او  از عقل موجود است كه در آن درجه چشم انسان گشوده

گردد كه عقل از آن محروم است چنانكه حس شنوايي از درك كردن رنگ  مكشوف مي
توان با حس شنوايي به چگونگي رنگ پي برد زيرا اين كار حس  معذور است. (يعني نمي

21Fبينايي است)

1. 

 يك اشتباه بزرگ

ست؛ ولي يك نابغه گويند: پيغمبر يك نابغة اجتماعي ا بعضي دچار اشتباه شده و مي
اي پيدا  خيرخواه، يك نابغه اجتماعي كه اين نبوغ را خداوند به او داده است در جامعه

بيند، فسادها را كه رخ  هاي مردم را مي بيند، بدبختي شود اوضاع جامعه خودش را مي مي
 شود؛ بعد براي چاره و تغيير كند و متأثر مي بيند؛ اوضاع جامعه را درك مي دهد مي مي

برد و در نتيجه فكر كردن  انديشد و در فكر بهبودي ملت بسر مي نابسامانيهاي مردم مي

                                           
 براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به المنقذ من الضالل، امام غزالي. -1
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برد كه اين مفاهيم از خارج توسط  آورد كه گمان مي زياد در ذهنش مفاهيمي بوجود مي
 .شود در حاليكه در خارج هيچ چيز وجود ندارد!! شخصي به او القاء مي

وحي پيامبران و افكار نوابغ و دانشمندان فرقي گوئيم: در ميان  در پاسخ به ايشان مي
 .است بس بزرگ!!

مثالً يك كشف جديد براي نابغه و دانشمندي به دنبال فكر و ممارست و تجارب 
آيد و اين  فراوان و كوشش مداوم با اتكاء به اطالعات و معلومات مشابه قبلي به دست مي

فكر و انديشه، قرارداد و عادت و  برداشتها محصول هزاران گرايش، حدس، نظريه، تخيل،
 غيره است.

بيني نسبي و  فراست و هوش سرشار درست است كه به انسان هوشيار امكان پيش
دهد اما اين  حلي به هنگام پيش آمدن مشكالت و درك و دريافت سريع مي يافتن راه

 هاي افراد ديگر فرقي ندارد. دريافت، با دريافت
حقايق جهان كتابخانه و درس و معلم و تجربه در كار  اما براي پيامبر جهت فراگيري

شده، نداشتند؛ چنانكه در  نيست، و پيامبران هيچگونه اطالعي از آنچه به آنان وحي مي
 قرآن خيلي بر اين واقعيت تأكيد شده:

ََ قَوۡ تِۡقَك ﴿ ََ َو ن
َ
ٓ أ خ َِ ََ َ�ۡعقَمه ن ٓ َِِ�َۡكۖ َاخ كه خ َِ َُخٓءِ �ۡلَغۡيِب نهوِحي �

َ
ّۡ أ ُِۡل َ�َٰذاِا َك ِاّ َ�  ﴾مه

 .]49هود: [
كنيم، نه تو آنها را پيش از اين  اينها از خبرهاى غيبى است كه آن را به تو وحى مى«

 .»دانستى و نه قوم تو مى

بينيم كه پيامبران و  تواند با فكر خودش پي به حقايق تاريخي ببرد اما ما مي نابغه نمي
 اند. ه يخي بيان كردهزاران حقايق تار  صخصوصاً نبي اكرم 

همچنين پيامبران از نظر روحي و معنوي به درجه تكامل رسيده بودند و متصف به 
صفات كماليه بودند به حدي كه كفار و مشركين به ديانت و امانت آنها اعتقاد داشتند پس 

شود يك پيامبر در طول زندگيش به مردم دروغ گفته باشد كه بر من از جانب  چطور مي
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آيد يا اينكه در طول اين مدت متوجه نشود كه همة اينها خيال هستند  ر وحي ميپروردگا
 .گرداند!! كه به او القاء مي

آموزد و مثل الهامات نوابغ  همينطور پيامبر توسط فرشته مسائل و وحي را مي
دانشمندي كه مدعي است ناگاه يك فرضيه به من الهام شد، او فقط همين قدر احساس 

كند كه با شخصي  دانست كه ناگهان چيزي در ذهنش آمد اما احساس نمي يكند كه نم مي
كجا آمده خودش ديگر حس  از فهمد كه جوشيد اما اين همين قدر ميسروكار دارد 

دهند  كند كه با جائي تماس داشته يا نداشته است؛ ولي پيامبران آنطور كه توضيح مي نمي
 كنند. وجود شخصي يعني فرشته را حس مي

شود مخالف با رأي و نظريات شخصي  ين الهامي كه به دانشمندان و نوابغ ميهمچن
آنها نيست بلكه آن الهام نتيجة افكار و حدس و نظريات آنهاست در صورتيكه وحي در 

 بسياري مواقع با رأي شخصي پيامبر مخالف است، چنانچه در قرآن مذكور است: 

مۡ ﴿ ِه َ ََ ل ذِن
َ
ه َعنَك لَِم أ َّ َفخ �  .]43: التوبة[ ﴾ََ

 .»؟] دادى خداوند از تو در گذرد، چرا به آنان اجازه [باز ماندن«

قص و شائبه نيست، ولي تاكنون و غيره، با اينهمه گفتار دانشمندان و نوابغ خالي از ن
 اي ثابت نكرده است. كس در گفتار هيچ پيامبري نقص و شائبه هيچ



 
 

 معجزه

ر چيست؟ و چطور بايد فهميد شخصي كه گوييد: راه شناخت پيامب حتماً شما مي
كند پيامبر واقعي است؟ بايد گفت: پيامبران خدا همراه دعواي نبوت و  ادعاي نبوت مي

زدند كه خارج از جريان عادي طبيعت بود و معجزات  رسالت خويش دست به اموري مي
 و خوارق عادت نام داشت.

 حقيقت معجزه

داده اما گاه گاهي كاري را بر دست شخص خداوند اين جهان را؛ جهان اسباب قرار 
كند؛ تا بندگان را بر  مخصوصي بدون سبب ظاهري فقط با ارادة و قدرت خود پيدا مي

قدرت خداوند يقين كامل پيدا شود و خصوصيت و امتياز آن شخص براي مردم ظاهر و 
معناي  بوسيلة آن فرد مردم بتوانند به خدا برسند. لفظ معجزه از اعجاز مشتق است به

شود و دست ديگران از آوردن  عاجز گردانيدن، يعني آن كاري كه بر دست پيامبر ظاهر مي
آن كوتاه و عاجز باشد، و مردم با مشاهدة آن بفهمند كه آن كرشمة قدرت خداوندي 

 است.

 وقوع خوارق عادت

 ما در جهان دو نوع پديده داريم:
آيند و با آزمايشهاي تجربي  ود ميهايي كه از راه اسباب و علل عادي بوج پديده -1

 هاي فيزيكي و شيميايي. قابل شناخت هستند مانند تمام پديده
آيند يعني نه داراي قانون و  هايي كه بدون اسباب و علل عادي بوجود مي پديده -2

باشد و نه مدرسه و آموزشگاهي براي آموزش و تعليم آن شروع بكار كرده  قاعده مي
 است.
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نويسد: سلسله مسايلي است كه از  روف اروپايي در اين مورد مي، فيلسوف معهگل
دهد يعني اصالً خالف آن  هاي عقل محسوب گرديده و اجازة خالف آنرا نمي ضرورت

رود قضايايي كه در فلسفه و منطق  امكان ندارد مثل قضايايي كه در رياضيات بكار مي
 و ارتفاع نقيضين.گردد مثل اجتماع نقيضين  جزء قضاياي ضروريه محسوب مي

ولي يك سلسله مسايلي داريم كه مسايل تجربي است، يعني آنهايي كه عقالً هيچگونه 
گوييم: آن چنان است.  ايم مي ايم بلكه بحكم آنكه آنطور يافته لزومي در آن درك نكرده

گويد: ما تا بحال هر چه  كند اين است كه مي مثالي كه هگل براي اين نوع مسائل ذكر مي
ايم كه آب در اثر حرارت صد درجه مثالً بخار  ايم اين طور يافته الم، تجربه كردهدر ع

گوييم: حرارت علت بخار شدن آب است،  گذاريم عليت و مي شود بعد اسم آن را مي مي
گوئيم: سرما علت انجماد  گردد مي بينيم در سرماي زير صفر منجمد مي و يا اگر آب را مي

 گويد: است وي مي
ايم اينگونه حكم  ل انساني هيچكدام لزومي ندارد ما چون اين طور ديدهبراي عق«
كرديم يعني حرارت را  ايم در صورتيكه اگر از بدو تولدمان خالفش را مشاهده مي كرده

. »كرد يافتيم از نظر عقل هيچ فرق نمي موجب انجماد و سرما را باعث بخار شدن آب مي
ايم نبايد قضاوت  ايم و خالف آنرا مشاهده نكرده پس بنابر اينكه چيزي را يك طور يافته

آيند و هنگاميكه چيزي عقالً ممكن باشد و  كنيم. بنابراين، معجزات از ممكنات بشمار مي
 دليل نقلي بر وقوع آن داللت كند پذيرفتن وقوع الزم و واجب است.
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22Fشبهات منكرين معجزه

1 

 شبهه اول
است؛ وقوع معجزات و خوارق عادت  كساني كه ديد آنها فقط محسوسات و تجربيات

گويند: معجزات مخالف با عقل ومحال هستند زيرا پيدا شدن چيزي  كنند و مي را انكار مي
بدون سبب ناممكن و محال است، و اين جهاني است كه بقاء نظامش توسط اسبابي است 

 .كنيم؟! كه مشاهده مي
شود ادعايي است كه  دا نمياند كه چيزي بدون سبب پي پاسخ؛ كساني كه قائل بر اين

 گونه دليل و برهاني ندارند. براي اثبات آن هيچ
باشد  زنند خالي از هر گونه دليل قطعي مي آنچه را كه آنها مارك محال بودن بر آن مي

 گيرد. اي هرگز حكم محال واقعي را به خودش نمي الزماً همچنين محال خود ساخته
اند يا بدون اسباب؟  باب بوسيله اسباب پيدا شدهپرسيم: آيا خود اس ما از معترضين مي

آيد و تسلسل باطل است پس  اگر براي اسباب هم اسباب بپذيريم تسلسل اسباب الزم مي
بپذيرند كه خود آن سبب بدون سبب پيدا شده   بايد سلسلة اسباب بر يك سببي اختتام

اند  ون سبب پيدا كردهنامند پس قادر مطلق كه سبب اول را بد باشد و آن را سبب اول مي
آيا قادر بر اين نيست كه چيزي را بدون دخالت سببي ديگر، بوجود آورد بطور مثال نان 

پذيرد. اآلن اگر  از آرد و آرد از گندم و گندم از كشت، اين همه اسباب به كشت اختتام مي
پيدا  بپرسم كه كشت از كجا پيدا شده پس جوابي غير از اين نداريم كه بگوئيم از گندم

نامند و دور باطل است؛  مي» دور«شده پس گندم از كشت و كشت از گندم و اين را 
بنابراين بايد بپذيريم كه گندم اول بدون كشت بوجود آمده و هنگاميكه بوجود آمدن يك 

شود زيرا كه در مقابل  فرد از اسباب بدون سبب ثابت شد در هر فردي اين امكان ثابت مي
اند  افراد يكسانند. فالسفه، با تجربة محدود و ناقص خود ادعا كردهقدرت خداوندي تمام 

                                           
 عالمه ادريس كاندهلوي استفاده شده است.» اصول اسالم«در اين قسمت از كتاب  -1
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توان پيدا شد؛ فالسفه اگر تأثير اسباب و علل و كيفيت و  چيزي بدون سبب طبيعي نمي
كردند؛ زيرا اسباب موجد و سازندة  دانستند هرگز اينچنين ادعايي نمي كميت آن را مي

تواند چيزي بوجود  روردگار است، جماد نميمسببات نيستند؛ ايجاد و يپدا كردن صفت پ
اند همينطور صفت تأثير اسباب  آورد همانطور كه اسباب و علل خودشان عطيه خداوندي

اند و آنها مطابق با اراده و مشيت  و علل و تمام صفات و كيفيات عطيه خداوندي
 كنند. خداوندي اثر مي

شود و با هيچگونه دليل عقلي و  ثانياً؛ دريافت كردن سبب و علت از تجربه ثابت مي
شود يا  شود مثالً اين را گفتن كه فالن بيماري با فالن دوا عالج مي برهان قطعي ثابت نمي

اند و روشن است  كند همه بنابر تجربه گفته شده سوزاند يا آب غرق مي اينكه آتش مي
در ابتداي چيزي كه با تجربه ثابت بشود قطعي و يقيني نيست بلكه ظني است (چنانچه 

آيد و در تجربه امكان اشتباه هم  كتاب ثابت كرديم) چون در تجربه، تغيير و تبديل مي
توان حكم كلي زد؛ عقل هر چند دوربين و  هست. بنابراين، با يك تجربه جزئي نمي

ريزبين باشد باز هم انتهاي ادراكش محدود است؛ ثانياً عقل از خطا و اشتباه مصون 
تواند ادعا كند كه تمام اسباب و شرايط و موانع آن چيز، مورد  قلي نمينيست؛ ثالثاً هيچ ع
اند لهذا ممكن است يك چيز داراي اسباب و علل متعددي باشد و  بررسي قرار گرفته

براي وجود آن، شرايط و موانعي باشد و عقل؛ بعضي از آنها را درك و بيشتر آنها را درك 
نمايند در پشت پرده ادعاي علم  زه را رد مينكرده است، در حقيقت آن اشخاصيكه معج

گويند عقل ما تمام اسباب و علل جهان  محيط و غيرمحدود را دارند گويا به زبان حال مي
زنيم معجزه ناممكن و محال  را بطور كلي درك و احاطه كرده است بنابراين ما حكم مي

م و از آنها جويا بشويم گيري را محول به صاحبان خرد بكني است. حاال در اين جا نتيجه
بنياد و مبتني بر جهل و عدم شعور انساني است تا چه حدي  آيا چنين ادعايي كه بي

 صحت دارد؟
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دانشمندان بزرگ و معروف جهان بر آنند كه دايرة علوم و مجهوالت جهان خلقت 
ايم. چنانچه دانشمند بزرگ  بقدري وسيع است كه ما جزء كوچكي از آن را درك نكرده

نويسد: اما راه رفتن بر آب، يا تبديل كردن  لي در رد اين طور اشخاص چنين ميهكس
شراب را به آب، يا پيدا شدن بچه بدون پدر، يا زنده كردن مرده همة اينها بنابر مفهوم باال 
ناممكن نيستند البته اگر ما چنين ادعا كنيم كه در مورد فطرت اشياء علم ما تمام ممكنات 

ست شايد اين گفتة ما بجا بود كه صفات انساني با راه رفتن بر آّب و را احاطه كرده ا
پرواز كردن در هوا منافي هستند اما اين حقيقت مانند روز روشن ظاهر است كه رسيدن 

ايم بلكه توانائيهاي ما  به انتهاي علم، ممكنات بجاي خود هنوز ما از الفباي آن نگذشته
23Fانيم براي ممكنات حد و مرزي تعيين كنيم،تو بقدري محدود است كه هيچ وقت نمي

با  1
باكي چيزي را كه از درك و فهشمان خارج  خردان با كمال بي وجود اين، همه اين بي

 .كنند!! است انكار مي

 دومين شبهه 
گويند: معجزات، مخالف با قانون قدرت هستند و هيچ چيز   منكرين معجزه، مي

 .شود! مخالف با قانون قدرت واقع نمي
اي به تثبيت رسيده  مندي از چه ناحيه اسخ: در جواب بايد گفت كه اين ادعاي قانونپ

 گوييد مخالف با قانون قدرت است!! كنيد و مي است و بوسيله كدام قانون حكم صادر مي
ملزم هستيد بيان كنيد وكيل مدافع كدام قانون هستيد و آن قانون چه نوعيتي دارد و 

تواند  ريد؟ انساني كه سرا پا نسيان و فراموشي است چطور مياي براي آن دا چه اساسنامه
قدرت غيرمحدود خداوند را در قانوني كه مدون و ساخته و پرداخته خود اوست بيان 

كنيم دايره معلومات  كند!! قانون قدرت، نام آن محسوساتي است كه ما آن را مشاهده مي
هر روز ما چيزهاي عجيب مشاهده انسان از چند محسوسات بيرون نيست؛ عالوه بر اين، 
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كنيم آيا همة اينها مخالف با قدرت است يك نگاهي به عالم عناصر، عالم بصائر، عالم  مي
اي  مركبات، عالم نباتات، عالم حيوانات و بعد از همه به عالم انسان بيندازيد هر طبقه

ه دارند مجموعه عجايب و غرايب درست شده اگر فرض كنيم حيوانات با قصور دركي ك
دهند را به مسخره بگيرند و بگويند: اين كارهاي انساني  عجايبي كه انسانها انجام مي

مخالف با قوانين قدرت است، آيا اين تمسخر حيوانات داراي ارزش است؟! همان نسبتي 
كه عالم حيوان نسبت به عالم انسان دارد همان نسبت در ميان عالم جسماني و عالم 

هاي عالم انساني از عالم حيواني بيشتر است همينطور  كه كرشمه روحاني است همانطور
 هاي عالم انساني بيشتر است. هاي عالم روحاني از كرشمه كرشمه

كند مگر عموماً به فرق اينها توجه داده  ثانياً، عادت با قدرت خيلي زياد فرق مي
ري بنام عادت شود؛ همانطور كه در انسان دو چيز جداگانه يكي بنام قدرت و ديگ نمي

نامند  موجود است. قدرت انسان عامتر است رفتار هميشگي و خاص انسان را عادت مي
نامند. همينطور خداوند داراي قدرت و عادتي است  و انجام دادن مخالف آن را قدرت مي

شود ليكن گاه گاهي مختلف با عادت  اكثر و بيشتر ظهور امور مطابق با عادت مستمره مي
ند با اين همه آن كار خالف عادت از قدرت خداوند خارج نيست اشياء را ك هم كاري مي

گاهي بدون سبب پيدا كردن قدرت  با اسباب پيدا كردن عادت خداوند است، و گاه
خداوند است؛ بنابراين معجزات و خوارق عادت مخالف با قانون عادت هستند ولي 

كه از نطفه علقه و از علقه مضغه مخالف با قانون قدرت نيستند مثالً عادت خداوند است 
آيد كه بدون نطفه خلق  كند مگر اين الزم نمي و از مضغه گوشت و بعد فرزند پيدا مي

كردن فرزند خارج از قدرت خداوند است، قدرت باالتر از عادت است و بر تمام اسباب 
اگر پذيرند  كند. اگر در دنيا چيزي خالف عادت رخ دهد همه آن را مي حكمفرمايي مي

چه فرد واحدي مخبر آن باشد؛ ولي معجزات و خوارق عادت اگر چه با تواتر ثابت 
گيرند يك دانشمند فرانسوي در كتاب المسائل الروحيه در  گردند مورد تمسخر قرار مي

نويسد كه پستان اين زن بر ران چپش بود و بچه خود را از همان پستان  مورد يك زن مي
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پذيرند ولي هنگاميكه به  عادت است، ولي همه آن را مي داد. حاال اين خالف شير مي
 كنند!! گويند: مخالف با قانون قدرت است و آن را تكذيب مي رسند مي معجزات مي

 شبهه سوم
دانيم كه قوانين علمي سنن ثابت و اليتغيري هستند كه   گويند: ما مي منكرين معجزه مي

و  ،تراعات و اكتشافات گوناگون شده استهمين ثبات و دوام آنها پايه ايجاد صنايع و اخ
شوند پس بايد معجزات را ترديد كنيم به عنوان مثال  با معجزه قوانين علمي نقص مي

جان  ؟! چون حيات بخشيدن به يك پيكر بيزنده شدن مرده توسط حضرت عيسي
 د.تواند آن را تأييد كن هنوز از نظر علمي قابل حل نيست، و علم پزشكي و بيولوژي نمي

اند و قدرت خداوندي داراي حد و  پاسخ: اوالً معجزات به قدرت خداوند ظهور كرده
مرزي نيست خدايي كه اين جهان را با اين همه انرژي و ماده از نيستي به هستي 

تر از پيدايش زمين و آسمان  تواند چيزي مانند معجزه كه به مراتب آسان درآورده؛ آيا نمي
 .است ظاهر كند؟!

: از نويسند ليم استانل جيونس فيلسوف مشهور انگلستان در اين مورد چنين ميچنانكه و
اي به آساني  بحثهاي باال كه در مورد حقيقت و نوعيت علوم تجربي بيان شد يك نتيجه

توانيم مداخلت خداوندي را در  توان اخذ كرد آن اين است كه ما به هيچ وجه نمي مي
تواند در  ا آن ذات توانائي كه جهان را خلق كرده ميكارخانة فطرت باطل قلمداد كنيم زير

طور كه خود  آن اضافه و كم بكند و چنين واقعاتي براي ما غيرقابل تصور نيستند همان
24Fجهان براي ما غيرقابل تصور نيست

1. 
توانند قوانين كلي باشند؛ زيرا بسياري از ويژگيهاي طبيعت  دوماً: قوانين شما نمي

توانيد با تجربه چند چيز يك  يده و مخفي هستند پس شما نميتاكنون براي شما پوش
اند: بشر  اند و گفته قانون علمي كلي بسازيد؛ بسياري از دانشمندان و فالسفه اعتراف كرده
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ها را بخوبي  هنوز جهان را آنطور كه هست نشناخته و تمام قوانين و عوامل موثر و پديده
عين ثابت و قاطعيت نسبي و متغير است چون  در نيافته است، و اساس قوانين علمي در

ها هستند؛ بدين ترتيب  اندركاران اين پديده اي هم وجود دارد كه دست عوامل ناشناخته
بشر همه چيز را آنطور كه هست نشناخته است و علم نتوانسته همة قوانين و روابط را 

شناسي در مراحل  اي است و جامعه تازه خود انسان هنوز موجود ناشناختهمهار كند؛ 
نامند و بسياري از شعب اين علوم تازه در  تجربه مي ابتدايي تلقي كرده و تازه وارد و بي

توانيم به طور قاطع پيدايش  دست تحقيق و مطالعه قرار گرفته است، بنابراين ما هنوز نمي
معجزات را با قوانين علمي موجود نارسا و ناسازگار بدانيم چون همه عوامل در كار 

 ايم. هاي جهان را نشناخته پديده
همانطور كه در گذشته پرواز بشر به سوي آسمان ارسال صوت و تصوير از يك سوي 
جهان به سوي ديگر حتي از مسافتها بسيار نزديك و كوتاه با علم آنروز قابل حل نبود 

نابر توان ب شد اما رفته رفته عادي و آسان شد معجزات را نيز نمي بلكه محال شناخته مي
درك نكردن (زيرا درك نكردن چيزي سبب بطالن آن چيز نيست) غيرممكن و با علم 

 امروزي غيرقابل حل دانست.

 خالصه

نماييم كه معجزه بر  خالصه بحث در مورد معجزه اين است كه ما اين را قبول مي
خالف قوانين جاري و عادي است و با امكانات و توانايي معمولي بشر متناسب نيست 

گزار طبيعت توجيه  شكني توسط قانون اين همه مجبور نيستيم معجزات را نوعي قانونبا 
نماييم؛ اما از آن قوانين كه هنوز به حقيقت پي  كنيم بلكه صددرصد آنها را قانون تلقي مي

ايم. چنانكه بسياري از دانشمندان به حقيقت خوارق عادت اعتراف كردند در سال  نبرده
سيار مهمي براي تحقيق در اين مسايل در لندن منعقد شد كه اركان ميالدي انجمن ب 1869

 آن اشخاص زير بودند:
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سرجان ليگ عضو پارلمان، رئيس انجمن، پروفسور هكسلي عالم طبيعت لوئيس 
فيزيكدان معروف، الفر دويلز معاصر و همكار داروين در مسئله نشو و ارتقاء، مارگن 

عالوه بر دانشمندان نامبرده فضالي زيادي در رئيس انجمن علوم رياضي و جان لوكس 
اين انجمن عضويت داشتند مدت هيجده ماه مشغول تحقيق بودند در پايان گزارشي تهيه 

مجلس مدار خود را فقط بر تجاربي نهاده كه خود «نمودند كه يك قسمتش اين است: 
اين مجلس مشاهده كرده است بطوري كه در آن جاي شك و ترديد باقي نمانده است در 

چهار پنجم اعضاء كساني بودند كه در ابتداي امر جداً منكر اينگونه واقعات يعني خرق 
عادات بودند و معتقد بودند كه اين قضايا از شعبده سرچشمه گرفته است و يا آنها را اثر 

پنداشتند ليكن پس از تجربه مكرر و دقيق ناگزير شدند كه اعتراف نمايند  نظام عصبي مي
 ها واقعيت و حقيقت دارد. كه خرق عادتبه اين

بعد از آن در انگلستان و آمريكا براي تحقيق اين موضوع انجمني تشكيل شد كه 
رياست آن با هيزلوب و هودسن بود. انجمن مذبور قريب دوازده سال مشغول تحقيقات 

 به تحقيقات خود خاتمه داد و در نتيجه صحت واقعات را اعتراف 1899بود تا در سال 
من اميدوارم كه پس از «كرد رأيي كه هيزلوب در اين موضوع صادر كرد چنين است: 

چندي جلوي تمام دنيا با داليل كافي و قطعي ثابت كنم كه بعد از اين جهان فاني جهان 
شود  ديگري هم وجود دارد، من با چشمان خود خرق عادتي ديدم كه بهيچ وجه نمي

فريب داد، و بعضي از جمالت هودسن چنين است  دربارة آن احتمال هيچگونه شعبده و
به زودي براي جهانيان يك سلسله اطالعات مهمي حاصل خواهد شد، و اميد است كه 

اي به دنيا  من در ظرف يكي دو سال راجع به قوانين فطري حيات انسان تفسيرهاي تازه
اين ادعا راست و كند كه با ارواح مردگان صحبت داشته  تقديم نمايم اگر هيزلوب ادعا مي

 ».مطابق با واقع است
خبرنگاري در اين باب از هودسن سؤالي كرد كه جواب بدين شرح دريافت داشت: 

من با پروفسور هيزلوب با هم شروع به تحقيقات نموديم ما هر دو طبيعي مذهب بوديم «
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 و به ماوراي طبيعت عقيده نداشتيم و از تحقيقات هم غرض ما اين بود كه از شعبده
شود حرف  بازيهاي مدعيان روحانيت پرده برداريم ليكن اكنون من قائلم كه با مردگان مي
 .25F1»زد، و در اين باب مخصوصاً داليلي در دست است كه هيچ قابل ترديد نيست

توان از وقوع معجزات انكار كرد؟ مگر كسي انكار خواهد  با اين همه آيا باز هم مي
 گريزان باشد. كر و قلبش سخت و از قبول حق كرد كه از چشمان كور و از گوشها
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 وجود فرشتگان

وجود فرشتگان از معتقدات تمام اديان آسماني است، و تمام كتب آسماني وجود 
اند. در حقيقت بعد از اثبات وجود خدا و وحي و نبوت نيازي  فرشتگان را تثبيت كرده

 صبپردازيم زيرا آنحضرت نيست كه به اثبات وجود فرشتگان با استناد به دالئل عقلي
كه راستگوترين فرد بشريت است از جانب خداوند كه آفريننده جهان و جهانيان است و 

ها كه موجوداتي بنام فرشته و  ها و مخلوقات خود آگاه است به ما خبر داده از همه آفريده
 آيند و هر چيزي شيطان و جن وجود دارد و اين چنين موجوداتي از ممكنات بشمار مي

كه عقالً ممكن باشد و دليل نقلي (خبر) بر وجود آن داللت كند پذيرفتن وجود آن چيز 
توان به  واجب و الزم است. بعضي وجود فرشتگان را بنابر اينكه با حواس پنچگانه نمي

اند و اينها براي انكارشان هيچگونه دليل عقلي يا نقلي  آنها دسترسي پيدا نمود انكار كرده
بودند پس بايد آنها را  آن گفتة مشهورشان (كه اگر فرشتگان موجود ميندارند فقط به 

شوند ولي بايد دانست كه حس تنها راه شناخت حقايق نيست بلكه  ديد) متوسل مي مي
راههاي ديگري نيز براي شناخت حقايق وجود دارد (چنانكه در شروع كتاب ثابت 

رد؛ نديدن و درك نكردن چيزي، توان به وجود فرشته اعتراف ك كرديم) كه توسط آن مي
توانند ببينند و درك كنند  دليل بر نبودن آن نيست. منكرين فرشتگان عقل خودشان را نمي

اگر عدم درك و نديدن حقيقتاً دليل بر نبودن آن چيز باشد پس منكرين وجود فرشته بي 
 باشد. عقل باشد قول و نظر او فاقد ارزش و اعتبار مي عقل محض هستند و كسي كه بي

اند؟  منكرين وجود فرشته كه عموماً طبيعت پرست هستند اصالً قوام طبيعت را ديده
 طبيعت چگونه و چه شكلي است؟
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اينها جوابي غير از اينكه بگويند: طبيعت در باطن هر نوعي از انواع جهان نهفته است 
شود و چگونگي و حقيقت طبيعت براي  و فقط عمل و اثرات آن محقق و ظاهر مي

 هيچكس معلوم نيست، ندارند.
ها پنهان و در هر جاي جهان وجود دارند و  گوئيم: فرشته و شيطان از چشم ما هم مي

شود و آن عمل نيك و بد انسان است كه داللت  فقط عمل و اثرات آنها محقق و ظاهر مي
علوم ال كنند چنانچه امام غزالي در كتاب احياء اي براي اين عمل مي بر وجود برانگيزنده

فرمايند: هرگاه دو چيز مخالف و متضاد پيدا شوند مسلماً دو سبب متخالف و متضاد  مي
باشد اين موضوع يك قاعده طبيعي كلي است زيرا پيدايش هر چيزي سبب و  در كار مي

فهميم كه چيزي مانند چراغ مثال  بينيم مي علت خاص دارد مثالً وقتي در جايي روشني مي
ه سبب وجود روشني آن محل گرديده است، و همينكه ديديم ديوار در آنجا وجود دارد ك

باشد كه با آن  دانيم كه اين سياهي مولود چيزي از قبيل دود مي يا سقفي سياه شده مي
ديوار يا سقف تماس پيدا كرده و آن را سياه نموده است، پس سبب روشنايي چيزي 

ي كارهاي نيك انسان سببي است و سبب سياهي چيزي ديگر، هكذا طبق اين قاعدة كل
دارد و آن عبارت است از خاطره قلبي و غيبي كه از عالم روحاني و نامرئي بنام مالئكه 

گردد همچنين كارهاي بد انسان نيز ناشي از علت خاصي است كه با  براي او عارض مي
هاي قلبي او كه نيز از  باشد و آن عبارت است از وسوسه سبب كار نيك او مخالف مي

 شود. لم روحاني پنهاني بنام شيطان در قلبش حادث ميعا
 بنابراين، وجود فرشته معقول بوده و خارج از چهارچوب عقل نيست.

 بينيم؟ سوال: چرا ما فرشتگان را نمي
پاسخ: چونكه حواس ما مادي است و فرشتگان موجودات غيرمادي و از عالم روحاني 

 في و پوشيده است.هستند بنابراين شكل و قيافه آنها از ما مخ
ثانياً، چونكه اينها موجودات لطيفي هستند و بنابر لطافتي كه دارند از نظر ما مخفي 

توانيم آنها را مشاهده كنيم، بطور مثال اگر يك بطري خالي را برداريد و  هستند و ما نمي
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از شود در حاليكه همه قائلند كه بطري خالي پر  نگاه كنيد هيچ چيزي در آن مشاهده نمي
باشد حاال مرئي نبودن هوا و درك نكردن آن با چشم دليل بر نبودن آن نيست و  هوا مي

 ناپذير است. اين يك حقيقت اجتناب
سؤال: شما مسلمانان قائليد كه فرشتگان بر كارهاي خيلي مشكل و امور سنگين 

 توانايي دارند چطور ممكن است چيزي لطيف داراي چنين قدر بزرگي باشد؟
ثير چيز لطيف و نوراني خيلي قويتر از اجسام ديگر است آيا آتش، بخار، پاسخ: تأ

آيند!  مندترين اشياء به شما مي برق، آب اجسام لطيفي نيستند؟ بلي! ولي مع ذلك از قدرت
ايد؟ اين  آيا مگر جرثقيل و بلند كردن چيزهاي خيلي سنگين را بوسيله آن مشاهده نكرده

ز لطيفي است بنابراين نبايد قدرت اشياء لطيف را انكار همه با قدرت برق است و برق چي
 كرد.

تواند تغيير شكل دهد و حال اينكه تغيير شكل دادن  گوئيد: فرشته مي سؤال: شما مي
 باشد؟ ممتنع مي

تواند تغيير شكل دهد و تغيير شكل ممتنع و محال نيست مثالً  پاسخ: چيز لطيف مي
 دهد. مختلف تغيير شكل ميآب را در نظر بگيريم كه در غالبهاي 





 
 

 معاد

باشد بطوريكه بدون اعتقاد به قيامت  اعتقاد برپا شدن قيامت يكي از اجزاي ايمان مي
ايمان تكميل نخواهد شد و در حقيقت معاد يا قيامت زائيدة ايمان به توحيد و نبوت 

يز در كنار است، يعني اگر كسي وجود خدا را بپذيرد و نبوت را اهم بداند ناچار معاد را ن
تواند خداپرست باشد ولي پيامبران و يا  كند؛ يك شخص مي توحيد و رسالت قبول مي

تواند از  معاد را انكار كند ولي كسي كه خدا را قبول كند و بعثت پيامبران را بپذيرد نمي
 وقوع قيامت سرباز زند.

هاي  أس بيانيهتمام اديان آسماني وقوع قيامت و زنده شدن دوباره را بعد از مرگ در ر
اند، و اين پافشاري پيامبران دليل واضحي است براي برپاشدن روز  خود قرار داده

رستاخيز و چنانچه در شروع كتاب گفتيم يكي از راههاي شناخت حقايق (خبردادن) 
است آن هم اخباري كه توسط افرادي كه در مورد صدق و ديانت آنها اطمينان خاطر 

ليه انسانها، راستگوترين و راستبازترين افراد بشر انبياء و پيامبران داشته باشيم. به اتفاق ك
اند)  آيند؛ لذا بايد وقوع قيامت را (كه انبياء مردم را بوقوع آن اطالع داده بشمار مي

 پذيرفت.
عالوه از اين، عقل بر اساس قضاوت عادالنه خودش و براساس حكمت و عدالت و 

هاي تمام مخلوقات بسوي خالق  ي را كه پروندهمهرباني و رافت خداوندي وقوع روز
 نمايد. گردد را يقيني تلقي مي ارجاع مي

 معاد از ديدگاه عقل

انگيز جهان با تمام شكوه و  اي به خود آئيم و از خود بپرسيم: آيا نظام شگفت لحظه
 اي ماوراي آن نهفته نيست؟! عظمتش بيهوده و بدون علت بوجود آمده و هيچگونه فلسفه
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اين جهان طبيعت با تمام موجودات آسماني و زميني و موجودات معدني و گياهي  آيا
 با تمام يكنواختي خويش با سيري كه دارد بدون هدف است؟!

آيا اين انسان كه افضل و اكمل و اكرم تمام مخلوقات است بيهوده آفريده شده تا چند 
نابود وخاك و از صفحه  روزي با مشكالت و سختيها سر و پنجه نرم كرده و بعد از آن

 هستي محو شود؟!
بگذاريد عقل در اين مورد بينديشد و بعد از انديشيدن قضاوت كند. هر عقل كاملي 
بعد از انديشيدن در اين مورد قضاوت مثبتي خواهد كرد كه آفرينش براي جهان داراي 

 هدفي است، و خداوند اين جهان را بيهوده نيافريده است.
باشد  وجودي منظم است و تمام وجودش تحت فرماندهي سر مي و انساني كه داراي

 ها بيهوده آفريده نشده است... با اينهمه شگفتي
و اين جهان بزرگ ابتدايي داشته و هر چيزي كه ابتدائي دارد صددرصد انتهايي دارد و 

همان باشد پس با اين حساب جهان نيز انتهايي دارد كه  طبعاً انتهاء هميشه بيانگر نتيجه مي
باشد كه در آن، نتيجة عمر طوالني جهان با تمام ساكنينش معلوم  روز رستاخيز مي

گردد. چرا؟ چون كار بدون هدف و مقصد محال است، و سير جهان مستلزم نهايتي با  مي
سكون و آرامش است چنانكه خداوند آخرت را جهان آرامش و سكون قرار داده 

 فرمايد: مي

 .]39غافر: [ ﴾ َداره �لَۡتَرارِ نّن ��ِلَرةَ ِ�َ ﴿
 .» ] است و آخرت همان سراى پايدار [و جاودانه«

باشد، هميشه دو چيز متضاد در برابر يكديگر  گيري و تصادم مي دوماً: دنيا محل جبهه
كنند انسان نيك و پارسا متضاد با انسان گنهكار و  گيرند و جرياناتي را نمودار مي قرار مي

گيري و آخرت محل بازتاب نتيجة اين  ن دنيا محل جبههباشد اي عاصي مي
شود و نه گنهكاران را  گيريهاست، در اين دنيا نه نيكان را پاداش خوبيهايشان داده مي جبهه

شود؛ زيرا اين جهان جاي كيفر و پاداش كامل نيست قبل از اينكه  كيفر بديهايشان داده مي
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روند ظالمان و تبهكاران با  سند از دنيا مينيكوكاران و بدكاران به جزاي اعمال خود بر
مند    همه ظلم و تعدي و تجاوز و جنايت از بهترين وسائل دنيا و مظاهر زندگي بهره

اند بدون آنكه حق مظلومان و  اند و هميشه ظلم و تعدي را پيشه قرار داده بوده
گاهي باشد تا خذه قرار بگيرند پس بايد جاياستمديدگان از آنها گرفته شود و مورد مو

نيكان پاداش اعمال خود و بدان سزاي اعمال خود را بچشند و براي تشكيل چنين 
دادگاهي علني بايد مكاني باشد كه قبالً هيچگونه فسادي در آن رخ نداده باشد و از بدو 

آن جايگاه ميدان  ،آري ،خلقت خودش هيچگونه هياهوي را در خودش نديده باشد
 باشد. ميت محشر و آن روز روز قيام

 سخني در مورد جزئيات قيامت

از آن  صاحوال و واقعات قيامت را نبايد الزماً درك كنيم بلكه همين قدر كه پيامبر
خبر داده كافي است و بايد وقوع آنها را پذيرفت اگرچه چگونگي و كيفيت آنها براي ما 

رند كه با روشن نيست در اين مورد حضرت عالمه محمد منظور نعماني بحث جالبي دا
 رسانيم. ايراد اين بحث كتاب را به اختتام مي

آگاهي كامل به اجزاء آخرت فقط از طريق نبوت امكان دارد، كليه «فرمايند:  موالنا مي
پيامبران امتهاي خود را از تفصيالت آخرت، بهشت و دوزخ اطالع داده بودند اما آن 

فقط از طريق قرآن مجيد كه به آن  ها آن مطالب را بطور كامل به خاطر نسپردند لذا امت
توان به تفصيل و جزئيات  مي صاكرم نازل شده و نيز احاديث رسول صحضرت

 آخرت آگاهي پيدا كرد.
ناگفته نماند كه هيچ مطلبي از قرآن و سنّت چنان نيست كه از نظر عقل ناممكن و 

 .»محال باشد
ر از علم و عقل است موالنا در رابطه با اين شبهه كه چرا جزئيات آخرت باالت

در رابطه با اين شبهه بايد عرض كنيم كه چون ما احوال آخرت را هنوز «نويسند:  مي
كنيم و بهمين دليل است كه  آور تصور مي ايم بسياري از امور آن را تعجب مشاهده نكرده
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 بسراي كه هنوز در شكم مادر  پنداريم بچه بعضي چيزها را مشكل و بعيد از عقل مي
شود كه در  تو بزودي وارد جهاني مي جان!  اي به او گفته شود كه بچه اگر به وسيله برد مي

آن زمين پهناوري، قرار دارد و درياهاي بزرگي و آسمان بلندي و خورشيد و ماه و 
كنند،  ها پرواز مي كنند، قطارها حركت مي ستارگان بيشماري وجود دارند هواپيما

 شود و غيره... و بمب اتم استفاده مي افتد، از توپ هايي اتفاق مي جنگ
مسلم است كه براي يك بچه بسيار مشكل است كه اين چيزها را باور نمايد زيرا 

 برد؛ بسيار محدود و مساحتش بسيار كم است. جهاني كه او فعالً در آن بسر مي
د؛ تر خواهد بو در واقع جهان آخرت در برابر اين دنيا بسيار گسترده و نهايتاً پيشرفته

 .همانطور كه دنياي ما در مقابل شكم مادر چقدر بزرگ و گسترده است!
دانست بچشم سر،  همانطور كه بچه پس از تولد تمام چيزهايي را كه دور از عقل مي

نمايد؛ همانطور انسان پس از ورود به جهان آخرت تمام چيزهائي را كه  مشاهده مي
اي از مردم گاهي  هرحال علت اينكه عدهاند مشاهده خواهد نمود. ب پيامبران خبر داده

دانند،  انگيز مي اي از امور اخروي، مبتالي شك و ترديد شده و آن را شگفت دربارة پاره
اين است كه علم و مشاهده انسانها بسيار محدود است. لذا در اين خصوص بايد صرفاً به 

نظر عقل و فطرت سخنان خدا و رسول وي اعتماد كرد و آن را حق دانست اين مطلب از 
ايم بايد به سخنان كسي اعتماد كنيم كه آن  كامالً درست است كه ما چون آخرت را نديده

 دهد. را ديده و دربارة آن خبر قطعي مي
كسي است كه صداقت و پاكي وي ثابت شده است لذا هر آنچه او از  صخدا رسول

م كه كامالً درست و حق طرف خداوند متعال خبر داده است ما بايد بپذيريم و يقين كني
 . »است

 )آمنا باهللا وباليوم آلخر(

 »ايم به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده«
 نگارش كتاب به اختتام رسيد. 11/1/1379در تاريخ 
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