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  »ى چاپ دهم مقدمه«
ــه خــاطر    ــاب ب ــن كت ــع اي ــد طب ــه تجدي ــود ك ســالها ب

هائى كه ديگران براى مـا بوجـود آورده بودنـد بـه              توفيقى بى
كنندگان اين كتاب تقاضـاى      افتاد تا آنكه درخواست    تأخير مى 

 موانع چاپ ايـن كتـاب هـم         خود را به اوج رسانده و ضمناً      
  .كم رفع شد كم

ى معـصومه    عود حـضرت فاطمـه    لذا در شب ميالد مـس     
 1413الحـرام    ةيعنى شـب اول مـاه ذيقعـد       ) سالم اللّه عليها  (

 هجرى شمسى به تجديد طبـع       1372هجرى قمرى مطابق با     
اين كتاب پرداختيم و اميدواريم خداى تعالى ما را در انجـام            

  .وظائف دينى خود موفّق بفرمايد
  »آمين«                                                                                            
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  پيشگفتار
ما معتقديم كه اگر مشكالت دينى جوانان حل شود، آنان 

كه در عموم افـراد بـشر      (ى حقيقت جوئى     توانند با غريزه   مى
فايده و لـزوم ديـن را بـراى تـأمين        ) ت گذاشته شده  به وديع 

  .سعادت و خوشبختى خود درك كنند
ى دينـى    اگر حقيقت قوانين عاليـه    : ما ترديدى نداريم كه   

براى مردم جهان كشف گـردد و در نتيجـه آنهـا را بـه كـار                 
ببندند و موبمو اجرا نمايند، ممالكى آباد و اجتمـاعى مـنظّم            

از نعمـت امنيـت و سـالمت        بوجود خواهد آمـد و همگـان        
  .حقيقى برخوردار خواهند بود

بنابراين ما كه جز سعادت و خوشبختى بـراى همنوعـان         
گرفتيم كه در ايـن كتـاب        خود چيزى انتظار نداريم، تصميم    

قدم به قدم در موضوعاتى كه مورد نيـاز عمـوم روشـنفكران       
  .است

گام برداريم وبه يك يك مشكالتى كه مكاتيب مختلـف          
انـد پاسـخ     ف دهنده، بين نسل جـوان بـه وجـود آورده          انحرا
  .دهيم
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ى جلـسات خـصوصى و       چنانكه در گذشـته بـه وسـيله       
ايـن مـسائل بـه طـور        » كانون بحث و انتقـاد دينـى      «عمومى  

اى  تفصيل جواب داده شده و جمع كثيرى از انحرافات عقيده 
  .اند نجات يافته و در اطراف خود محيطى سالم بوجود آورده

به ترتيبى كـه    (ن محترم در اين كتاب سه فصل        خوانندگا
  .نظر شما را جلب خواهد كرد) آيد طبعا پيش مى

دفتـر كـانون    « جلسات و مناظرات خصوصى كـه در         -1
با طرفداران اديان مختلف جهان تشكيل      » بحث و انتقاد دينى   

  .اند شده كه اكثر آنها به دين اسالم مشرّف گرديده
 9جلسات عمومى كه در روزهاى جمعه از سـاعت           -2

تواننـد سـؤاالت     گردد و عموم طبقـات مـى        تشكيل مى  11تا  
هائى كه بين آنـان تقـسيم شـده بنويـسند و             خود را در ورقه   

  .پاسخ خود رابه طور شفاهى دريافت دارند
ـ مطالبى كه دانشمندان مسلمان و يا غيـر مـسلمان در            3

» ون بحـث و انتقـاد دينـى       كان«ى اوقات حضورشان به جلسه   
ــرده ــار ك ــار   اظه ــوده و در اختي ــه نم ــا آن را ترجم ــد و م ان

  .ايم خوانندگان قرار داده
اين سه قسمت در اين كتاب به مناسـبت مطالـب مـورد             

شـود، ولـى چـون اختيـار مطالـب در دسـت              بحث درج مى  
باشـد، ممكـن     سؤاالتى كه در جلسه كانون پـيش آمـده، مـى          

 كمـى وجـود داشـته باشـد كـه از            است در فصلها، نامنظمى   
   .خوانندگان محترم اميد اغماض داريم

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
 

 پـاسخ سـئواالت
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  چه لزومى دارد كه ما خدا را بشناسيم؟
كانون «يكى از سؤاالت و مشكالت جوانان، كه مكرّر از          

پرسـش نمـوده و درخواسـت جـواب         » بحث وانتقـاد دينـى    
  .اند، پاسخ همين سؤال است كرده

، دانشجوى ايرانى از هـامبورك      »حسينى. م«جناب آقاى   
  :نويسد آلمان مى

ا رابشناسيم؟ زيرا اگر خود را      چه لزومى دارد كه ما خد     «
به زحمت خداشناسى نيندازيم هميشه راحت خواهيم بود و         

  . »ديگر زحمت عبادات و ترس از جهنّم را نخواهيم داشت
  

  :پاسخ ما
ى  ما در پاسخ اين سؤال ناگزيريم به چند دليل در لزوم و اهميت تحقيـق از مـسأله                 

  .از نظر عقل اشاره كنيم» خداشناسى«
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  انى و اضطراب نگرـ1
انگلستان تهيه كرده، هفتاد و هشت درصـد مـردم          » كالوپ«طبق آمارى كه مؤسسه     

جهان، بوجود خدا معتقدند و شانزده درصد مردم، در اين مسأله مردد و شـش درصـد                 
در پرانتز معلوم باشد كه اين اقليت شش درصدى را هم بايد . (اند افراد، نظر منفى داشته

  ).ق كرد؛ زيرا آنها هيچ دليلى بر عدم وجود خدا ندارندبه افراد مردد ملح
ى خـود    بنابراين تنها دو دسته از مردم جهان خاطرى آسوده و خيالى راحت از آتيه             

 درصـد منكـرين ذات      6 درصد معتقدين به خدا، دوم اقليت        78دارند؛ يكى آن اكثريت     
صحيح ( طريقى كه بوده زيرا اين دو دسته از هر). اگر تصورى داشته باشد(اقدس حق، 

ى  از تـاريكى جهـل نجـات داده و آينـده          ) بـه صـورت ظـاهر     (خود را   ) و يا ناصحيح  
  .اند مجهولى را به خيال خود روشن ساخته

ــد« ــى  » فروي ــروف م ــشمند مع ــد دان ــرين «: گوي بزرگت
ها اين است كه انسان از آينده و سرنوشـت خـود             خوشبختى
  .»مطّلع باشد

 تاريكى جهل بيشتر نجات پيدا كنـد، بـه همـان مقـدار از               بنابراين انسان هر قدر از    
  .ناراحتى و نگرانى و ضررهاى گوناگون خالص شده است

  .و لذا دو دسته از افراد بشر از جهل نجات يافته و خيالى آسوده دارند
ى اطاعـت خـدا رضـايت        توانند بوسيله  خداشناسان چون داراى معرفتند و مى     : اول

نهايت خدائى پشتيبان آنها گردد و       كنند، تا در نتيجه، نيروى بى     كامل پروردگار را جلب     
  .ى نگرانيها و تشويش خاطره ها راحت باشند از كلّيه
ى تعـصب و جهـل را از         اند و حتّى اگـر پنبـه       اگر چه در اقليت   (منكرين خدا   : دوم

حت و  باز به طور موقّت، فكرى را     ) گردند گوش درآورند الاقل به افراد مردد ملحق مى       
دانند خدائى در عالم هستى وجود ندارد و كـسى           زيرا مى . خيالى آسوده خواهند داشت   

  .نيست كه اعمال آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد
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برنـد و زنـدگى در       در اين بين تنها جمعيتى كه در تشويش و نگرانى كامل بسر مى            
قليـت شـانزده درصـدى      دهـد، ا   ى آنها تلخ و دائما ناراحتى روحى آنها را رنج مى           ذائقه

  .باشند ى وجود خدا در ترديد مى است كه درباره
اگر در عالم هستى خدائى باشد، كه اين همـه وسـائل            «: كنند گاهى با خود فكر مى    

ايـم، بايـد اقـرار كنـيم كـه بـسيار             راحتى را براى بشر آفريده است و ما او را نـشناخته           
  .»جاهليم

باشد، ما كه از معرفت او دوريـم و در پـى            اگر خدا وجود داشته     «: گويند گاهى مى 
  .»ايم ايم به مقام مقدسش بزرگترين اهانت را نموده شناسائى او نرفته

چـون آنهـا را    اگر خدائى باشد، قوانينى خواهد داشت و ما     «: كنند كه  گاهى فكر مى  
ى  و خالصه نتيجـه   . »ى او قرار خواهيم گرفت     ايم، پس مسلّماً مورد مؤاخذه     عمل نكرده 

شك و ترديد، نگرانى پى در پى در وجود يك شخص عاقل و انسان با وجدان خواهد                 
  .بود

. بگذريم از آن دسته مردمى كه روحشان مرده و اين گونه احساسات حياتى ندارند             
توان در شمار افراد بشر قرار داد، ولى مردمان با وجدان هيچگاه             آنها را در حقيقت نمى    

ى خداشناسى شك و ترديد داشته باشند و در عـين حـال بـا                ى مسأله  توانند درباره  نمى
  .استراحت و آسايش كامل زندگى كنند

كند كه هر چه زودتر خود را از اين افكـار            بنابراين عقل و وجدان، بشر را وادار مى       
پريشان و اين گونه ناراحتيها و نگرانيهاى درونى نجات داده و به زنـدگى خـود سـر و                

  .سامانى بخشد
   بهتر از جهل علمـ2

باشند، اين است  ى ذاتى متوجه آن مى    ترين مطلبى كه تمام افراد بشر با غريزه        واضح
علم هر چيز بهتـر از جهـل     «ى معروف    كه دانائى بهتر از جهل و نادانى است يا به گفته          

ى  و خالصه ترديدى نيست كه اگر كـسى از جهـل و ترديـد دربـاره مـسأله                 . »او است 
دا كند، چه معتقد به او بشود و يا علم به عدم وجود خدا پيدا كند                وجود خدا، نجات پي   

  .بر كسى كه در اين مسأله مردد است ترجيح دارد) اگر قابل تصور باشد(



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         11  

اجتماعى بيشتر  هر قدر اهميت علمى از نظر احتياجات فردى و يا«: بلكه بايد گفت
ى خداشناسـى بـا نقـش        باشد لزوم تحصيلش از نظر عقل بيشتر است بنـابراين مـسأله           

  .»ترين علمى است كه بايد تحصيل شود عجيبى كه در زندگى بشر دارد الزم
دهـد كـه بـر هـر شـخص           بر اين اساس باز هم عقل و وجدان به انسان دستور مى           

عاقلى الزم است راه كمال را بپيمايد و خود را از جهل تا جائى كه ممكن است نجات                  
ى بسيارى از علوم معنـوى و بعـضى از           ل و ريشه  دهد؛ بخصوص در اين مسأله كه اص      
  .علوم مادى است، كامالً تحقيق كند

   عصر جديدـ3
در يك چنين شرايط و عـصرى كـه مطالعـات و تجسـسات              «: گويند دانشمندان مى 

ى حقايق، اين همه ارزش و اهميـت پيـدا كـرده، چگونـه ممكـن اسـت،                   علمى درباره 
عظمت او سرتاسر موجودات جهان هستى را فـرا         حقيقتى را كه آثار وجود و قدرت و         

  .»گرفته، مورد نسيان و فراموشى واقع شود؟
ى علوم و مطالعات علمى بشر به قدرى توسـعه يافتـه كـه حتّـى بـراى       امروز دامنه 
نيـز دانـشمندان، از خـود       » زنبور عسل «و  » مورچه«ى چگونگى زندگى     درك و مطالعه  
ى كه در يك چنين مطالب جزئى بيست سال از عمر           و هستند كسان  . كنند ابراز عالقه مى  

  .اند خود را وقف مطالعه آن نموده
ى اسـرار    توان ارزش و اهميت بحثهـا و مطالعـاتى كـه دربـاره             آيا با اين وصف مى    

شمار، انجام   موجودات بى  ى اين اسرار و حقايق و      آفرينش به منظور شناختن سرچشمه    
براى درك زندگى مورچه بيست سال عمر، صرف  گيرد ناديده گرفت؟ در دنيائى كه        مى

ى  شود، آيا سزاوار نيست ما قسمتى از وقت خود را صـرف مطالعـه دربـاره                مطالعه مى 
  شناختن آفريدگار جهان كنيم؟

وقتى انـسان بـه چيـزى       «: گويد مى» اوليفروندال هولمز «
ايمــان نداشــته باشــد و در راه آن چيــز محبــت و عالقــه و  

  .»د، ديگر زندگى او ارزشى نداردحرارتى به خرج نده
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ترين چيزى كـه بايـد مـورد عالقـه و محبـت بـشر واقـع شـود                    بنابراين پر اهميت  
  .شناسائى كامل آفريدگار جهان است

   دفع ضرر محتملـ4
دهند در عالم هستى خدائى باشد، ولى يقين ندارنـد؛ مـسلّم       مردمانى كه احتمال مى   

 گفتار پيامبران نيز صحيح بـوده و در نتيجـه عـالم             در مقابل، هم احتمال خواهند داد كه      
و چون او، خداشناس نـشده ممكـن اسـت تمـام آن             . پس از مرگ حقيقت داشته باشد     

و يـا در اثـر      . ى جهـان اسـت در انتظـار او باشـد           عذابهائى كه از مسلّميات اديان زنده     
بـراى تـأمين    نداشتن معرفت به مقام منيع آفريـدگار جهـان قـوانينى را كـه الزم بـوده                  

  .سعادت و نجات از شقاوت و عذاب انجام دهد، ترك نموده است
براى دفع اين ضرر بزرگ احتمالى، الزم است «: گويد بنابراين، عقل و خرد به ما مى

خود دفع كنيم و يا اگر سـعادتى         كه در پى خداشناسى برويم و آن عذابهاى ابدى را از          
  .»آوريمدر انتظار ما است به اين وسيله به چنگ 

   اثرات ايمان به خدا در جسم و روان انسانـ6
خالصـه  . بدون ترديد انسان در دنيا، طالب آسايش و رفع نگرانى و تشويش اسـت             

ى ناراحتيها و بالهاى دنيائى غلبه كنـد، ولـى           اى كه شده بر كلّيه     خواهد به هر وسيله    مى
  .تواند فائق گردد داند با چه نيروئى بر آنها مى نمى

» يكولوژىاســ«يــا » الــنّفس ةمعرفــ«ه دانــشمندان علــوم روانــى در كتابهــاى امــروز
  :نويسند مى

مؤثّرترين نيرو و داروى شفابخش براى غلبه بر نگرانيهـا، فقـط و فقـط اتّكـاء بـه                   «
  :و اينك متن سخنان آنان. »پروردگار متعال است

: گويـد  مـى » هـاروارد «استاد دانـشگاه    » ويليام جميز  «ـ1
روى شفابخش نگرانى، همانا ايمان و اعتقاد بـه         مؤثّرترين دا «

  .»خدا است
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: گويـد  فيلسوف معـروف آلمـانى مـى      » مانوئل كانت  «ـ2
اى  ايمــان بــه خداونــد پيــدا كنيــد، زيــرا بــه چنــين عقيــده«

  .»نيازمنديد
ى پزشـكى    در حرفـه  «: ميگويد» الكسيس كارل « دكتر   ـ3

ت در  ام كه پـس از آنكـه تمـام معالجـا           خود، مردانى را ديده   
ى نيروى ايمـان و      حال آنان مؤثّر واقع نشده بود، تنها بوسيله       

  .»معالجه كردند دعا، خود را
ايمـان  «: گويد روانشناس آمريكائى مى  » ديل كارنگى  «ـ4

ى غـم و     ى معالجـه   تـرين وسـيله    مذهبى به طور قطع، عـالى     
  .»نگرانى است

كسى كه پابند به مـذهبى باشـد، هرگـز رنـگ امـراض              «
  .»خواهد ديدعصبى را ن

» رو باشـيد   خنـدان و گـشاده    «در كتاب   » پل نيسنس  «ـ5
ايمان به خـدا، بـه خـودى خـود نيـرو و ثـروت         «: نويسد مى

  .»دهد عظيمى است، كه انسان را از نگرانى نجات مى
خوشا به حال كسانى كه ثروت      «: گويد مى» هلن كار  «ـ6

ا از  ايمان به خدا را در اختيار دارند و به اين وسـيله خـود ر              
  .»دهند نگرانى و ناراحتى نجات مى

معروفتـرين پزشـك روانـشناس      » كارلرجونگ« دكتر   ـ7
ى دينــى و اعتمــاد بــه آفريــدگار جهــان  عقيــده«: گويــد مــى

ى آن بـر     توانـد بوسـيله    بزرگترين نيروئى است كه انسان مى     
لشگر تـشويش، اضـطراب و حتّـى امـراض جـسمى پيـروز        

  .»گردد
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   مرگ زودرسـ6
ى انجمن روانشناسان آمريكائى نطقى ايراد  در كنگره» هرمان فيفل«ل دكتر چندى قب 

آور، كه بـشر را      اساسى و تشويش   ى كرد و ضمن آن به طور آشكار پيرامون يك مسأله         
  .سازد بحث نمود به خود مشغول مى

نــام دارد و » مــرگ«ايــن مــسأله : گفــت» هرمــان«دكتــر 
شـود   ن بحث مـى   ى آ  اشخاص سالم، غالبا هنگامى كه درباره     

  1. از آن بگذرندكنند فوراً سعى مى
اما كسانى كه ايمان به خدا و معتقد به عالم پس از مرگ             
هستند؛ گاهى با ياد مرگ خود را از نگرانيهـاى دنيـا نجـات              

دهند، زيرا معتقدند كـه پـس از مـرگ بـه مالقـات خـدا                 مى
  .رسند مى

ـ         » خداشناسـى «ى   بايـد از مـسأله    . دبنابراين اگر انسان بخواهد از نگرانيها نجات ياب
  .تحقيق كند و خود را معتقد به آن نيروى اليزال نمايد

در تمــام دوران زنــدگى بزرگتــرين همــت بــشر ايــن بــوده اســت كــه خــود را از 
  .ناراحتيهاى جسمى و روانى نجات دهد

از طفل خردسال مميز گرفته، تا پيرمردى كه پايش لب گور است، همه و همه دائما 
  .اند فكر تعقيب اين هدف بودهبه 

تـرين افـراد بـشر، همـه         از بزرگترين شخصيتهاى مختلف جهان گرفته، تا ضـعيف        
اند بر ناراحتيهاى دنيا به طور كلّى فائق آيند، ولى اكثر آنها راه تفوق بر ايـن                  خواسته مى
  .اثر مانده است ى ذاتى را ندانسته و در نتيجه تالشهاى آنها بى ايده

كه جمعيـت    اند اى تصور نموده   كنند كه پول و مال دنيا و عده        ى گمان مى  زيرا جمع 
و قــدرت و بعــضى بــه خيــال آن كــه صــحت و ســالمتى و نيــروى بــدنى، آنهــا را از 

                                                 
  .سرويس مخصوص آسوشيتدپرس ـ1
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پـذير اسـت اتّكـاء بـه آنهـا           ولى چون تمـام اينهـا زوال      . دهد ناراحتيهاى دنيا نجات مى   
  .نادرست و غيرقابل اعتماد است

بخـش اسـت كـه قـرآن كتـاب           خدا و اعتقاد به مبدأ اعال كامالً اطمينان       اما ايمان به    
  1.كند  اعالم مىى اختصاصى صريحاً آسمانى مسلمانان در يك سوره

  :قسم به عصركه
ى  اند، يك عده نـه تنهـا از سـرمايه          مردم جهان دو دسته   

انـد، بلكـه در هـر آن و در هـر سـاعت               عمر استفاده نكـرده   
ايمانى  شود، اينان در اثر بى     نان مى ضررهاى هنگفتى نصيب آ   

و عدم اتّكاء به قدرت خدائى هميشه با كمال نگرانـى كـه از    
العاده و غـم و      ى مجهول خود دارند، در عصبانيت فوق       آينده

دانند كه در عالم پس از مرگ حـال          برند و نمى   اندوه بسر مى  
  .آنها چگونه خواهد بود

اى اطمينان كامـل و     ى دوم در اثر ايمان به خدا دار        دسته
و خود را متّكى به قـدرت و نيـروى          . باشند آرامش خاطر مى  

دانند و هميشه صاحب سه اصل مسلّم انسانيت         پروردگار مى 
و گفتـار   ) عمل صالح (و كردار نيك    ) ايمان(يعنى پندار نيك    

بـدون ترديـد    . باشند مى )امر به معروف و نهى از منكر      (نيك  
سيده و محـصول كامـل تمـام        ى سعادت ر   اينان به سرچشمه  

  .اند تالشهاى افراد بشر را دريافته
ى پندار نيـك و كـردار        اين دسته از مردم عالوه بر آنكه خود از زندگى دنيا بوسيله           

هـاى   اند، ديگران نيز از درياى سرريز علم و دانشـشان بهـره            نيك كمال استفاده را كرده    
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ردم را بـه سـوى سـعادت رهبـرى          ى گفتـار نيكـشان مـ       فراوانى برده و هميشه بوسيله    
  .اند نموده

  :گويد و نيز قرآن مى
مردم جهان بدانند تنها با ايمان و ياد خـدا قلـب و فكـر               
انسان به نجات از ناراحتيها و نگرانيها اطمينان و آسايش پيدا           

  1.خواهد كرد
   رفع امراض جسمىـ7

 انـسان در    ى علمى پزشكى به دستم رسيد، در آن عكسى از          ى پيش يك مجله    هفته
ى آن  حاالت مختلف ديدم؛ در حال شادى، اميد، ترس و خشم با حاالتى كـه در معـده           

  .آيد شخص بوجود مى
در اين عكس نشان داده شده بود كه هنگام عصبانيت و خـشم و ناراحتيهـا ميـزان                  

يابـد و بـه همـين دليـل آدمـى در هنگـام               ى انسان به يك دهم كاهش مـى        ترشح معده 
. ، تندخوئى يا غم، در ناراحتيهاى روحى و نگرانيها، ميل به غذا ندارد            عصبانيت و خشم  

كنـد و    مـى » تـرش «بخورد چون قدرت هضمش كـاهش يافتـه          و يا اگر به زور غذائى     
  2.يابد شود و بيماريش افزايش مى ناراحت مى

اند معتقدنـد كـه      امروز دانشمندان بزرگ جهان پس از آزمايشاتى كه به عمل آورده          
بيمارى و ابتالء به فشار خون و زخم معده وامراض قلبـى اكثـرا مربـوط بـه                  » استرس«

  .ايمانى است بى
آورد و ميـزان     گذارد و در نتيجه نگرانى بوجود مـى        ايمانى روى فكر اثر مى     زيرا بى 
و . دهـد  يابد و رفته رفته سالمتى خود را از دسـت مـى            ى انسان كاهش مى    ترشح معده 

اثرات ايمان به خدا در روح و جسم انسانى بـه           «: قدند كه خالصه دانشمندان روانى معت   

                                                 

ωـ1 r&)) Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9   ).28ى  ى رعد آيه سوره())#$
  .، سال سوم8ى دانشمند، شماره  مجله ـ2
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صرف كند تا اين نيرو را در خود ايجاد         » دالر«قدرى زياد است كه اگر انسان ميلياردها        
زيرا هشتاد درصد امراض قلبى و معدى و ضعف اعـصاب در            . نمايد ضرر نكرده است   

  .»ايمانى است اثر بى
ع اين دسته از امراض جسمى هـم كـه شـده از             بنابراين اگر انسان تنها به خاطر رف      

اى انجام داده و بلكه عقل، ايـن عمـل را بـراى او               وجود خدا تحقيق كند عمل شايسته     
داند، ايمان به خدا نه تنها موجب رفع نگرانيها و تـشويش خـاطره هـا و رفـع                    الزم مى 

انسان را امراض جسمى است، بلكه از نظر روانشناسى اخير، نيروى مخفى ايمانى چنان 
تواند بشر سركش را ماننـد       كند كه هيچ عاملى نمى     به وظائف وجدانى و نظم، وادار مى      

مثالً يكى از چيزهائى كه تمام اديان و بلكه عقل و وجدان بشر بدون              1.كنترل كند  ايمان
كند، موضوع مهرورزى و اصل محبت به همنـوع          ى آن قضاوت مى    اى درباره  هيچ وقفه 

  .است
ى  بزرگتـرين شعارشـان سـه جملـه       » نياكان ايرانيان «يا به اصطالح    » انزرتشتي«زيرا  

  .بوده است» پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك«
كنند كه موضوع محبت به نـوع بـشر          در كتاب توراتشان چنين تظاهر مى     » يهوديان«

نى ترين قوانين دي   را بسيار پر اهميت دانسته و معتقدند كه موضوع محبت يكى از اصيل            
  .آنها است

كند كه او  نقل مى) عليه السالم(» عيسى مسيح«در كتاب انجيل يوحنّا از » مسيحيت«
  :گفته

دهـم كـه يكـديگر را محبـت          اى مـى   به شما حكم تازه   «
نمائيد چنانكه من شما را محبت نمودم، تا شـما يكـديگر را             

  2.»محبت نمائيد

                                                 
ن را در   ايـم و اثـرات آ      بـه نظـم در امـور اشـاره كـرده          » اللّه سيرالى«ما در كتاب     ـ1

 .ايم كماالت روحى و انسانى توضيح داده

 .24 ـ 13انجيل يوحنّا،  ـ2
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اده و  دين اسالم هم به موضوع محبت بـسيار اهميـت د          «
  »:گويد مكرّر مى

به مقدارى كـه بـه خـود عالقمنديـد بـه ديگـران هـم                «
خواهيـد بـراى     عالقمند باشيد و آنچه را كه براى خـود مـى          

  .»ديگران هم خواسته باشيد
آئـين  « ،»يـابى  آئـين دوسـت   «دانشمندان روانشناس و بشر دوست هم در كتابهـاى          

 كتابهاى روانى در اين باره داد سخن        و سائر » اتّحاد و دوستى  «،  »راز موفّقيت «،  »زندگى
  .اند داده و اهميت اتّحاد و دوستى را كامالً واضح نموده

  :خواجه نصيرالدين طوسى معتقد است كه
اگر اصل محبت در ميان بشر به طور كلّى عملـى شـود             «

ديگر احتياجى به دادگسترى و دادستانى و حتّى بـه عـدل و             
 و دادگـستريها در صـورتى       داد نخواهد بود، زيرا عدل و داد      

مورد نياز بشر است كه گذشتهاى دوستانه و محبت كامل در           
  .»بين افراد بشر وجود نداشته باشد

خالصه اگر دقّتى در گفتار و كلمات گذشتگان بنمائيم و يا تاريخ زنـدگى بـشر را                 
بـر سـر    ) دينى و غير دينـى    (ورق بزنيم متوجه خواهيم شد كه عموم جمعيتهاى جهان          

  .اهميت اين تئورى براى رفاه و آسايش بشر متّفقند
توان اين تئورى    آيا به چه وسيله مى    «: ماند اين است كه    مطلبى كه در اينجا باقى مى     

  .»وجدانى را عملى نمود؟
اگر كسى ايمان به خـداى جهـان پيـدا          «: اكثر دانشمندان و روانشناسان معتقدند كه     

نظر   نوع بشر بلكه به عموم جانداران جهان صرف        تواند از اصل محبت به     كرد قطعا نمى  
داند  زيرا يك نفر معتقد به خدا تمام موجودات را مخلوق معبود و خداى خود مى              . كند

  .»و از نظر عالقه به خالق عالم تمام مخلوقات او را هم دوست خواهد داشت
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  1»عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از او است«
محبـت  «: كند كـه    از انجيل يوحنّا نقل مى     785ى   حهدر صف » قاموس كتاب مقدس  «

  .»دليل عظيمى است براى ايمان و اطاعت
  :گويد كتاب آسمانى مسلمانان هم مى» قرآن«

شان دوست و يـار      مردان با ايمان و زنان با ايمان بعضى       «
و مددكار بعضى ديگرند، آنـان اگـر نقـصى و يـا گنـاهى در            

شـوند و    ا گناه مـانع مـى     ديگرى ديدند او را از آن نقص و ي        
  2.»نمايند هميشه يكديگر را به كارهاى خوب وادار مى

و همچنين مردان با ايمان اگر پابند به مـذهبى باشـند در تمـام دسـتورات دينـى و                    
وجدانى با عموم متدينين به آن دين هماهنگى عجيبـى در خلـوت و جلـوت داشـته و                   

  .يم خواهند بودهميشه در مقابل دستورات دين و وجدان خود تسل
ايمان بر مسيح مـا را      «: گويند مى» قاموس كتاب مقدس  «چنانكه مسيحيان در كتاب     

  .»گرداند كه بر اقوال و افعال او تمسك جوئيم قادر مى
ى ايمان   فرآورده و قرآن كتاب آسمانى مسلمانان بيشتر از صد مورد، عمل صالح را           

  . عمل صالح را يادآور شده استبه خدا دانسته و مكرّر در رديف ايمان به خدا

                                                 
 ناگفته پيدا است كه موضوع بيزارى و ابراز دشـمنى در مقابـل جنايتكـاران و خائنـان       ـ1

دهـد و مـسلّم نـوع دوسـتان جهـان            بشرى خود يك قسمت اصيل محبت بشر را تشكيل مى         
  .ا خارج باشندتوانند از اين گونه ابراز دشمنيه نمى

  .71ى  ى توبه، آيه  سورهـ2
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بنابراين اگر بين جمعى ايمان به خدا وجود داشته باشد، نظم و امنيت نيز بر سر آن                 
  .نمايد جمعيت سايه افكنده و تمام آنها رابه وظائف وجدانى خود وادار مى

ترين اثرات ايمـان بـه خـدا عمـل صـالح و              طبق اين اصل يكى ديگر از پر اهميت       
ورزى نسبت به نوع بشر بوده و مسلّماً با اين مهر و محبت نظم و امنيـت                 محبت و مهر  

  .خودبخود بوجود خواهد آمد
تحقيق از وجود خدا و انتخاب دين يكى از         «: بنابر مطالب فوق بايد اعتراف كرد كه      

  .»بزرگترين واجبات عقلى و رمز موفّقيت و خوشبختى است
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  توان خدا را شناخت ر مىاز چه راهى بهت
مـا در   » توان خـدا را شـناخت؟      از چه راهى بهتر مى    «: اند كه  مكرّر از ما سؤال كرده    

ايم و اينك با توضيح بيشتر پاسـخ ايـن           گذشته پاسخ اين سؤال را در نشريات قبل داده        
  .نويسيم سؤال را در اين كتاب مى

  
   راه فلسفه و فالسفهـ1

ر براى خداشناسى و بلكه به طور كلّى شـناخت حقـائق            اولين راهى را كه افراد بش     
  .ى قديم است اند، راه فلسفه اشياء پيموده

بدون ترديد پيمودن اين راه نه تنها براى همه كس ميـسر نيـست، بلكـه علـم روز                    
استدالالت آنان را باطل كرده و در بازار علم و دانش رونقى براى آنهـا بـاقى نگذاشـته                  

سفه براى خداشناسى به قدرى پر پـيچ و خـم اسـت كـه حتّـى                 عالوه طريق فال  . است
اند و يا در حال ترديد باقى مانـده و يـا             شده ى بزرگ، يا دچار اشتباهات زيادى      فالسفه

اند؛ بنابراين به تصديق اكثر دانشمندان روز، از طريـق           با يكديگر اختالفات شديد داشته    
  .تواند خداشناس واقعى گردد فلسفه كسى نمى

در جلسات خصوصى   » ى طباطبائى  عالّمه« استاد   مرحوم
فلسفه براى رسيدن به خدا و حقائق جهان : فرمودند مكرّر مى

  .هستى و كماالت روحى، حجاب است
اللّه آقاى   ةيى بزرگ، فيلسوف عالى مقام، آ      مرحوم عالمه 

اولـين جنـايتى كـه      «: نويـسند  مى» شيخ مجتبى قزوينى  «حاج  
شناسـى در اسـالم اتّفـاق افتـاده،         براى از بين بـردن راه خدا      
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ى يونان در زمان خلفاى عباسى بـود؛         ى كتب فالسفه   ترجمه
بـراى ترغيـب و     » مـأمون الرّشـيد   «و  » هارون«كه بخصوص   

» انبياء«ى علوم   تأئيد مردم پول زيادى خرج كردند تا در خانه        
  1.»را ببندند) عليهم السالم(

در » سـيد عبداللّـه افنـدى     «و  » يخ فلـسفه  تـار «در كتاب   » آيتى«و دانشمندانى مانند    
نـام هيجـده    » عصر مأمون «در كتاب   » چهاردهى و احمد فريد رفاعى    «و  » تاريخ فلسفه «

ى هشت نفر از دانـشمندان در        اند كه بوسيله   ى يونان را ذكر كرده     كتاب از كتب فالسفه   
  .از يونانى به عربى ترجمه شده است» مأمون الرّشيد«زمان 

و » يحيى بـن عـدى    «و  » حنين بن اسحق  «و  » اسحق بن حنين  «وقتى   «:كنند نقل مى 
ى يونـان    ى كتب فلسفه به علماء فالسـفه       ى ترجمه  جمعى از اين مترجمين براى اجازه     

ى مشورتى خود رأى مثبت دادند و منطقشان اين بود كـه             مراجعه كردند، آنها در جلسه    
مذهب را از مسير خود خـارج       اين كتب و مطالب آن به هر مذهبى كه قدم گذاشته آن             

  .»نموده است
توانـد در راه   ى جديد هـم نمـى   فلسفه«: دانشمندان بزرگ اسالمى حتّى معتقدند كه  

اثبات وجود خدا براى همه كس اطمينان ايجاد كند، زيرا اثبات وجود خدا براى كسانى               
  .حال استالعاده دشوار و بلكه م كه به اعماق و اصول مطالب فلسفه احاطه ندارند فوق

   راه تصوف و عرفانـ2
انـد، راه عرفـا و       دومين راهى كه جمعى براى شناسـائى پروردگـار در نظـر گرفتـه             

ى نفس دل خود را جال دهد  انسان بايد با رياضت و تزكيه: گويند آنها مى. تصوف است
ى جمال الهى قرار دهد تا جلوات حضرت حـقّ در دلـش متجلّـى                و قلب خود را آئينه    

 اين راه اگر حقيقتى داشته باشد، نه تنها براى همه كس ميسر نيست، بلكـه بـراى            .گردد

                                                 
ايم كـه موضـوع      ثابت كرده » مصلح آخرالزمان «و كتاب   » اللّه سيرالى«ما در كتاب     ـ1

 اشتباه پذير است ولـى      فلسفه شناختن حقائق اشياء است به اتّكاء افكار بشرى كه قطعاً          
  . مصون از اشتباه استى كه قطعاًشناختن حقائق اشياء است به اتّكاء وح» حكمت«
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و مـا در اواخـر      (روندگان اين راه، جز حيرت و سرگردانى چيز ديگرى نداشته اسـت             
ى تصوف خواهيم داشت لـذا بـراى         ى اساس و ريشه    همين كتاب بحث مفصلى درباره    

  ).مراجعه فرمائيداطّالع بيشتر براى اطّالع بيشتر به آنجا 
   راه انبياء و حكمت الهىـ3

باشد زيرا   اين طريق براى وصول به شناسائى و معرفت خدا بسيار سهل و ساده مى             
از اثر پى به مؤثّر و از نظم پى به ناظم و با دليل نظم خدائى را اجماالً ثابـت نمـودن و                       

  .سپس اوصاف الهى را از لسان وحى اتّخاذ كردن است
 اين راه اين است كه آرامش بيشتر و سكون فكر و اطمينـان دل بـه                 از خصوصيات 

بخشد و طرفداران اين راه كه اكثرا رهبران اديان و دانشمندان عصر جديدنـد               انسان مى 
رساند و حتّى فالسفه و      معتقدند كه اين طريق از هر جهت سريع انسان را به مقصد مى            

ع در سـير و سـلوك نبـوده و بلكـه            متصوفه هم منكر صحيح بودن اين راه براى شـرو         
اللّه ابتداء از همين راه بسوى شناسائى حقايق و معرفت حق            معتقدند كه بايد سالك الى    

حركت نمايد تا آمادگى كامل براى رياضت و كشف و شهود و يا مباحث پر پيچ و خم 
  .فلسفه پيدا كند

ر همـين موضـوع نوشـته       را كـه د   » اللّه سيرالى«و  » دو مقاله «و ما در اينجا كتابهاى      (
  ). شده توصيه مى كنيم
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  اصل و منشأ جهان
يكى از دالئل فلسفى اثبات وجود خدا را        : سؤال شده كه  

  شرح دهيد؟ 
  

  :پاسخ ما
  .توان انتخاب كرد درباره اصل و منشأ جهان، چند راه حل را مى

  . آنكه جهان را خواب و خيالى بيش ندانيم:اول
  .  خودبخود از عدم برخواسته باشداينكه:دوم
  . آنكه جهان آغازى نداشته و از ازل بوده است:سوم

  . آنكه جهان آفريده شده است:چهارم
كردن وجود   براى حل  اى بگوئيم مسأله : فرض اول مستلزم قبول اين مطلب است كه       

يـالى  اين حالت، خواب و خ     ى ضمير و باطن انسان كه آن خود نيز در          ندارد، جز مسأله  
آهـن   قطارهـاى راه  : بنا به اين گفته، ممكن اسـت كـسى بگويـد كـه            . بيش نخواهد بود  

خيالى، ظاهرا پر از مسافران وهمى، بر فراز پلهاى غير مـادى، سـاخته شـده از مفـاهيم                 
  .كنند واقعيت عبور مى هاى بى ذهنى، از روى رودخانه

اى است، پـس عـدم       آورندهاى را پديد   براى فرض دوم بايد قبول كنيم كه هر پديده        
يعنى براى نيستى، ارزش هـستى و نيـرو در نظـر    . بايد اين جهان را بوجود آورده باشد     
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باشيم، در صورتى كه عدم و نيستى هيچ نيرو ندارد كه بتواند جهان را پديد آورد؛                 گرفته
 بعالوه پديد آوردن كوچكترين و ناچيزترين موجود نيازمند به نيرو است تا چه رسد به           

  .انگيز هاى بهت ها و نشانه اين جهان پهناور و بيكران با اين همه چهره
  .سوم، آنكه جهان ماده آغازى نداشته و از ازل بوده است

براى بررسى اين مطلب بايد حالت كلّـى زيـر را در نظـر بگيـريم و در ضـمن آن،            
  :كنيم فرض چهارم را اثبات نمائيم براى اين منظور مطلب را از اينجا شروع مى

كنيم كه در جهان هستى ازليتى وجـود دارد، زيـرا اگـر فـرض كنـيم                  ثابت مى : اول
ازليتى در جهان هستى وجود نداشته باشد نتيجه آن را هم بايد بپذيريم، كه تمام جهـان               

گردد به دو فرض سـابق، پـس بـدون           هستى سابقه نيستى و عدم داشته و مطلب بر مى         
 دارد و از طرفى هم علم فيزيك ثابت كرده كـه دنيـا رو بـه                 ترديد ازليتى، اجماالً وجود   

» اوليور ونـدل هـوملمز    «دان آمريكائى    دانشمند و نويسنده و طبيعى     زوال است، چنانكه  
  :گويد مى

كند كه جهان ابتدائى داشـته و علـم          علم نجوم ثابت مى   «
  .»كند بينى مى فيزيك فناى عالم را پيش

  :گويد كانادا مى» مانيتونا« دانشگاه استاد فيزيك زيستى،» فرانك آلن«
ثابـت كـرده اسـت كـه        ) حـرارت (قانون ترموديناميك   «

جهان پيوسته رو به وضعى روان است كه در آن تمام اجسام            
و ديگر انرژى قابل    . رسد به درجه حرارت پست مشابهى مى     

مصرفى وجود نخواهد داشـت در آن حالـت ديگـر زنـدگى             
  .»غيرممكن خواهد بود

اند، يعنى دنيا رو به نيستى مـى رود و            آن چنانكه اين دانشمندان نظريه داده      بنابراين
 معتقد شد اين موضوع صددرصد ثابت و صحيح است، خدا ثابت است، زيرا بايد حتماً      

  . است» خدا«كه موجودى ازلى كه دور از ماده است عالم را بوجود آورده و نام او 
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  زرگ جهانخداپرستى از نظر دانشمندان ب
آيا خداپرستى و اعتقـاد بـه   : شود كه  از ما سؤال مى   كراراً

  مذهب از نظر دانشمندان بزرگ جهان مورد قبول است؟ 
  

  :پاسخ ما
كه به منظور روشن شدن افكار جوانـان حقيقـت جـو            » كانون بحث و انتقاد دينى    «

و مكتـشفين   اى از بيوگرافى و سخنان دانـشمندان         تشكيل شده، ناگزير است كه به پاره      
بزرگ جهان در اين خصوص اشاره نمايد و به اين وسيله به سؤال فـوق پاسـخ مثبـت                   

  .دهد
 قبل از ميالد مسيح متولّد شده و در جنوب ايتاليـا  650كه در سال  1»اكسينوفان« ــ 1

  :جمله است ى بزرگ بوده، از كلمات معروف او اين سكونت داشته و از فالسفه
 از هرگونـه توصـيفات و       براى عالم، الهى اسـت واحـد      «

تعريفات بشرى دور است و با تمامى ذات خود هر ديدنى را       
شـنود و بـا      بيند و با تمامى ذات خود هر شـنيدنى را مـى            مى

كنـد و آن وجـود عـالى در تمـامى        تمامى ذاتـش ادراك مـى     
باشد و خود به وحـدانيت       حاالت ثابت و دور از حركت مى      

 عـالم وجـود را ادراك       ى ادراكـى خـود تمـام       و تنها با قـوه    

                                                 
  Xendoanes ـ1
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كند خداوند هم مانند انسان به توسط        انسان خيال مى  . كند مى
ميـرد بلـى تمـامى       زايـد و مـى     كنـد و مـى     آالت احساس مى  

  1.»كنند حيوانات خداوند را طبق شؤون خود تصور مى
 قبل از ميالد متولد     470ى يونان بوده و در سال        كه از بزرگترين فالسفه   2»سقراط«ـ2

راجـع بـه    » اريـستوديم «ى او بـا      و مباحثه . ى بوده و اعتقاد به مبدأ داشته است       شده، اله 
  3.مسأله خداشناسى و سخنان او در اثبات وجود خدا معروف است

  ).خواهيم كرد نقل» اريستوديم«و ما با خواست خدا در آينده متن سخنان او را با (
فه است و دانـشمندان     كه از شاگردان مكتب سقراط و از زعماى فالس        4»افالطون«ـ3

» كوپرنيك، نيوتن، سويدنبرك و گوتـه     «و  » اوگوستين«معتقدند كه   » امرسون«روز مانند   
اين مرد با اين اهميت و افكار جاويد، الهـى و معتقـد بـه               . اند»افالطون«همگى مديون   
  :گويد و از كلمات معروف او اين است كه مى. مبدأ بوده است

ـ        « ده و صـانعى اسـت كـه        از براى اين عـالم پديـد آورن
  5.»هميشه بوده و خواهد بود

 قبل از ميالد مسيح اسـت، او از شـاگردان افالطـون             384متولّد  6»ارسطو طاليس «ـ4
او نيز  . اند ى افالطون گفته   گويند كه درباره   ى او مى   دانشمندان روز همان را درباره    . بوده

  :گويد ره اين است كه مىى الهيين بوده كه از جمله سخنان او در اين با از فالسفه

                                                 
  .ارتباط انسان و جهان ـ1

  Soclstes ـ2
  .ارتباط انسان و جهان ـ3
 Plalon ـ4

  . كتاب ارتباط انسان و جهانـ5
  arlsloll ـ6
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ى شواغل و عالئق خـالى       هرگاه انسانى خود را از همه     «
كنـد بـه     كند و دست از اغيار كوتاه سازد بدون تأمل ميل مى          

  1.»كسى كه او خالق و صانع او است
ى شمـسى بـه    منظومه منجم مشهور آلمانى كاشف قوانين حركت سيارات    2»كپلر«ـ5

و از مؤسـسين هيئـت جديـد،        » بطلميـوس «ان هيئـت    دور خورشيد و از منقلب كنندگ     
دارد كه چند جمله     معتقد به خدا بوده و مناجات مفصلى به پيشگاه پروردگار تقديم مى           

  :از آن مناجات اين است
ى روشنيهاى واالئى كـه روى تمـام         اى تو كه به وسيله    «

اى، اميال ما را بسوى نور خدائى ابدى عزّتت          طبيعت افشانده 
  .برى باال مى

گويم كه ايـن همـه       اى موال و خالقم، من شكر تو را مى        
خـودى كـه از      خوشحالى و لذّتى كه در مواقع حيرت و بـى         

  .»داد نصيبم فرمودى تماشاى صنعت تو به من دست مى
كه موجب افتخار تمامى ) 1650 و متوفّاى 1596متولّد  (فرانسوى  3»رنى دكارت « ـ6

كه در  » برهان وجود «رود و     الهيين عالم بشمار مى    فالسفه و دانشمندان فرانسه است، از     
ى اثبات صانع اسـت، از       ى متّقنه و ساده    با سه بيان تقرير كرده و از ادلّه       » تأمالت«كتاب  

  .او است
 20و متوفّـاى    .  م 1642 دسـامبر سـال      25متولّـد   (انگليـسى   4»سيراسحق نيوتن « ـ7

ى نور و خواص   انكسار اشعهكه صاحب اكتشافات زيادى است، منجمله) 1727مارس 

                                                 

  . المعارف فريد وجدىةكتاب دائر ـ1
 Ioabnn Kpler ـ2

 Rene Descartes ـ3

 Nioton ـ4
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ى عمـومى و ترتيـب قـوانين سـه گانـه، كلمـات مفـصلى                 رنگهاى آن و كاشف جاذبه    
  :گويد ى خداشناسى دارد و از آن جمله مى درباره

ى آن، قـوانين     فهميم كه سازنده   ى گوش مى   ما با مطالعه  «
ى چشم قوانين    دانسته و سازنده   مربوط به صوت را كامالً مى     

ى  دانسته و از مطالعـه     ربوط به نور و رؤيت را مى      ى م  پيچيده
نظم افالك پى به آن حقيقت بزرگى كـه آنهـا را طبـق نظـم                

  .»بريم كند مى مخصوص اداره مى
اگر كوچكترين انحرافى از نظـم و حـسابى         «: و نيز گفته  

كه براى اين مخلوقات در كتاب خلقت مقدر گرديده اسـت            
يبى در ميان آنها پديد رخ دهد، مسلّما اصطكاك و تصادم عج  

  1.»آمده و يكباره اين دستگاه عظيم متالشى خواهد شد
ى خورشـيد و زمـين       و باز دانشمند نامبرده پس از اثبات نظام عجيب عالم و جاذبه           

  :گويد مى
ى زيبـا و     اين مخلوقات با اين نظـم و اشـكال مختلفـه          «

كامل جز اين نيست كه دليل واضحى است بر وجود خالق و          
 كه منزّه از جـسمانيت اسـت و هميـشه زنـده و دانـا                خدائى

بينـد و    است و در همه جا هست و حقيقت همه چيز را مـى            
  2.»كند كامالً به احتياجات آنان رسيدگى مى

معروف است و از     از نويسندگان ) 1778 و متوفّاى    1694متولّد  (پاريسى  3»ولتر «ـ8
  :گويد دهد و مى رور و آالم مىى ش شاهكارهاى او در فلسفه، جوابى است كه به شبه

                                                 
  .ااثبات وجود خد ـ1
 . المعارف فريد وجدىة دائرـ2

  Voltair ـ3
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اگر به قصر عالى و مجلّلى      : گويند اين خدا نشناسان مى   «
وارد شديد كه آثار تـدبير و صـناعت در او هويـدا اسـت و                
ليكن در موقع ورود در دهليـز آن عمـارت خـون و كثافـت               
ببينيد، ديگر سؤال از صانع آن عمارت لغو است چه حماقت           

 عمــارت غيــر از ســؤال از بزرگــى، زيــرا ســؤال از مهنــدس
  1.»انتظامات آن است

دانهاى معروف، كه در موضوع ساختمان نباتات كـشفيات و           يكى از طبيعى  »ليته «ـ9
  :گويد تحقيقات قابل توجهى دارد، مى

خداى جاويدانى ازلـى و بـزرگ، خداونـد بـا خبـر از              «
آشكار و پنهان، قادر متعال از مقابل چشمان من عبـور كـرده           

ستم او را در مقابل خود ببينم، ولى پرتـو عظمـت و             من نتوان 
ى روحم تابيد و منعكس گرديـد و         قدرت او در روى صفحه    

در نتيجه اين انعكاس روح مرا در بهت و تعجـب و حيـرت              
انداخته؛ من اثر او را در تمام مخلوقات و موجودات مشاهده           
ــى در   نمــودم و در تمــام ايــن موجــودات و مخلوقــات حتّ

نها در آن موجوداتى كـه ابـدا بـه چـشم ديـده              كوچكترين آ 
 شوند چه قدرت و قوتى بكار رفته، چه عقلى، چه كمال           نمى

  2.»شود غيرقابل وصفى در آنها ديده مى
ى  از فالسـفه  ) 1882 و متوفّـاى     1809متولّـد   (3انگليسى»داروين شارلز روبرت  «ـ10

  :گويد ى او مى درباره» بخنر«الهيين بوده كه 
هائى كه به دانشمندان آلمان نوشت، اين مضمون را در آنجـا درج              امهدر بعضى از ن   

  :كرد
                                                 

  .ارتباط انسان و جهان ـ1
 .خدا در طبيعت ـ2

 Darwin ـ3
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محال است بر عقل رشيد با ديدن اين نظام و هماهنگى           «
سـپس در اواخـر     ... عجيب عالم بگويد، كه دنيا مبدأ نـدارد         

بلى فهميدن اينكه چگونه استقالل از علّت : گويد كلماتش مى
  1.»دارد براى افكار ما دشوار است

ى ميكرب   كننده كشف) 1895 و متوفّاى    1822متولّد  (فرانسوى  2»لوئى پاستور  «ـ11
: امراض، از معروفترين كلمات او پس از كشف، اين است كه وقتى از او سؤال شد كـه                 

  :در اصول ديانت چه عقيده دارى؟ گفت
  3.»ى من بر ديانت از حال قبلى افزونتر شده است عقيده«

ترين فيزيكـدانان    از نامى ) 1954 و متوفّاى    1879متولّد  (ى  آلمان4»آلبرت انيشتن «ـ12
معروف است كه احتيـاجى بـه معرفـى          دانان قرن اخير است، اين مرد آن قدر        و رياضى 

  :گويد ندارد در اين باره مى
در عالم مجهول نيروى عاقل و قادرى وجـود دارد كـه            «

  5.»جهان گواه وجود او است
 قويترين و شريفترين    حس دينى جهانى  «: گويد و نيز مى  

ديانـت مـن عبـارت از       . ى تحقيقات علمـى اسـت      سرچشمه
ستايش ناقابل نسبت به روح خالق الحدى است كه خـود را            

سازد تا بتوانيم با مشاعر ضعيف خود درك كنيم آن           ظاهر مى 
ايمان عميق درونى و وجود يك چنين قدرت شاعر فائق كه           

                                                 
  .16ى  اصل االنواع، صفحه ـ1
  Pastour ـ2
  .ارتباط انسان و جهان ـ3
 A.E ـ4

  .اثبات انسان و جهان ـ5
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ه اعتقادات مـن را     خود را در جهان غير قابل درك ظاهر كرد        
  1.»دهد نسبت به خدا تشكيل مى

» هـاروارد «پدر روانشناسى جديـد و اسـتاد فلـسفه در دانـشگاه             2»ويليام جميز «ـ13
  :گويد مى

تـوانم   گذرد كمتر مـى    هر چه بيشتر از سالهاى عمرم مى      «
  3.»بدون اعتقاد به خداوند زندگى كنم

» انسان موجود ناشناخته «ى معروف صاحب كتاب نويسنده4»كارل الكسيس«دكترـ14
ى خداشناسـى    درباره مقاالت فراوانى » ى نوبل  جايزه«ى بزرگترين افتخار علمى      و برنده 

  :نوشته كه يكى از جمالتش اين است
تواند بـدون اعتقـاد بـه خـدا          انسان عاقل و متوجه نمى    «

 او را عقل و دانش بسوى مبدأ راهنمـائى          زندگى كند و حتماً   
  .»خواهد كرد

كه به اعتقاد اروپائيان، بزرگتـرين اسـتاد روانـشناس اسـت، بـه      5»يل كارنگى د«ــ 15
قدرى در كتابهاى خود در خصوص ايمان به خدا و نيايش به درگاه او سخن گفته كـه                  

  .انجامد اگر بخواهيم آنها را نقل كنيم به طول مى
  :گويد دانشمند معروف مى6»فيليپس«ـ 16

                                                 
  .جهان از نظر من ـ1
 WJames ـ2

 .يابى  آئين دوستـ3

  Dr Alixis csrril ـ4
 Carnegie ـ5

  philips ـ6
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 آثار قـدرت اليـزال      است و » خدا«ى او    دنيا همه آفريده  «
ى مخلوقـات ظـاهر و متجلّـى         وى از بدو آفـرينش در همـه       

  .»است
و صدها جمله در اين باره از دانشمندان و روشنفكران جهان در كتب نقل شده كه                

توانند براى اطّالع بيـشتر بـه    طالبين مى. است» اثبات وجود خدا«ى آن كتاب    يك نمونه 
  . فرمايندمراجعه » كانون بحث و انتقاد دينى«
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  اعتقاد به خدا، فطرى بشر است
  :اند كه سؤال كرده» حسين دادگر«آقاى 

گويند اعتقاد بـه خـدا فطـرى بـشر           آيا معنى اين كه مى    «
  . »است چيست؟

  
  :پاسخ ما

  1.فطرت در لغت به معنى سرشت؛ طبيعت و خلقت است
ات و خصوصيات جـسمى و روحـى        آيد بسيارى از صف    هر بشرى كه به وجود مى     

پوست است، بعـضى ذاتـا       مثالً يكى سفيدپوست و ديگرى سياه     . شود هم با او ايجاد مى    
متواضعند، اين غرائز و صـفات غالبـا بـا           تندخو و متكبر و جمعى فطرتا خوش خلق و        

شخصى كه بداخالق است هر قدر بخواهد خـود         . ى بشر آميخته است    طبيعت و خميره  
شـود و    اش ظـاهر مـى     معرّفى كند باز در بعـضى اوقـات فطـرت اوليـه           را خوش خلق    

هر چند ممكن است كه با زحمت زياد و تربيت صحيح ايـن گونـه               (كند   بداخالقى مى 
  ).صفات خلقى و غريزى را از بين ببرد

                                                 
به حقيقت اين صفات » در محضر استاد«و كتاب » عالم عجيب ارواح  «در كتاب    ــ 1

  .ايم و غرائز كه از كجا پيدا شده مفصالً اشاره كرده
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همچنين وجدان و تجربه ثابت كرده است اگر انسان را به حال خـود وا گذارنـد و                  
هاى خداپرستان و ماديها را بـه         فلسفى و علمى آشنا نسازند، گفته      افكار او را با مطالب    

او نگويند و خالصه تحت تأثير هيچ يك از عوامل خارجى قرار نگيـرد، قهـرا متوجـه                  
  .گردد خداى بزرگ و نيروى دانا و توانائى مى

شايد براى همه كس در دوران زندگى اتّفاق افتاده باشـد كـه در آخـرين لحظـات                  
  .برد شود و به آن قدرت پناه مى ، قلبش متوجه خدا مىاحساس خطر

  .ى همان معنائى است كه در باال ذكر شد اين خود نشانه
  

  شوند چگونه ماديها متوجه خدا مى
اى بـه   پيما، سوار بـودم و از قـاره   در يكى از كشتيهاى اقيانوس: گفت كه  دوستى مى 

كشتى سواربودند، انواع وسائل تفـريح از       رفتم، قريب دو هزار مسافر در اين         اى مى  قاره
هاى متعدد و انواع بازيها و قمارها در آنجـا وجـود             قبيل سينما، تĤتر، استخر شنا، مغازه     

بودنـد بـراى تـشريفات كليـساى كـوچكى هـم در كـشتى                داشت و مردم همه سرگرم    
ز ساخته بودند و من چند بار كه به آنجا سركشى كردم ديدم در فضاى كوچك آنجا جـ        

كـه در  » ى چـاپى  گزارشـنامه «شوند، ناگهان در بـولتن      دو سه پيرمرد و پيرزن ديده نمى      
شد، خبر دادند كه اطّالع رسيده كه چند كوه يخ مواج در مـسير               كشتى طبع و منتشر مى    

و برخـورد   » تى تانيـك  «كشتى وجود دارد، چون حضّار كم و بيش از سرنوشت كشتى            
 نفر نفوس در آن حادثه از       1500دانستند كه متجاوز از      مىآن با كوه يخ اطّالع داشتند و        

ى آنها دست به دعا و       اى در اينجا شدند و همه      العاده بين رفتند دچار رعب و ترس فوق      
تضرّع و زارى برداشتند و به اتاق كوچك كليسا هجوم كردنـد و ازدحـام مـردم در آن                   

و تازه جمعيت كثيـرى پـشت       رسيد   افتاد به زمين نمى    محل چنان شد كه اگر سوزن مى      
  .درِ داالن نزديك كليسا اجتماع كرده و سعى داشتند خود را به آنجا برسانند

كردنـد   ى جالب در اينجا بود كه در بين كسانى كه به طرف معبـد هجـوم مـى                  نكته
 چند ساعت قبل آنها را مشغول بحـث و  چند نفر مادى و طبيعى وجود داشت كه اتّفاقاً     

خواستند با هر زبانى كه شده ثابت كنند كه بـشر متّكـى بـه                ى ديدم و مى   ا جدال با عده  
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خود است و هيچ مبدأ و منشئى كه بدان ملتجى شود برايش وجود ندارد و حقيقتى جز        
دين را مشاهده كردم كه در آخـرين         آنچه محسوس است نيست، اما همين اشخاص بى       

صـدا شـوند،     ند و با همـه، هـم      اند كه رو به خدا آور      لحظات احساس خطر ناچار شده    
 ما بـا شـما هـم عقيـده        : گفت شنيدم كه يكى از آنها به كسى كه كنارش ايستاده بود مى           

  .شديم بايستى پناهگاهى براى موقع بيچارگى باشد
  

  دانشمندان بزرگ هم معترفند
اعتقـاد بـه خـدا واصـوالً        «: گوينـد  انـد مـى    دانشمندان بزرگى كه طرفدار اين عقيده     

  .» دينى، يك شعور و احساس فطرى و غريزى استهرگونه حس
  : گويد دانشمند معروف مى1»دكارت«

من در حالى كه به نقص ذات خود شعور دارم كه بايـد             «
يك ذات كامل و واجبى در كار باشد، مـن خـود را بـه ايـن                 

بينم كـه ايـن شـعور را خـود آن ذات كامـل             اعتقاد ناچار مى  
 سرشته اسـت، مـن از       آراسته و با جميع صفات كمال در من       

  .»اين اعتقاد ناگزيرم
در نهاد من شعور به وجود ذات كـاملى         «: گويد و نيز مى  

هست و اين شعور از نظر وضوح و صراحت بـا شـعور بـه               
ى قائمـه اسـت    اينكه مجموع زواياى مثلـث برابـر دو زاويـه    

  .»اى فرق ندارد پس حتما خدا وجود دارد ذره
  : گويد مى»لكنت دونوى«
 در جهــان روح مــذهب و ميــل بــه اعتقــاد بــه هميــشه«

پرستش و ميل به فروتنى در عبادت كامل و ميـل بـه تعـالى               
نفس براى نزديك شدن به كمال مطلـوب كـه قابـل تـصور              

                                                 
 .Descares ـ1
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داشته است؛ اين ميـل مبـدأ الهـى دارد،           وصول نيست وجود  
  .»گير و در تمام مردم يكسان است زيرا جهان

دانان معروف   فرانسوى كه از رياضى   )  م 1662وفى   ومت 1623متولّد  (1»پاسكال پليز «
  : گويد است از مشهورترين كلمات او اين است كه مى

دهد نه عقل و ايمان از اين        به وجود خدا دل گواهى مى     «
  .»آيد راه به دست مى

  : گويد مى)  م1772 و متوفّاى 1712متولّد (2»ژان ژاك رسو«
»        مات او  راه خداشناسى منحصر به عقل و شكوك و توه

نيست، بلكه شـعور فطـرى بهتـرين راه بـراى ايـن موضـوع             
  .»است

  : گويد مى)  م1750 و متوفاى 1689متولّد (فرانسوى 3»مونتسكيو«
كنـد و    قانونى كه در ذهن ما فكر يك خالق را نقش مى          «

كشاند از حيث اهميت اولين قانون طبيعى        ما را بسوى او مى    
  .»وفطرى است

  : گويد مى)  م1704متوفّاى ـ (انگليسى »جون لوك«
از آنجا كه دين مربوط به وجدان انسانى است حكومت          «

  4.»نبايد در اين امر دخالت ورزد
  :گويد اسالم هم اين حقيقت را در چهارده قرن قبل بيان كرده و مى

                                                 
 .Plais Pascal ـ1

  .Jesn Jacreu cscousscgu ـ2
روح «صاحب كتاب پر اهميت      مونتسكيو فرانسوى از قانونگذاران فرانسه است،        ـ3

  .و از دانشمندان معروف است» القوانين
  . ارتباط انسان و جهانـ4
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شـود بـر فطـرت و        هر فرزندى كه از مـادر متولّـد مـى         «
م خلـق   سرشت اعتقاد به خداوند عالم و ديـن مقـدس اسـال           

شده است، مگر آنكه بعدها پدر و مـادرش او را يهـودى يـا               
  1».نصرانى كنند

  :گويد قرآن كتاب آسمانى مسلمين مى
غريزه و سرشتى است كه خداوند      ) فطرت خداشناسى («

ى الهـى    جهان مـردم را بـر آن داشـته و تبـديلى در آفريـده              
  2».نيست

  
  تاريخ بشر هم گواه است

هان پهناور به وجود آمده هميشه از ايـن قـانون فطـرى             از روزى كه بشر در اين ج      
  .دانسته است كه خدائى را عبادت كند پيروى كرده و بر خود الزم مى» خداپرستى«

خداپرسـت بـوده و در      » آدم ابوالبـشر  «اولين انسان   : ى جهان معتقدند كه    اديان زنده 
  .اند معتقدين به خدا بوده) اكثرا(ى زمانها فرزندان او  همه

همچنين تاريخ نويسان جهان در داستان بشر معترفند كه از روز پيـدايش انـسان               و  
ى عالم همان اعتقاد به خدا و پيروى او از فطرت            ى زنده  ترين مسأله  واضحترين و رايج  

  .است
آورده و به ايـن      ى قبائل هنود اروپائى به عمل      تحقيقاتى درباره » فينا«استاد دانشگاه   

 اروپائيها افكار و عقائد مربوط بـه خـداى جهـان از ديرتـرين               نتيجه رسيده كه در ميان    
  .زمانها همواره وجود داشته است

                                                 

  .»كلّ مولود يولد على الفطرة اال ان ابواه يهودانه او ينصرانه« ـ1

N|ـ2 tôÜ Ïù)) «! $# ©ÉL©9 $# t sÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «!$# ((4 30ى ى روم آيه سوره.  
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ترين قبائل آمريكاى    قديمى» هنود كاليفرنيا «هاى   اثبات نموده كه قبيله   » كروبر«دكتر  
  .باشند اند و اينان معتقدين به خداى بزرگ مى شمالى بوده

تـرين   كه وحشيان آفريقائى كه قديمى    دانشمند نژادشناس ثابت كرده است      » شمت«
  .اند نژاد بشرى هستند، به وجود خداى بزرگ معتقد بوده

و نيز همين دانشمند پى برده كه در ميان قـسمت مهمـى از قبائـل زنجـى و قبائـل                     
استرالياى جنوب شرقى و قبائل هندوى آمريكاى شمالى عالوه بر اصل اعتقاد بـه خـدا       

  1.وحيد هم رواج داشته استى يكتاپرستى و ت حتّى مسأله
  

  اعتراض نشود
پرستيده  در اكثر زمانها، انسانها خداى واقعى را نمى       : ممكن است بعضى بگويند كه    

اند و اين گونـه اعتقـادات خرافـى بـا            پرست بوده  پرست و يا خورشيد و ماه      و بلكه بت  
  .اعتقادى به خدا برابر است بى

دن غيـر خـدا ارزشـى نـدارد و در           درست است كه پرسـتي    : گوئيم ما در جواب مى   
حقيقت آفريدگار جهان شناخته نشده، ولى جاى ترديد نيست كه اين عمل خود دليـل               
قاطعى است كه انسان داراى غريزه و فطرت خـداجوئى و خداپرسـتى اسـت ولـى در                  

گوينـد صـفات خـدا     همين اصل، مسلّم است كه مى    كند؛ روى  تعيين موضوع اشتباه مى   
  .شناسائى كامل پروردگار بايد بشر پيرو انبياء عظام باشدتوقيفى است و در 

  
  اشتباه نشود

همان اعتقـادى   » توحيد و خداشناسى فطرى   «اند كه    بعضى از دانشمندان گمان كرده    
  .آورد است كه انسان از راه تفكّر در خلقت و نظم عجيب عالم بدست مى

اى در   مقالـه » سـالمى روح الـدين اال   «در كتـاب    » عفيف عبـدالفتّاح طبـاره    «چنانكه  
معروفتـرين  : گويـد  موضوع اين كه اعتقـاد بـه خـدا فطـرى بـشر اسـت نوشـته و مـى                   

                                                 
  .كتاب ارتباط انسان و جهان ـ1
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اسـت؛ ولـى وقتـى در       » النگ اسـكاتلندى  «دانشمندانى كه طرفداران شعور فطرى بوده       
ى راه خداشناسى دقّـت شـود بـه خـوبى واضـح              نظرات و سخنان اين دانشمند درباره     

اخل در توحيد فطرى نبوده و بلكه بايد نام آن را توحيـد             د» النگ«گردد كه استدالل     مى
  .اند استداللى گذارد و همچنين بعضى از دانشمندان مسلمان هم دچار اين اشتباه شده

ولى بايد دانست كـه خداشناسـى و اعتقـاد بـه مبـدأ منحـصر بـه دالئـل عقلـى و                       
االت پاكتر كند و    راهنمائيهاى او نيست، بلكه هر چه انسان فكرش را از توهمات و خي            

ى عقلى توجهى داشته باشد اين شعور و فطرت ذاتـى در او ظـاهرتر       بدون آنكه به ادلّه   
  .نمايد و او را به مبدأ متعال نزديكتر مى. گردد مى

  
  اسالم اشتباه نكرده است

دين مقدس اسالم در چهارده قرن قبل مردم رابه اين نكته توجه داده و بـراى ايـن                  
امتياز قائل شده است؛ قرآن مجيد در مقـام معرفـى ايـن شـعور فطـرى                 راه خداشناسى   

  :گويد مى
وقتى سوار كشتى شوند و خود را در خطر ببينند خـدا            «

  1.»خوانند رابا نيتى پاك و اعتقاد خالصى به دين مى
كودك در  «: فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «

 به دين مقـدس     دوران طفوليت موحد و خداپرست و متدين      
اسالم است، ولى همـين كـه توانـست شـكوك و توهمـات              
ماديگرى و يا يهوديت و نصرانيت را فراگيرد ممكـن اسـت            

  .»مادى يا يهودى و نصرانى گردد

                                                 

# ـ1 sŒ Î* sù)) (#θ ç7 Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= à ø9 $# (# âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! ى  ى عنكبوت آيـه    سوره ))#$
65.  
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ى ماديين واقع شده بود نزد       روزى يكى از مسلمانان ضعيف االيمان كه مورد حمله        
  :مانان آمد و گفتپيشواى ششم مسل) عليه السالم(» امام صادق«

پسر پيغمبر مرا بسوى معرفت خـدا راهنمـائى كـن كـه             
ى وجود خدا به ترديـد       اعتقاد مرا درباره   اى از مردمان بى    عده

  .اند انداخته
آيـا هيچگـاه سـوار      : فرمـود ) عليه الـسالم  (» امام صادق «

  اى؟ كشتى شده
  .عرض كرد آرى

سط دريا  و آيا شده در  : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «
  اى در نظر نداشته باشى؟ كشتيت بشكند و راه و چاره

  .عرض كرد آرى
آيا در آن موقع قلبـت  : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «

متوجه نيروى توانا و دانائى كه تو را از آن مهلكه نجات دهد             
  گرديده است؟

  .عرض كرد آرى
و همـان نيـروى دانـا       : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «

ى ذاتـى    توانا خدا است كه بشر روى فطرت اوليـه و غريـزه           
  .شود گردد و به او پناهنده مى متوجه او مى

ى  ى عقلـى بـود روى قاعـده        پر واضح است كه اگر راه خداشناسى منحصر به ادلّه         
اوليه بايد انسان هر چه فراغت و راحتى و كمال عقلش بيشتر شود بهتر بتواند خـدا را                  

 آنكه در موقع احساس خطر و يا در ايام كودكى ايـن غريـزه در او ظـاهرتر                   بشناسد نه 
  .گردد و گاهى بهتر بتواند معتقد به خدا باشد

اين است كـه در     . »اعتقاد به خدا فطرى بشر است     «: گويند بنابراين معنى اين كه مى    
ـ           همه ا جهـات  ى افراد اين غريزه ذاتى وجود دارد و بعد از رشد و آلودگيهاى مادى و ي

شود و گاهى هم در اثـر بعـضى از پـيش آمـدها و                ديگر اين فطرت در انسان پنهان مى      
  .دهد گرفتاريهاى ناگوار همين غريزه خودنمائى كرده و انسان را از مهالك نجات مى
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  علل انحراف از فطرت
  :اند پرسيده» محمد كاظمى«آقاى 

ى  كه اگر اعتقاد به خدا فطـرى بـشر اسـت، چـرا عـده              «
زيادى از مردم از اين غريزه و فطرت سرپيچى كرده و منكـر     

  . »اند؟ خداى يكتا گرديده
  

  :پاسخ ما
شكّى نيست كه پس از اثبات فطرى بودن اعتقاد به خدا بايد در پى كشف علل اين                 
انحراف برخواست و تحقيق نمود كه سرپيچى از اين قـانون طبيعـى و فطـرى از كجـا                   

  .منشاء گرفته است
اند كه  ز دانشمندان بزرگ پس از تحقيق و مطالعات زياد به اين نتيجه رسيدهبرخى ا

خانوادگى و يا وضـع جغرافيـائى        بشر در اثر تحت تأثير قرار گرفتن محيط و يا تربيت          
و گـاهى آن چنـان ايـن عـادت در بعـضى از افـراد                . گردد معتاد به رسوم و عاداتى مى     

» طبع ثـانوى  «نمايند و به اصطالح      فراموش مى كند كه غرائز ذاتى خود را        خودنمائى مى 
فقط فرق عادت و    . برند آيد و در نتيجه طبع اوليه خود را از ياد مى           در آنان به وجود مى    

شود كه عادت متغير و ناپايدار است ولى فطرت اگر هم چند             فطرت از اينجا معلوم مى    
 باز در باطن ثابت و      بدهد» عادت«صباحى فراموش شود و جاى خود را به طبع ثانوى           

  .شود پايدار خواهد بود و گاه گاهى هم در اثر عواملى خودنمائى كرده و ظاهر مى
بنابراين ماديين در اثر تحت تأثير قـرار گـرفتن محـيط و اوضـاع جغرافيـائى و يـا                    
سنجش همه چيز را با علوم مادى و يا عوض كردن اسم خدا را، بـه طبيعـت در آنـان                     
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آمده و به ظاهر نام خود را مـادى گذاشـته و از فطـرت اوليـه خـود       طبع ثانوى بوجود    
  .اند دست كشيده

بينـيم كـه در دامـن كليـسا تربيـت شـده و ديـن                 مثالً اكثر دانشمندان مادى را مـى      
اى را به آنان معرّفى كرده است، اين افـراد در نتيجـه              مسيحيت، خداى محدود كودكانه   

دسـت كـشيده و يـك بـاره منكـر وجـود خـدا               معرّفى ناقص و غلط از فطرت خـود         
  .اند گرديده
  

  چند آيه از كتاب مقدس
  :خوانيم ى بيست و چهارم از باب سى و دوم سفر پيدايش تورات مى مثالً در آيه

و يعقوب تنها ماند و با مـردى تـا طلـوع فجـر كـشتى                «
يابـد كـف ران    گرفت و چون او ديـد بـر وى غلبـه نمـى         مى

ر كف ران يعقوب در كشتى گـرفتن        يعقوب را لمس كرد و ب     
مـرا رهـا كـن زيـرا كـه فجـر            : با او فشرده شد پـس گفـت       

  .تا مرا بركت ندهى، رها نكنم: شكافد، گفت مى
از : گفـت . نام تو چيست؟ گفـت يعقـوب      : به وى گفت  

، زيـرا   »اسـرائيل «اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود، بلكه         
ى و يعقـوب    كه با خدا و انسان مجاهده كردى و نصرت يافت         

  مرا از نام خود آگاه ساز؟: از او سؤال كردى گفت
. پرسى؟ و او را از آنجا بركت داد        چرا اسم مرا مى   : گفت

زيـرا خـدا را    : ناميـده و گفـت    » فيئـل «و يعقوب آن محل را      
  .»روبرو ديدم و جانم رستگار شد

  :خوانيم تورات چنين مى» پيدايش«ى هشتم باب سيم  و در آيه
ند را شنيدند كـه در هنگـام وزيـدن نـسيم      و آواز خداو  «

خراميد و آدم و زنش خويـشتن را از حـضور            بهار در باغ مى   
و خدا، آدم را نـدا      ! خداوند در ميان درختان باغ پنهان كردند      

  .»كجا هستى؟: در داد و گفت
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كنم خدائى كه از سر شب تا صبح كشتى بگيرد و نتوانـد مخلـوق                از شما سؤال مى   
  !.او خود را نجات دهد از پا درآورد و عاقبت با التماس از چنگالرا » يعقوب«خود 

داند آدم در كجاى بهشت  آيا خداى نادانى كه از حال بندگان خود خبر ندارد و نمى
 جـواب   مخفى شده، لياقت آن را دارد كه دانشمندان بشر او را پرسـتش كننـد؟ مـسلّماً                

  .منفى است
ز دانشمندان در دامن اسالم تربيت شده بودنـد         بنابراين بايد گفت كه اگر اين عده ا       

شنيدند و فطرت ذاتى خود را به وسـيله راهنمـائى            و بيانات پيشوايان اين مذهب را مى      
و در نتيجه خود را از صفوف       . يافتند كردند از اين انحرافات نجات مى      اسالم تقويت مى  
  . نمودند ماديين جدا مى

هى بعضى از افراد سبك مغز اسـت، آنـان      علّت ديگر اين انحراف غرور و خودخوا      
كنند ديگـر محـال اسـت كـه          اند كه هر چه را با عقل ناقص خود درك نمى           گمان كرده 

بينيم؛ يا مـا     اگر خدائى وجود دارد پس چرا او را نمى        : گويند وجود داشته باشد مثالً مى    
اين فكـر   . ماي ايم پس چرا به حقيقت خدا پى نبرده        ى اسرار عالم را كشف كرده      كه همه 

شـود غافـل از آنكـه اگـر          ناصحيح بخصوص در بعضى از جوانان ما بـسيار ديـده مـى            
اى از درياها اسـرار و رمـوز    ميليونها برابر بر دانش اين دسته افراد اضافه شود، باز قطره         

  .اند عالم رادرك نكرده
)  مـيالدى  1854متـوفّــاى   (دانـشمـند بــزرگ فـرانــسوى       » فيلـيستى دى المنـه  «
  :گويد مى

چـون  : گويـد  چه احمق است آن منكـر مبـدأى كـه مـى          
فهمم پس نيـست اگـر او بتوانـد يـك دانـه              حقيقتش را نمى  

  .گذارم خدا را در اختيار او مى را تعريف كند من» شن«
آرى مردم خامى كه غرور علمى آنـان را از رسـيدن بـه              

گذارد قدمى به طرف حقيقت      معارف معنوى باز داشته و نمى     
ــ ــد از  بردارن ــشان ممكــن نيــست كــه بتوانن د، هيچگــاه براي
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منــد گردنــد و بلكــه همــان  خداشناســى و خداپرســتى بهــره
  .كنند معرفت فطرى خود را هم فراموش مى

ى حسى بـر افكارشـان سـايه افكنـده           بينيم دانشمندانى كه فقط فلسفه     در تاريخ مى  
  .نگرند ى مىى حقايق عالم را از دريچه ماديات و علوم ماد مقياس سنجش همه

  :گويد فيلسوف و سياستمدار مشهور انگليسى مى» فرانسيس بيكن«
اطّالع ساده و سطحى از فلـسفه، شـخص را بـه انكـار              «

  .»دهد وجود خالق سوق مى
  :نويسد در كتاب اصول مقدماتى فلسفه خود مى» ژرژپوليستر«مثالً 

نفوذ چيزى كه زمان و مكان را اشغال نكند و از تغييـر             «
  .»ماند عمالً غير ممكن استمصون ب

شوند افرادى هستند كـه      ى خداشناسان خارج مى    ى دومى كه از دايره     بنابراين دسته 
  .ى حسى درك كنند ى حقايق عالم را با علوم مادى و فلسفه خواهند همه مى

ى موجـودات را از عـدم        ناگفته پيدا است خدائى كه آفريدگار جهان است و همـه          
ممكن نيست كه او را  نظم عجيب عالم را ايجاد كرده مادى نبوده وبوجود آورده و اين 

  .با مغز آلوده درك نمايند
. كنـد گنـاه اسـت      ى خداشناسـان خـارج مـى       موضوع سومى كـه بـشر را از دايـره         

دانشمندان بزرگ معترفند كه امتياز انسان به عقل و خرد او است، بنابراين هر چه رشد                
. گردد  و بزرگى او بيشتر و راهنمائى عقلى او كاملتر مى          عقلى انسان بيشتر شود، عظمت    

مثالً از امتيازات بشر اين است كه قبح ظلم و حسن مهربانى را بـه خـودى خـود درك                    
  .اى است داند دروغ زشت است ولى صداقت و راستگوئى عمل پسنديده كند مى مى

دروغ را تـرك    شكّى نيست كه اگر كسى به راهنمائيهاى عقل توجه نمايد، ظلـم و              
ى خود نمايد، عقل او مانند سلطان مطاعى پيـشرفت           كند، مهربانى و راستگوئى را پيشه     

و اگـر   . تواند تابعين خود را به مصالحشان راهنمائى كند        بيشترى كرده و مسلّم بهتر مى     
بعكس كسى كه از هدايت عقل سرپيچى كرد اعمالى را كـه او نهـى كـرده انجـام داد،                    

ى او عينـا ماننـد سـلطان         او فرمان داده ترك نمود، عقل و قـوه مميـزه          دستوراتى را كه    
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بنابراين اگر عقـل و خـرد،       . رود شكست خورده، از كار بركنار خواهد شد و از بين مى          
انسان را به پيروى از فطرت و طينت راهنمائى نمايد؛ خداشناسى و خداپرستى را به او                

هى كند، ولى بشر سركش از او اطاعت نكند و          بياموزد و او را از فرو رفتن در ماديات ن         
افتد و ديگر راهنمائيهاى خود را       به دستورات او گوش ندهد، رفته رفته عقل از كار مى          

كند فطرت جاى خـود را بـه عـادت تحويـل داده و در نتيجـه انـسان از         از او دريغ مى   
  .شود ى خداشناسان خارج مى دايره

  :گويد قرآن اين حقيقت را تأئيد كرده و مى
دهنـد ايـن     سرانجام كسانى كه اعمال ناشايسته انجام مى      

كنند و آنها را مـسخره       هاى خدا را تكذيب مى     است كه نشانه  
  1.نمايند مى

كنـد كوتـاه فكـرى       موضوع چهارمى كه افراد بشر را در صـفوف مـاديين وارد مـى             
ـ             عده ى بـراى آنكـه   اى از نادانان است كه در حقيقت روى فطرت اوليه خداپرسـتند؛ ول

خود را مشخّص كنند نام خدا را به طبيعت مبدل كرده و تمام آثار قدرت پروردگـار را                  
انگيز و   بسيار ديده شده كه اين عده وقتى به يك امر شگفت          . دانند مربوط به طبيعت مى   

طبيعت اين عمل را انجام داده و يـا         : گويند كنند مى  با نظمى از عالم خلقت برخورد مى      
ين نظم را به وجود آورده است، ما به اين دسته از افراد همـان پاسـخى را كـه         طبيعت ا 

كه اگر طبيعـت    : گوئيم دهيم و مى   به آن مرد طبيعى داده، مى     ) عليه السالم (» امام صادق «
تواند نظمى در عالم خلقت بوجـود آورد، عقـل و شـعور بيافرينـد و خالصـه اگـر                     مى

دائى است كه ما به آن معتقديم، و اگـر از او ايـن              طبيعت دانا و توانا است، او همان خ       
تواند نظمـى بـراى ايـن جهـان          اعمال ساخته نيست دانائى و توانائى ندارد، چگونه مى        
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پهناور بوجود آورد و يا اعمالى انجام دهد كه انسان بـا شـعور در كيفيـت ايجـاد او در       
  .شگفت باشد

قـرآن و اسـالم      دهـد،  گواهى مى پس بنابر آنچه دانشمندان معترفند، عقل و وجدان         
ثابت كرده است سرپيچى اين دسته از افراد بشر از فطرت خدا پرستى و اعتقاد به خـدا       

ى انـسانها خداشـناس و مـسلمان         آمـد همـه    عللى دارد كه اگر اين علـل بوجـود نمـى          
  .بودند مى
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  سقراط و اريستوديم
: واسـت كـرده انـد كـه       اى درخ  در نامه » رامهرمزى«آقاى  

ــه« ــاظره خالصـ ــقراط«ى  اى از منـ ــستوديم«و » سـ را » اريـ
  ؟ »بنويسيد

  
  :پاسخ ما

ى  در مـسأله  » اريـستوديم «و  » سـقراط «روزى بـين    : گويـد  يونانى مى » اكسونوفون«
  .خداشناسى بحثى شد

كنـد و بلكـه      خـدا را پرسـتش نمـى      » اريـستوديم «دانـست كـه      مـى » سـقراط «قبالً  
  .گيرد مسخره كرده و آنان را به باد استهزاء مىخداپرستان را هم 

از صـنايع    اريستوديم، آيا هيچ شده كه يكـى      : گفت» اريستوديم«به  »سقراط«روزى  
انگيز فردى را ببينى و جلب توجه تو را بنمايد و از استادى و مهارت                وكارهاى شگفت 

  مبتكر آن تعجب كنى و براى او عظمت قائل شوى؟
  .گفت آرى) ى سر و زير لب شارهبه ا: (»اريستوديم«
  شود براى نمونه اين گونه افراد را نام ببرى؟ مى: گفت» سقراط«
در سرودن اشعار تاريخى از دانـائى و توانـائى          : گفت) با قدرى تأمل  (» اريستوديم«

  !در شگفتم» يهومير«
  ديگر چه؟: گفت» سقراط«
  !سراى عجيبى است هم حماسه» ميلديستيد«: گفت» اريستوديم«
  باز هم از اين افراد در نظر دارى؟: گفت» سقراط«
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. دهـد  زيـاد مـرا تحـت تـأثير قـرار مـى           » سفوكل«راستى مراثى   : گفت» اريستوديم«
نظيـر   اى كه در اين صنعت دارد بى    العاده سازى و مهارت فوق    در فنّ مجسمه  » بوتيكلت«

  .در صنعت نقاشى عظمت بيشترى قائلم» ويكس«براى . است
روح  جان و صورتهاى بى    هاى بى  رفيق عزيزم آيا افرادى كه مجسمه     : گفت» سقراط«
سازند بزرگترند يا آن كسى كه سازنده آن صنايع را با آن عقل و شـعور آفريـده؛                   را مى 

حيات و روح را در ميلياردها ميليارد بشر ايجاد كرده و بلكه يك جهان اسرار و حقايق                 
  را در او به وديعه گذارده است؟

تأمـل كـرد،    در حالتى كه سر انگشت به پيشانى گـذارده چنـد دقيقـه        : »يماريستود«
اگر تصادف اين جهان را به وجود آورده باشد ديگـر ايـن             : سپس اين جمالت را گفت    

البتّه اگر عالم با اين مظاهر حيات خالقى داشته باشد كه او جهـان              ... جمله معنى ندارد    
خواهد بود و اثبات وجود خالقى براى اين را بوجود آورده باشد داراى عظمت بيشترى 

  .عالم بسيار مشكل است
فايده و ديگرى    گر را ببينيد كه يكى كامالً ساده و بى         اگر دو صنعت  : گفت» سقراط«

ى عقـل و     حدى داشته باشد، كـدام يـك از ايـن دو را نتيجـه              رموز و اسرار و فوائد بى     
  گر بيشتر بوده است؟ عتدانيد؟ آيا مهارت كدام يك از اين دو صن حكمت مى

 دومى، چون در هر چيزى كـه رمـوز و اسـرار بيـشترى               مسلّماً: گفت» اريستوديم«
  .تر بوده است ى آن حكيم نهفته باشد اهميتش بيشتر و ايجادكننده

بسيار خوب آيا آن كسى كه انسان را با اين صـورت زيبـا بوجـود                : گفت» سقراط«
براى انجام عملى مخصوص خلق كرده و در او         آورده، هر عضوى از اعضاى بدن او را         

قوائى به وديعه گذاشته كه حقايق عالم را درك كند، دو چشم بينا به او داده كه بوسيله                  
آن زيبائيها را ببيند، دو گوش به او عنايت كرده كه شنيدنيها را بشنود و صـدها اعـضاء                   

است يا كـسى كـه هـيچ        ديگر كه هر يك آنها فوائد زيادى دارد بيشتر در خور اهميت             
  تواند انجام دهد؟ يك از اين امور را نمى

دارد عظمت   كه در صنعت مجسمه سازى مهارت كاملى      » ويكس«عجبا، شما براى    
دانيد ولى براى كسى كه همـين مجـسمه را بـا             زيادى قائليد و او را با عقل و شعور مى         
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اسـت اهميتـى قائـل      جان و روح و بلكـه بـا ميلياردهـا مزايـا و اسـرار ديگـر آفريـده                    
  شويد؟ نمى

  ).دانست چه بگويد در فكر عميقى فرو رفته بود و نمى» اريستوديم«در اين موقع (
داشتيم چگونه عطر لطيف گلهـا و        آيا اگر ما بينى نمى    » اريستوديم«: گفت» سقراط«

  !توانستيم از اين لذائذ استفاده كنيم؟ كرديم و چگونه مى رياحين را استشمام مى
كـرديم، از    داشـتيم، طعمهـا را درك نمـى        دانى كه اگر ما زبـان نمـى        آيا مى .. .رفيق  

نموديم، سخن گفتن كه بزرگتـرين وسـيله بيـان حقـايق و              خوردنيها استفاده كامل نمى   
  .پخش علوم است برايمان ممكن نبود

انـد؟   براى چـه دو طـرف چـشم را احاطـه كـرده            ) پلكهاى چشم (دانى كه    هيچ مى 
آيا هيچ قدرتى جـز قـدرت       . مأموريت آنها محافظت حدقه چشم است     مأموريتى دارند   

تواند آنها را به وظيفه خود وادار كند؟ پلكهاى چـشم بـه امـر خـدا                  پروردگار عالم مى  
دهنـد مـانع از گـرد و         مأموريت خود را با نهايت دقّت در حفظ حدقه چشم انجام مـى            

 خـواب خـود را سـپر بـال     شوند، در موقـع    خواهد وارد شود مى    غبارى كه به چشم مى    
  .دهند ساخته و با نهايت احتياط وظيفه پاسبانى خود را انجام مى

حكمتى كـه    ...سرت را باال كن و به چشمهاى من نگاه كن           ! اريستوديم! اريستوديم
چشمها در محلّى قرار    . انگيز است  بكار برده شده بسى شگفت    ) جاى چشم (در انتخاب   

ابروها در بـاالى    . ( حتّى بادهاى تند آنها را آزار ندهد       گرفته كه از آسيب محفوظ بماند     
. قرار داده شـده كـه از ريخـتن عـرق پيـشانى در ميـان چـشم جلـوگيرى كنـد                 ) چشم

به حدى اسرارآميز است كه هيچ گاه گوشها از شنيدن خسته و ملول             ) ساختمان گوش (
را تأمـل   ) هانظم عجيب دندان  . (گردند شوند و از درك صداهاى مختلف عاجز نمى        نمى

كننده بـراى    كننده در جلو قرار گرفته و دندانهاى نرم        كن كه چگونه دندانهاى تيز و پاره      
  .جويدن دو طرف دهان واقع شده است

  كند؟ اى نمى العاده آيا اين نظم عجيب حكايت از يك قدرت فوق
براى ى آن غذاهاى تميز به داخل بدن وارد شود           دانى دهانى كه بايد بوسيله     البد مى 

بود  چه نزديك به چشم قرار گرفته است، براى اين است كه اگر چشم از دهان دور مى                
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توانست رسيدگى كامل در تميزى و تشخيص غـذاها بنمايـد ولـى مخـرج بـول و                   نمى
  .غايط را از اعضائى كه بايد تميز باشد دور برده كه مبادا آنها آلودگى پيدا كنند

ى آفريدگار جهان يعنى نيروى دانائى   باز هم دربارهبا تذكّر اين رموز و اسرار! رفيق
گوئى ممكن است ايـن   العاده را به وجود آورده مرددى و مى      و توانائى كه اين نظم فوق     

  نظم عجيب عالم را دست تصادف درست كرده باشد؟
آرى : گفــت تغييــر كــرد، آهــسته مــى» اريــستوديم«در ايــن موقــع رنــگ صــورت 

علـم و قـدرت       موجودات زنده جهان ما را بـه يـك مبـدأ           كوچكترين دقّت در يكى از    
  .كند راهنمائى مى

  .تواند انكار كند اين موضوع را شخص عاقل نمى... آرى 
ى موجودات قـدرت توليـد مثـل را          پروردگار قادر مهربان در همه    : گفت» سقراط«

قلـوب  اى در  العـاده  براى حفظ نظام و بقاء نوع به وديعه گذارده و مهر و محبـت فـوق               
مادران نسبت به فرزندان قرار داده كه در راه نگهدارى آنـان از هـيچ گونـه زحمـت و                    
مشقّت دريغ ننمايند؛ غذاهاى مطابق ميل آنان را به هر وسيله كه شده برايـشان فـراهم                 

  .كنند و آنان را به رشد طبيعى خودشان برسانند
نـوزادان ديـده    عشق به زندگى و فـرار از مـرگ كـه حتّـى در وجـود                 ! رفيق عزيز 

ايـن مطالـب را بـر    . شود، خداى تعالى براى حفظ نظام و بقاء نوع قـرار داده اسـت     مى
  .گر شود هاى سابق بيفزا تا براى تو حقيقت بيشترى جلوه گفته
شكّى نيست تمام اين مطالبى را كه فرموديـد صـحيح اسـت و              : گفت» اريستوديم«

انـد ايـن همـه شـرايط را در روى           تو مسلّم دست حكيم نيرومندى در كار است كه مى        
  .زمين براى حفظ موجودات زنده فراهم آورد

كنى تنها توئى كـه از نعمـت عقـل و علـم برخـوردار                آيا گمان مى  : گفت» سقراط«
ى ناچيزى هستى، آيا تنها وجود تو        اى، با اينكه تو در مقابل اين جهان پهناور قطعه          شده

 پر عظمت بدون تدبير و نقش حكيمانه بر پـا           با تدبير و عقل به وجود آمده و اين عالم         
  .ايستاده است
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پـس مـن    : كند مى در اينجا آخرين عقيده خود را با اين جمالت اظهار         » اريستوديم«
  .بينم چرا خالق عالم را با چشم خود نمى

بينى، آيـا ممكـن اسـت بگـوئى         تو روان و روح خودت را هم نمى       : گفت» سقراط«
شود و دست تصادف اين اعمال را ايجـاد   ر از تو صادر مىكارهاى تو بدون فكر و تدبي  

آفريده تـا بـه     » مةمستوى القا «ى مخلوقاتش انسان را      كند؟ خداى جهان در بين همه      مى
سهولت دور و نزديك را ببيند و هم آسمان و زمين را بـه آسـانى تماشـا كنـد و از راز          

ى آن   م احتياجاتمـان را بوسـيله     به ما داده تا بتـواني     » دست«ى كافى بردارد     آفرينش بهره 
به ما لطف فرموده كه بتوانيم منويات خـود را بـه خـوبى اظهـار                » زبان گويا «رفع كنيم   

  .نمائيم
عنايات خدا منحصر به امور بدنى نيست بلكه روحـى در بـشر آفريـده               ! رفيق عزيز 
آيـا  . سـت گردد بسيار پر اهميت ا ى آن انسان به كماالت زيادى نائل مى شده كه بوسيله  

توانى حيوانى را پيدا كنى كه مانند انسان براى جلـوگيرى از ناراحتيهـاى دنيـا قـدم                   مى
ى  ى قوى باشد كـه مطالـب گذشـته را در خزانـه             مؤثرى بردارد و داراى نيروى حافظه     

ذهنش حفظ كند و در وقت احتياج آن را به ياد آورد؟ آيا با آنچه گفته شـد پروردگـار                    
در مقابـل  » اريـستوديم «در اينجـا بـود كـه    (ى تو نگذاشته است؟ راه هدايت را پيش پا    

ساكت ماند و تصديق كرد كه براى عالم هستى خالقى دانا و توانـا اسـت كـه                  » سقراط«
  1).ى موجودات جهان را با قدرت كامل خود بوجود آورده است همه

  
  
  
  
  
  

                                                 

  . المعارف فريد وجدىةنقل از كتاب دائر ـ1
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  اتم و سلول
شـود از    آيـا مـى   «: اند كـه   سؤال كرده : »گرمروديان«آقاى  

  ؟ »تجزيه و تشريح اتم و سلول وجود خدا را ثابت كرد
  

  :پاسخ ما
ى پيشرفت بشر در راه خداشناسـى        ما به منظور آنكه پاسخ اين سؤال بهترين وسيله        

پردازيم و پاسخ مطلب فوق كه مربوط به         و اعتقاد به مبدأ است به تشريح اين سؤال مى         
  .دهيم دليل نظم است رامى

  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«
ذات اقدس حق وحى فرو فرستاده كه اگر مردم تأمـل و            

ــر در عجائــب مخلوقــات مــن و طــرز ســاختمان آنهــا  تفكّ
كاريهـا و    نمودند و اگر در ريزه     كردند غير مرا عبادت نمى     مى

نمودنـد بـا ديگـرى مـأنوس         لطائف اعمال نيك من دقّت مى     
  1.شدند نمى

  

                                                 
قال رسول اهللا صلى اللّه عليه و آله قال اهللا ولو ان الخالئق نظروا الى عجائب صنعى ما                  « ـ1

  .»ء سواى عبدوا غيرى ولو انهم نظروا الى لطائف برى ما اشتغلوا الى شى
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  اتم
كننده فقط   برده شده معلوم است كه توجه سؤال      » سلول«و  » اتم« نام   چون در سؤال  

  .به اين دو موضوع بوده است
كنـيم و در     بسيار خوب ما هم از اتم ريزترين موجودات عـالم خلقـت شـروع مـى               

بحـث خـود را خـتم       » سـلول «ى جهـان     انگيزترين و ريزترين موجودات زنـده      شگفت
داريـم و ابتـدا      ونه براى مدعاى خود محسوب مى     نمائيم و اين دو كشف اخير را نم        مى

انـد از نظـر    نوشـته » اتـم «ى   العـاده  ى نظـم فـوق     شـناس دربـاره    آنچه را دانشمندان اتـم    
  .گذرانيم كننده محترم مى سؤال
ريزترين جزء جسم مفرد است كه سابق دانـشمندان بـزرگ آن را غيـر قابـل                 » اتم«

. انـد  ى زيادى نمـوده     شكافته و از آن استفاده     دانستند؛ ولى در قرن اخير آن را       تجزيه مى 
ى موجودات مادى را توخالى دانسته و فقط در مقام معرّفى            ناگفته نماند كه اسالم همه    (

و تنها او را از اين صـفت مبـرّى          » خدا مجوف نيست  » «اللّه الصمد «: گويد پروردگار مى 
  ).داند مى

  تشريح اتم
بنـدى   وچكتر تقسيم كرده و اين قسمت     اگر هر جسمى را به قسمتهاى كوچك و ك        

توان تصور كرد خواهيد     را ادامه دهيد باألخره به يك عنصر اوليه كه كوچكتر از آن نمى            
اين جزء آن قدر كوچك است كـه اگـر يـك            » اتم«رسيد و اين عنصر عبارت است از        

ــد فقــط يــك نقطــه  ــار هــم بگذارن دهــد  اى را بيــشتر تــشكيل نمــى ميليــون آن را كن
انـد   كننـد نتوانـسته    سكوپهاى قوى كه تا ده الى بيست هزار بار اشياء را بزرگ مـى             ميكر

  :تشكيالت اتم را نشان بدهند ولى اخيراً
مدير تحقيقات سنكو، طرح بزرگترين ميكرسكوپهاى دنيا را كه » دكتر رابرت پيكار«

ليون مرتبه  اختراع شده مورد آزمايش قرار داده و توانسته با دو م          » مولر فيلديون «توسط  
  .بزرگتر نمودن اشياء اتمهاى انفرادى را ببيند
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ى اتم را خُرد كـرده و معلـوم شـد كـه ايـن                اولين كسى هست كه هسته    » دون فر «
  .اى است العاده موجود با اين كوچكى و حقارت داراى اهميت فوق

  .ى آن سه جزء است شود كه عمده اتم از چند جزء تشكيل مى: اوالً
  .كه داراى بار الكتريكى مثبت است» پروتون«: يك
  .كه فاقد هرگونه الكتريسته است» نوترون«: دو
آورى  اى منفى بوده و با سـرعت سرسـام         كه داراى الكتريسته  » الكترون نگاتون «: سه

چرخد سرعت حركت    است مى » نوترون«و  » پروتون«به دور هسته، كه مركب از همان        
پيمايـد    فرسخ راه را مى    500در هر ثانيه     ست كه الكترونها به دور هسته به قدرى زياد ا       

ى  ى زيادى است كه اگر فضاى خـالى اتمهـاى كـره            ى اتم فاصله   بين الكترونها و هسته   
شـود در عـين      ى زمين به قدر يك نارنج بيـشتر نمـى          زمين را حذف كنند كوچكى كره     

  .آنكه از سنگينى او هيچ كاسته نشده است
اگر فضاى خالى ميان اتمهاى بدن يك انـسان را       : دگوي دانشمند معروف مى  » ژوليو«

ى مركزى برسند    از بين ببرند، يعنى اتمهاى آن، آنقدر فشرده شود كه الكترونها به هسته            
. شود كه به زحمت با ميكرسكوپ ديده خواهد شد  بدن انسان آنقدر الغر و كوچك مى      

و ابـدا سـبك     تر آنكه وزن بدن انسان در عـين حـال همـان اسـت كـه بـوده                    و عجيب 
 كيلوگرم يا بيشتر  60آيد كه    شود يعنى آن بدن به صورت يك ذره نامرئى بيرون مى           نمى

وزن دارد زيرا وجود اين فضاى خالى در وزن اتم كه ناشى از وزن هسته است دخالتى                 
  .ندارد

تمام اجسام عالم از حيث تركيب هيچ گونه تفاوتى : گويند دانشمندان اتم شناس مى
ى مقدار پروتون آنها با قوه الكتريكى هسته اتمـى اسـت و          ند؛ فقط به واسطه   با هم ندار  

چرخنـد   خالصه امتياز هر جسمى از ديگرى به تعداد الكترونهائى كه اطراف هسته مـى             
  .باشد مى

اتم ئيدرژن كه هسته آن جز يك پروتون ندارد بـه غيـر از يـك الكتـرون نيـز                    : مثالً
  .ندارد
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 الكتـرون ـ اتـم    13 الكترون ـ اتم آلومينيـوم   11تم سديم  الكترون ـ ا 8اتم اكسيژن 
 82الكتـرون ـ اتـم سـرب      80 الكتـرون ـ اتـم جيـوه     79 الكترون ـ اتـم طـال    29مس 

هاى اتمى اين اجسام هر كدام هشت ـ   الى آخر دارند، به اين معنى كه هسته... الكترون
و دو، واحـد قـواى مثبـت    يازده ـ سيزده ـ بيست و نه ـ هفتاد و نه ـ هـشتاد ـ هـشتاد    

  .دارند
  نتايج توحيدى

نهايت كوچك عينا مانند منظومـه       ى اتمى در عالم بى     تعجب اينجا است كه منظومه    
  .نهايت بزرگ است شمسى در عالم بى

مجذوب خـود سـاخته و   » مانند ستارگان«الكترونها را  » مانند خورشيد «ى اتم    هسته
گذارد الكترونها زياد نزديك به هسته       كز نمى چرخاند نيروى گريز از مر     به دور خود مى   
  .ى آنها به هسته از بين برود شوند و فاصله

انگيزتر آنكه الكترونها كه در بعضى اتمها متعدد است در يك مدار حركـت               شگفت
كنند، بلكه هر كدام مدار مختلفى دارند و هر كدام با نظم عجيبى به مدار خود با آن  نمى

فقـط فرقـى   . دهند  برخورد با يكديگر به حركت خود ادامه مى    آور بدون  سرعت سرسام 
يـك  ) ئيـدرژن (ى اتمهاى اجسام مختلف رعايت شده اين است كه خورشيد            كه درباره 

اينهـا فرضـيه نيـست، بلكـه عـين          . هشتاد زمين دارد  ) جيوه(زمين دارد، ولى خورشيد     
آنچه مقصود ما   . ندا حقيقت است كه به عمل رسيده و حتّى عكسبردارى هم از آن كرده            

خواهيم بگوئيم هر عاقلى ايـن نقـش واحـد و            از نقل مطالب فوق بود اين است كه مى        
هماهنگى عجيبى كه در اين عالم بكار رفتـه از ريزتـرين موجـودات عـالم هـستى تـا                    

شود كه اين نظم     درنگ معتقد مى   حركتند ببيند، بى   بزرگترين كرات همه به يك طرز در      
  .بوده استداراى ناظم واحدى 

شود كه يك نقّاش با دقّـت كامـل و صـرف وقـت زيـاد هـر چـه                     گاهى مى ! عجبا
چگونه يك مشت   . شود خواهد دو عكس را نظير يك پيكر بكشد برايش ممكن نمى           مى

انگيـز بـه     العاده و شگفت   كنند كه اين نظم عجيب و هماهنگى فوق        افراد نادان گمان مى   
  .حسب تصادف بوجود آمده است
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ــسنكورســى م« ــاب  » وري ــائى در كت ــشمند آمريك ــن دان ــسان«اي ــرينش ان » راز آف
  :گـويـد مـى

 غير منتظر و دور از هرگونه حـساب و          تصادف، طبيعتاً «
آيد، اما جاى تعجب نيست اگـر بگـوئيم          شمارش به نظر مى   

  .خود تصادف تابع قوانين ثابت و اليتغير است
 صـد   اند كه در آن    اى به دست شما داده     فرض كنيد كيسه  

عدد مهره ريخته شده و نود و نُه تاى آنها سياه و فقط يكـى               
هـا را    سفيد است كيسه را خوب تكان بدهيد و يكى از مهره          

درآوريد، احتمال آنكه اين مهره اولى همان مهره سفيد باشـد     
هـا را دوبـاره      مهره. از صد احتمال درست يك احتمال است      
ال آن كه دفعه دوم     به كيسه بريزيد و از نو شروع كنيد، احتم        

صد مرتبه  (هم مهره سفيد اول در آيد، يك در ده هزار است            
  .براى بار سوم همين عمل را تكرار كنيد). ضرب در صد

ى سفيد اول در آيد، يك در يـك         احتمال آن كه باز مهره    
بـار  ). يعنى صد مرتبه ضـرب در ده هـزار بـار    (ميليون است   

شـود   حساب ما خارج مى   سوم و چهارم شماره احتماالت از       
  .»گردد و وارد اعداد نجومى مى

قوانين مربوط به تصادف و احتماالت به قدرى ثابـت و           
شـود   ى ضرب دو در دو است كـه مـى          مسلّم است كه نتيجه   

چهار، بنابراين اگر بگوئيم از يك اتم ميليونها دليل بر اثبـات            
  1.ايم وجود خدا داريم بيهوده سخن نگفته

  فرستند سلولها پيام مى
يكى از كشفياتى كه از روز پيدايش چشم مسلّح بوجـود آمـده و دليـل كـاملى بـر                    

  .گردد سلول است توحيد و خداشناسى مى
                                                 

  .112ى  رازآفرينش انسان صفحه ـ1
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  تعريف سلول
سلول موجود زنده و حساس و متحرّكى است كه عنـصر اصـلى بـدن موجـودات                 

ـ   از آن تشكيل مى   ) حيوانات و گياهان  (زنده   شـمار   ىشود و برخى از اجتماع سلولهاى ب
  .گويند مى» ياخته«اند و در فارسى نام سلول را  تشكيل شده

  تشريح سلول
سلولها با يكديگر تفاوت دارند ولى در بين آنها كم وبيش شباهت وجود دارد، مثالً               

  .ى آنها شبيه به يكديگرند اند،همه در اينكه سلولها از سه قسمت تشكيل شده
  ).پوست تخم مرغمانند (» غشاء«پوست روئى به نام : اول
رنگ، لزج، شـفّاف و غيـر محلـول در آب اسـت،              اى بى  كه ماده » سيتوپالسم«: دوم

  ).ى تخم مرغ مانند سفيده(
كه معموالً به شـكل جـسم كـروى در داخـل سيتوپالسـم قـرار دارد              » هسته«: سوم

  ).مانند زرده تخم مرغ(
  .باشد ده است مىو خالصه سلول بمانند تخم مرغ كه داراى پوست و سفيده و زر

انـد و بعكـس      البتّه بعضى از سلولها مانند گلبولهاى قرمز خون انـسان فاقـد هـسته             
اگـر  . هـاى متعـددى اسـت      سلولهاى كبدى دو هسته و سلولهاى ماهيچـه داراى هـسته          

ها جدا كرده در زير ميكروسـكوپ        ى گونه  در ناحيه (قسمتى از پوشش داخلى دهان را       
بينيم كه هر يـك سـلولى از         فحات پهن و مختلف الشّكل مى     قرار دهيم تعداد زيادى ص    

باشد كه هر سلول شامل سه بخش سيتوپالسـم، هـسته و غـشا     پوشش داخلى دهان مى   
گويند و باألخره در كتابهاى علوم       مى» پرتوپالسم«مجموع سيتوپالسم و هسته را      . است

مناسـب   نهـا را  ى سلولها گفتـه شـده كـه در اينجـا شـرح آ              طبيعى خصوصياتى درباره  
  .انگيز است العاده شگفت ى سلول فوق بينيم ولى مطالعه و تحقيق درباره نمى

شناس شهير در اول مقاله مفصل خود        ، زيست شناس و گياه    »راسل چارلز آرتيست  «
  :گويد كه در توحيد و خداشناسى نوشته است مى

آور عـالم    ى سلول زنده يكى از تجارب شـگفت        مطالعه«
 در پايـان مقالـه چنـين نتيجـه گرفتـه كـه              و. »خلقت اسـت  
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كه پى  (كنم كه هر كدام از اين سلولها         من ادعا مى  «: گويد مى
و همچنـين   ) بردن به ماهيت آنهـا بـراى مـا مقـدور نيـست            

اى  تريليونها سلول ديگر دليل بر وجود عقل و حكمت عاليـه          
ناميم، علوم، قبول ايـن حقيقـت را         است كه ما آن را خدا مى      

  :سپس مى گويد.»پذيرد داند و مى ىمجاز م
  1.»من بوجود خدا ايمان راسخ دارم«

تواند ادعا كنـد كـه تمـام ايـن         آيا كسى مى  : كنم از شما خوانندگان محترم سؤال مى     
شگفتيهاى عالم خلقت بحسب تصادف بوجود آمده و يك نيـروى عـالم و قـادرى در                 

: گوينـد  ين راه خدا را شناخته و مى      ايجاد آنها مؤثّر نبوده است؟ دانشمندان بزرگ از هم        
توان خـدا را     آيا پس از مشاهده اتم و سلول و نظم عجيبى كه در آنها رعايت شده مى               «

  .»فراموش نمود؟
  :گويد در كتاب رازآفرينش انسان مى» كرسى موريسن«
  :گفته است» هگل«

هوا و آب و مواد شيميائى و زمان به من بدهيد تا من با           «
اما هگل فراموش كرده است كـه بـراى         . »مآن انسان خلق كن   

ى حيات نيز الزم است؛ ايـشان پـس          اين كار نطفه و جرثومه    
از آنكه ذرات نامرئى را جمع كردند و بـراى خلقـت انـسان              

تازه بايد به قالـب     . آنها را با نظم و ترتيبى پهلوى هم چيدند        
ى ايـن امـور      آن جان بدهند به فرض آن كه بـه انجـام همـه            

اده توفيق يافت از بين ميليونها احتمال فقط به يـك           الع خارق
احتمال ممكن است جانورى بوجود آيد كه چـشم روزگـار           

تر آن كه پس از    تر از آن چيزى نديده باشد و خوشمزه        غريب
نخواهـد گفـت ايـن      » هگـل «كاميابى در اين امر تـازه خـود         

                                                 
  .اثبات وجود خدا ـ1
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موجود عجيب بر حسب اتّفـاق و تـصادف بوجـود آمـده و              
  .»هوش و نبوغ من آن را خلق كرده است«: گويد بلكه مى

راستى كه خداوند براى ايجاد شگفتيهاى خلقت اسـباب         
برد كه فهـم آن از نظـر تعقّـل           و وسائل اسرارآميزى بكار مى    

  1.خارج است
كنم كه در پاسخ اين سؤال بايد به همين اندازه اكتفا كنيم و معترف باشيم                گمان مى 

خلقـت و يـا     ) اتـم ( نظم كـوچكترين موجـودات عـالم         ى توانيم درباره  كه هيچگاه نمى  
سخن بگوئيم، آنقدر خداى قادر دانـا در        ) سلول(ريزترين موجودات زنده عالم خلقت      

خود نشانه باقى گذاشته است كه اگر تمـام مـردم عـالم              هر يك از موجودات جهان از     
 بشناسند  توانند يكى از حقيرترين مخلوقات خدا را كامالً        گرد يكديگر جمع شوند نمى    

  .زند و يا آن را بدون وسائل بوجود آورند قرآن فرياد مى
، اگر درياها مركب    )صلى اهللا عليه و آله    (» پيامبر«بگو اى   

شود براى نوشتن كلمات خدايم تمام آن درياهـا قبـل از آن             
گـردد و    كه نوشتن كلمات پروردگارم پايان يابد خـشك مـى         

بـراى كمـك بيايـد      بلكه اگر ماننـد آن بـاز درياهـاى ديگـر            
  :فرمايد ونيزمى.2»شود آنهانيزتمام مى

مردم، مثالى زده شده است گوش فرا داريد كـسانى كـه            
كننـد هرگـز مگـسى       معبودى جز پروردگار عالم ستايش مى     

نتوانند آفريد اگر چه دسته جمعى در ايجاد آن شركت كننـد            
و اگر مگسى چيزى از اينان بربايد از آن نتوانند بـاز گرفـت              

                                                 
  .120ى  كتاب راز آفرينش انسان، صفحه ـ1
  .109ى  ى كهف، آيه سوره ـ2
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شان و خدايا نشان ناتوانند و خداى عالميان را آنچنـان كـه             اي
انـد پروردگـار     گذارى او را ننموده    اند و هم حق    بايد نشناخته 

  1.نيرومند و عزيز است
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  اثبات وجود خدا
ى  رفت منـاظره   در يكى از شبهاى زمستانى كه انتظار مى       

بـا در مـدت يـك       ما بيشتر به طول انجامـد مجلـس مـا تقري          
ساعت و نيم خاتمه يافت، زيرا تشكيل دهندگان اين ميزگرد          
عبارت بودند از دو جوان روشنفكرى كه يكى از آنها مـدتى            
شــكارچى بــوده و خــاطرات زيــادى از جنگــل و عمليــات 

انگيز حيوانات در نظر داشت و ديگرى مطالعـاتى در           شگفت
روبرو شـده   اطراف جهان كرده و اگر چه با اشكاالت زيادى          

دانست كه اسـالم اهميـتش از سـاير اديـان            بود ولى يقين مى   
  .بيشتر است

: گفــت بــود» عبــدالعظيم«جــوان شــكارچى كــه نــامش 
تـوان   گويند با علـم و دانـش نمـى         دانشمندان بزرگ عالم مى   

وجود خدا را ثابت كرد اين گفته از نظر شما صحيح است يا             
  خير؟ 
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دان و   دان و شـيمى    رياضـى 1»جان كلولند كوثرن  «قا  اتّفا: من در پاسخ آن جوان گفتم     
كه بزرگترين علماء فيزيك جهـان اسـت ايـن          » لرد كلوين «از  : گويد دكتر در فلسفه مى   

  :جمله به يادگار مانده كه
اگر نيك بينديشيد علم شما را ناچار از آن خواهد كـرد            «

و من بايد اظهار كنم كه با اين        » كه به خدا ايمان داشته باشيد     
  2.فته كمال موافقت را دارمگ

گويند خـدا را بـا علـم و     دانشمندان بزرگ عالم مى«: اى كه شما فرموديد  اين جمله 
 از نظر تمام دانشمندان صحيح نيست و بلكه اكثر آنها           مسلّماً» توان ثابت كرد   دانش نمى 

گرفتـه تـا دانـشمندان معـروف قـرن اخيـر ماننـد              » افالطون«و  » ارسطو«و  » سقراط«از  
همه معتقد به خدا بوده و بلكه هر يك دالئل علمى هم بر             ) A.N(» انيشتن«و  » يوتنن«

  .اند اثبات وجود خدا اقامه كرده
ى شناسائى پروردگار و بلكه      ولى آنچه از نظر عقل مسلّم است اين است كه درباره          

تمام مطالب اعتقادى نبايد چشم و گـوش بـسته، از ديگـران تقليـد كـرد زيـرا اصـول                     
نشود اطمينان بخش نخواهد بود بنابراين بهتر        ى وجدان و خرد درك     دى تا بوسيله  اعتقا

است كه شما هم مسموعات خود را فراموش كرده و ما هم گفتـار دانـشمندان را ذكـر                   
  .ننمائيم و تنها با عقل و وجدان خود اين مسأله را مورد بررسى كامل قرار دهيم

 بنده هم حرفـى  ...بسيار خوب  : گفتند» عبدالعظيم«آقاى  
كنم كه شما هـم از قـرآن و روايـات            ندارم ولى خواهش مى   

  .براى بنده استدالل نفرمائيد
كنم احتياجى هم به سفارش نداشـته باشـد زيـرا            مانعى ندارد و گمان مى    : من گفتم 

بايد در اصول اعتقادى تنها به عقل و خـرد تكيـه    : همين اآلن خود بنده عرض كردم كه      
ر مقابل بزرگترين شخصيتهاى علمى جهان تعبد نمود مگـر آنكـه در             توان د  كرد و نمى  

                                                 
  John Cleveland Cothran ـ1

 .اثبات وجود خدا ـ2
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ضمن آيات قرآن و كلمات پيشوايان دين و يا گفتار دانشمندان بزرگ دليل عقلى وجود 
  .داشته باشد كه بتوانيم به آن وسيله بهتر استدالل كنيم

  .صحيح است: گفتند» عبدالعظيم«آقاى 
  ! داريد كه خدائى در عالم وجود ندارد؟دوست محترم، آيا شما يقين: من گفتم

خير دليلى بر هيچ طرف مسأله ندارم و بلكه وقتى      : گفت
بينم اكثريت مردم دنيا معتقد بـه خـدائى هـستند احتمـال              مى

  .دهم كه خدائى در عالم وجود داشته باشد بيشترى مى
ى اهميتى از زنـدگ    بسيار خوب آيا هيچ شده در ضمن شكار يك موضوع پر          : گفتم

  .حيوانات فكر شما را به خود جلب كند
العـاده   آرى، اگر اجازه بفرمائيـد سرگذشـت فـوق        : گفت

عجيبى از يك مرغ ماهيخوار كـه در نظـر دارم بـه عرضـتان               
  .برسانم

  .كنم بفرمائيد خواهش مى: من گفتم
 چند سال قبل با يكى از استادان عاليقـدر و           تقريباً: گفت

اى رفته   س كنار درياچه  پروفسور حيوان شناس و زيست شنا     
بودم مرغ ماهيخوارى را ديدم يكى از پاهايش را گچ گرفتـه            

اى نشسته است نزديك رفتم كه بـا دقّـت وضـع             و در گوشه  
حال او را ببينم و در احوالش مطالعـه كـنم فـرار كـرد ولـى                 
دوباره در فاصله بيست مترى با زحمت زياد بـه روى زمـين             

اين : بروم پروفسور گفت  نشست دوباره خواستم به طرف او       
حيوان پايش شكسته و براى بهبودى خود آن را گـچ گرفتـه             

  .است
ى اول   چه فرموديد؟ پروفسور دوباره همان جملـه      : گفتم

بـرويم و آن را بگيـريم و ايـن موضـوع     : گفتم. را تكرار كرد 
  .انگيز را از نزديك مطالعه كنيم شگفت

  .مانعى ندارد: پروفسورگفت
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حيوان را محاصره كرديم و چون پاى او        لذا دو نفرى آن     
توانست پرواز  كرد و درست نمى گچ گرفته بود و سنگينى مى 

گرفتيم وقتى گچ محكـم پـاى او را بـاز       كند او را با سهولت    
كرديم ديدم همان گونه كه پروفسور گفته بود پاى آن حيوان           

  .شكسته و هنوز هم ورم دارد
ى پاى شكسته   چه كسى برا  : من از پروفسور سؤال كردم    

بنـدى كـرده و گـچ        اين حيوان دلش سوخته و آن را شكسته       
  .گرفته است

قبل از آنكه   : پروفسور خودش سپس اضافه كرد و گفت      
دانشمندان بزرگ به خواص گچ گيـرى متوجـه شـوند ايـن             

ــى   ــرى را م ــچ گي ــد گ ــوان فوائ ــراى  حي ــست و آن را ب دان
 اسـتادان   برد و لذا آنها در اين موضـوع        بندى بكار مى   شكسته
  .بشرند
  

  پروفسور هانرموندور
اى كـه    كه يكى از حيوان شناسان و زيست شناسان معروف جهان اسـت در رسـاله              

  :گويد ى عشق و زندگى حيوانات و پرندگان نوشته، مى درباره
العاده بـراى   بعضى از حيوانات هستند كه استعداد خارق   «

ات اى از كـشفي    معالجه بيماريهـاى خـويش دارنـد كـه پـاره          
  .پزشكى نيز از روى معالجات آنها اقتباس شده است

مثالً نوعى مرغ ماهيخوار است كه به سبب پاهاى بلندى          
كه دارد اكثرا هنگام پرواز دسته جمعى با نشستن روى زمين           

  .بيند پاهايش آسيب مى
ى  گيرى و معالجه اين مرغ ماهيخوار كامالً به خواص گچ     

يا و نقاط بـاتالقى كـه       شكستگى آشنائى دارد و در ساحل در      
رود و   گيرى است مى   گل آن آلوده به گچهاى مخصوص گچ      
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نـشيند   برد بعد در آفتاب مى پاهايش را در گچهاى تر فرو مى     
تــا گــل و گــچ خــشك شــود مــدتى پاهــايش را در همــين 

كند تا محلّ شكستگى كامالً جوش  بندى گچ مراقبت مى    بسته
هاى سابق پـى بـه      بند بخورد از روى همين خاصيت، شكسته     

گيرى بردند و اتّفاقا گچهائى را كه در بيمارسـتان           اهميت گچ 
گرفت از نـوع     برند و سابقا نيز مورد استفاده قرار مى        بكار مى 

همين گل گچى است كه مرغ ماهيخوار براى معالجـه خـود            
  .»برد چون بسيار چسبنده و گيرنده است بكار مى

 ديدم و كامالً توجه مـرا بـه خـود جلـب             اين سرگذشتى بود كه بنده به چشم خود       
  .كرد

ى وجـود خـدا    جاى تعجب است كه با ديدن اين جريان باز هـم دربـاره    : من گفتم 
  !شك داريد

بندى را تعلـيم     آيا كدام دانشمند به اين مرغ ماهيخوار شكسته       : كنم از شما سؤال مى   
  !داده است؟

و » موسـى «اسـت كـه وقتـى       دانيد كيست؟ همان كسى      معلّم اين مرغ ماهيخوار مى    
گرفتنـد و او را بـه        كرد قـرار   كه ادعاى خدائى مى   » فرعون«در مقابل   » هارون«برادرش  

كه خداى شـما كيـست؟      : از آنها سؤال كرد   » فرعون«پرستش خداى يكتا دعوت كردند      
خداى ما كسى است كه هر موجودى را باآنچه مـورد احتيـاج             : در پاسخ گفت  » موسى«

  1.نمايد ند و سپس او را بسوى احتياجاتش راهنمائى مىك او است خلق مى
) سر را به زير انداخت و مشغول فكر كردن شد         » عبدالعظيم«در اينجا بود كه آقاى      (

فرمائيد مـن    شما يك حكايت از يك حيوان نقل فرموديد آيا اجازه مى          : سپس من گفتم  
ام بـه     بدسـت آورده   هم مطالبى كه از زندگى حيوانات در نظر دارم و از مدارك صحيح            

  .عرضتان برسانم
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كنم بفرمائيد، شايد ما هم به اين وسيله با آفريدگار جهان آشنا شده              تقاضا مى : گفت
  .و بتوانيم در پرتو ايمان زندگى بهترى را آغاز كنيم

  
  !كند گربه چگونه خود را معالجه مى

  :گويد مى» هانرى موندور«پروفسور : من گفتم
ى گيـاهى     به معالجه  ردرد شود فوراً  گربه اگر مبتال به س    «

شود اگر گياههاى مخصوصى كه كمك به معالجه         مشغول مى 
خـورد تـا      از آنها مى   كند در دسترس باشد فوراً     سردرد او مى  

كند تـا    معالجه شود و اگر در دسترس او نباشد استراحت مى         
خوب شود، گربـه از ايـن رژيـم بـراى سـرماخوردگى نيـز               

خوابـد تـا معالجـه       گرم مـى   تى در جاى  كند و مد   استفاده مى 
هـا بهتـرين راه معالجـه را         توان گفت كه گربه     مى شود تقريباً 

بــراى ســرماخوردگى كــه اســتراحت و خــواب باشــد پيــدا 
  .»اند كرده

 گربه خودش راه معالجه سرماخوردگى را كشف كرده يا آنكه بايد معتقـد              آيا واقعاً 
  !شد كه خداى عالم به او تعليم داده است؟

  
  زدگى» مار«ى  روباه و معالجه

  :گويد باز دانشمند نامبرده مى
 بـه آنهـا     كند اكثراً  روباه كه در جنگل و بيشه زندگى مى       «

شوند البتّه روبـاه     گرى كه مارها باشند روبرو مى      دشمن حيله 
ى عجيبى بـه گزيـدن       ولى مار عالقه  ... دشمنان فراوانى دارد    

 گزيدگى مار را پيـدا كـرده        روباه دارد و روباه نيز راه معالجه      
  .است
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» كوكونـوس «در جنگل گياهى وجـود دارد كـه از نـوع            
ى آن ترياق مؤثّرى براى مار گزيدها است         باشد و عصاره   مى

كنـد و خـود را از هالكـت نجـات            روباه از آن اسـتفاده مـى      
  .دهد مى

ا گـذارد كـه او ر      گذارى، روباهى را در معرض مـار مـى         پروفسور نامبرده با عالمت   
بيند كه آن روباه مقدارى از گياه مذكور را          كند تا مى   نيش بزند و او را در جنگل رها مى        

به گيـاه ماليـد تـا از مهلكـه مـار گزيـدگى               محلّ مارگزيدگى را به شدت     خورد و بعداً  
  .»نجات يافت

  
  آهو، پزشك و متخصص روماتيسم

وضـوع حيـوان    العـاده و تجربيـات عجيبـى در م         پروفسور مذكور كه تخصص فوق    
  :گويد شناسى دارد مى

اى كه به جنگل دارنـد معمـوالً در    آهوها به سبب عالقه  «
كننـد و هـم بـه سـبب جهـش و            محيط مرطوب زندگى مـى    

در مفاصل و عضالتشان    1دويدن فراوان مقدارى اسيد اوريك    
دهـد مبـتال     شود و تنها كسالتى كه آنها را رنـج مـى           جمع مى 

 گوزنهـا كـه از بيمـارى        شدن به روماتيـسم اسـت آهوهـا و        
اند آهوهـا    برند راه معالجه را نيز پيدا كرده       روماتيسم رنج مى  

آوردنـد و    و گوزنها در اين موقع به آبهاى معدنى هجوم مـى          
بسيار ديده شده كـه آهوهـا مـدت چنـد سـاعت در آبهـاى                

  .»اند تا روماتيسم خود را معالجه كنند معدنى ايستاده
شعور و يا تـصادفى كـه    انگيز را ممكن است طبيعت بى    آيا اين راهنمائيهاى شگفت   

  در اين موارد مفهوم ندارد به اين حيوانات آموخته باشد؟

                                                 
  Acide uriguc ـ1
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  گوزنها و پيشگيرى گريپ
  :گويد باز پروفسور مذكور مى

دهند  گوزنها در پيشگيرى زكام كارهاى جالبى انجام مى       «
باشد چـون گوزنهـا      كه از آن جمله خشك كردن بدنشان مى       

كنند و زمستانها بـراى پيـدا        ر نقاط معتدل زندگى مى    بيشتر د 
نمايند بسيار اتّفاق افتاده كه گذرگاه       كردن علف مهاجرت مى   

هاى يخ زده است گوزنها بـه محـض اينكـه از             آنان رودخانه 
كنند حتّى    خود را خشك مى    آبهاى يخ زده خارج شوند فوراً     

 آنهـا   اگر گياه و علف در برابرشان ريخته باشد هرگز لب بـه           
زنند تا كامالً خشك شوند زيرا اگر خود را خشك نكنند            نمى

  .»مبتال به زكام و برنشيت خواهند شد
  

  شير و دل درد
  :نويسد در يكى از مقاالت خود مى» هانرى موندور«پروفسور 

شوند، اين   يوزپلنگها و شيرها خيلى به درد دل مبتال مى        «
ن سرى از حيوانات  را در ميان اي   1 حالت اپيدمى  بيمارى تقريباً 

خورند و چه بسا كه پس از چنـد روز           دارد، گوشت زياد مى   
ى  توانند معـده   رسند و تا مى    اى مى  گرسنگى كشيدن به طعمه   

سازند، واضح اسـت كـه متعاقـب ايـن پـر             خويش را پر مى   
كند و اين حيوانات بـراى معالجـه         خوريها دل درد ايجاد مى    

وند و قبل از آنكه     ر هاى آب مى   چشمه  به طرف  خويش فوراً 
خورنـد   آب بخورند مقدار زيادى پونه يا نعناع جويده و مـى          

  2.»تا دل درد آنها خوب شود
                                                 

 .ى زيادى را مبتال كند  بيمارى واگيرى كه عدهشيوع مرض،: Epidemie اپيدمى ـ1

  .28ى شكار و طبيعت، شماره  مجله ـ2
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ى آنها را بيـان كـنم    دهد همه و صدها مطلب ديگر در نظر دارم كه وقت اجازه نمى     
  .كنم حال از شما سؤال مى

يـن نتـائج    ى تجربـه و احتيـاج بـه ا         آيا ممكن است بگوئيم اين حيوانات به وسيله       
اگر چنين است پس چرا يك حيوان كه از اول زندگى هم نوع خـود را                ! رسيده باشند؟ 

نديده باز در اولين مرحله احتياج، بـه همـان نتـائج متوجـه شـده و از آن غـذا و دارو                       
  !كند استفاده مى

العـاده در    گذرد با آن عقل و هـوش فـوق         چرا انسان كه هزارها سال بر عمرش مى       
كرده به اين نتايج نرسيده  هميشه از تجربيات و افكار ديگران هم استفاده مىصورتى كه 

  است؟
توان گفت اين موضـوعات، اتّفـاقى بـوده و يـا بـه حـسب تـصادف                   آيا باز هم مى   

اند ولى انسان بيچاره از اين مطالب علمى محروم          حيوانات به اين مطالب برخورد كرده     
  !شده است؟

طبيعـت ايـن   : گوينـد  شود، كـه مـى    افراد ديده مى   گاهى در ضمن كلمات بعضى از     
  .مطالب علمى را به حيوانات آموخته است

طبيعتى كه خودش احتياج به مدبرى دارد؟ آيا در اين باره           ! شعور طبيعت بى ! شگفتا
تـا كـى    » انجام داده است   تمام اين كارها را خداى قادر دانا      «تر نيست كه بگوئيم      منطقى

دارد و در مقابل عظمت آفريدگار جهـان تعظـيم           ن سر بر نمى   بشر جاهل از خواب گرا    
  .كند نمى

 در علـوم از دانـشگاه فرينـدس    A . Bى  استاد فيزيك داراى درجه1»ادوين فست«
M - CSدر اثبـات  » نظرى به ماوراء قـوانين طبيعـى  «اى كه تحت عنوان   در آخر مقاله

  :ويدگ كند، مى وجود خدا نوشته و در حاالت حيوانات بحث مى
چرا نگوئيم صانع ايـن موجـودات عجيـب چنـين اراده            

ى سـاده    چرا ما در بحث پيدايش، از يك كلمـه        ! كرده است؟ 
  اجتناب كنيم؟» خدا«يعنى 

                                                 
  Edwin fast ـ1
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اين كلمـه گرچـه سـاده اسـت ولـى شـكوه و عظمـت                
  1.آسمانى دارد

سخت در فكر فرو رفته بود و اين جمله را آهـسته            » عبدالعظيم«اينجا بود كه آقاى     
  .كرد ب تكرار مىزير ل
كنم اجازه بفرمائيـد     خواهش مى : آرى شكوه و عظمت آسمانى دارد و سپس گفت        «

  .»ى اين مطالب فكر كنم قدرى درباره
محـال اسـت كـه ايـن نظـم          » نيـوتن «به قول   : پس از چند دقيقه تأمل و فكر گفت       

  . عجيب عالم را خالقى نباشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .، چاپ اول158ى   اثبات وجود خدا، صفحهـ1
 



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         72  

  
  
  
  
  
  
  
  

  !اند؟ تكفير شدهچرا رجال برجسته علم 
جوان ديگرى كه در اطراف ملل و اديان جهان بـه قـدر             
خود تحقيقاتى كرده بود و متأسفانه از نـام فـاميلش تحقيـق             

  .نكرديم اظهار داشت
دانـم كـه اگـر دينـى در          من به وجود خدا معتقدم و مى      «

عالم براى رهبـرى اجتمـاع از طـرف خـداى جهـان وجـود               
  .استداشته باشد دين مقدس اسالم 

ام راجع به    ولى چند اشكال در ضمن مطالعاتى كه داشته       
دستورات و قوانين اسالم بـه نظـرم رسـيده كـه اگـر اجـازه                

  .»فرمائيد آنها را بپرسم مى
  

  .با كمال ميل حاضريم سؤاالت شما را بشنويم: گفتم
  :سؤال اول من اين است كه: او گفت

ال علم  چرا بعضى از علماء و دانشمندان اسالمى به رج        «
كه افتخار ما   » بوعلى سينا «و  » حكيم عمر خيام  «و ادب مانند    

ايرانيان هستند، خرده گرفته و ماننـد كشيـشان مـسيحى كـه             
اند اين رجال بـا عظمـت هـم          دانشمندان خود را تكفير كرده    

  .اند مورد طعن و لعن علماى اسالم واقع شده
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ند، بوعلى سينا را وقتى در زمان خودش تكفير كرد        : مثالً
  :گو در ضمن يك رباعى اظهار كرد كه آن مرد حقيقت

     كفر چو منى گزاف و آسان نبود 
  محكمتر از ايمان من ايمان نبود                

    در دهر چو من يكى و آن هم كافر 
  پس در همه دهر يك مسلمان نبود                

پر واضح است كه اگر ايـن عمـل را مـذهب مـسيحيت              
توانيم به او اعتراض كنيم، زيـرا اسـاس آن           ما نمى انجام دهد   

مذهب بر انزوا و رهبانيت است و اين موضوع بـا پيـشرفت             
ــاره   ــده درب ــار عقي ــم و دانــش و اظه ــل عل ــالك و  كام ى اف

اختراعات منافات دارد؛ عالوه بر اين خرافات مـسيحيت بـه           
الجمله حرّيتـى    قدرى زياد است كه دانشمندان بزرگ اگر فى       

درنگ به اصـول عقايـد مـسيحيت اعتـراض           باشند بى داشته  
خواهند كرد و البتّه در اين صورت كشيـشان مـسيحى حـق             

عـالم  » جوردانوبرنـو «تكفيـر كننـد چنانچـه     دارند كه آنان را   
العـاده   به جرم كشفيات علمى و نبوغ فوق      » گاليله«ايتاليائى و   
  .تكفير شدند

مت بـه   ولى اسالم كه با اكتـشافات و اختراعـات و خـد           
خلق و ورود به اجتماع كمال موافقت را دارد و بلكه آنهـا را             

دهــد كــه  بــر افــراد مــسلمان الزم دانــسته، چــرا اجــازه مــى
رحمانـه يـك مـشت رجـال         دانشمندان بـزرگ اسـالمى بـى      

ى اسـالم    ى علم را تكفيـر كننـد و آنـان را از دايـره              برجسته
  .»خارج نمايند 

چنانكـه شـما هـم در    ( كه دين مقدس اسـالم  ترديدى نيست: ما در پاسخ او گفتيم   
  .كاملترين اديان جهان است) ضمن كلماتتان اشاره فرموديد
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 پس از اثبات اين كه اسالم براى تأمين سعادت بـشر از جانـب پروردگـار                 و مسلّماً 
نازل شده، بايد در نظر داشت كه اسالم در كليه قـوانين و دسـتورات، مـصالح بـشر را                    

ى كوچكترين مطلبى كه بر ضرر مردم مسلمان باشد در ديـن اسـالم              منظور داشته و حتّ   
اسالم قوانين ضررى ويا ضـرر زننـده        «: اند وجود ندارد، چنانچه پيشوايان اسالم فرموده     

  1.»ندارد
بنابراين بايد يك فرد مسلمان و معتقد تنها ميزانش بـراى سـنجش مطـالبى كـه در                  

  .اسالم باشد ين مقدس كند قوانين د دوران زندگى به آن برخورد مى
اى از بزرگترين فيلسوف و دانشمند جهان كه مربوط بـه مـذهب او               حتّى اگر جمله  

شنود نبايد بدون مراجعه به عقل و شرع اطمينان كامـل بـه صـحت آن داشـته                   است مى 
  .باشد

ى پيشواى اسالم معتقديم كه او هيچ گاه در امور دينـى           زيرا ما مردم مسلمان درباره    
ائى نداشته و هر چه در اين مورد فرموده است به نص قرآن، مـتن قـوانينى                 سهو و خط  

  2.است كه پروردگار متعال به او وحى فرموده است
توانـد چنـين     هاى مـردان بـزرگ، يـك فـرد بـشر نمـى             اما راجع به افكار و انديشه     

  .ى آنها داشته باشد ى انبياء دارد در باره اى كه درباره عقيده
 و مخترعين و افرادى كه تاريخ به بزرگى آنان گواه است، مصون از              زيرا دانشمندان 

 مبتال بـه يـك نـوع انحرافـات اعتقـادى و ناراحتيهـاى         خطا و اشتباه نبوده و بلكه اكثراً      
  .اند روحى هم بوده

                                                 
  .»الضرر والضرار فى االسالم« ـ1

$ ـ2 tΒ uρ)) ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $#  ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ  … çµ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“ uθ à) ø9 $#((  
  .5الي 3 اتى النّجم آي سوره 
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العـاده   العاده، بـه جنـون فـوق    اصرار داشت ثابت كند كه هوش فوق    » پاسكال«حتّى  
اى براى اثبات اين نظريه بـوده        ى برجسته  ال يك نمونه  خود پاسك ! خيلى نزديكتر است  

  1 .است
خـوانيم كـه     مـى » آيا نبوغ نوعى جنـون اسـت؟      «در كتاب راز كاميابى تحت عنوان       

  :گويد مى
 دچـار بيمـارى     درك اين موضوع كه چـرا نوابـغ غالبـاً         «

نبـوغ داشـتن يـك       اند دشوار نيست، زيرا معنـى      روحى بوده 
به عبارت ديگر نبوغ  . ساس است العاده ح  دستگاه عصبى فوق  

يعنى داشتن اعصابى كه نـسبت بـه كـوچكترين تحريكـات            
عادى و اصطكاكهائى كـه بـر اثـر تمـاس بـا محـيط ايجـاد                 

از اين رو وقايع كـوچكى كـه در         . گردد شود، تحريك مى   مى
كنـد و يـا      العملـى ايجـاد نمـى      افراد عادى هيچ گونه عكـس     

چنان طوفانهـائى بـر     العمل مخصوصى ندارد، در نوابغ       عكس
  .»شود انگيزد كه كنترل آن مشكل مى مى

  .اند اند در عالم زياد، بوده اند شده بلى، نوابغى كه به طوفانهاى جنونى دچار بوده
اى كه از مردم داشت،      العاده فيلسوف معروف، پس از انزوا و وحشت فوق       » دكارت«

  .گيزدان عقيده پيدا كرده بود كه يك آدم نامرئى او را بر مى
  .شنود كرد در درون خود صدائى مى هميشه خيال مى» مالبرانش«
دارد، وى روزى شبح خود را ديد كـه          هاى خود اظهار مى    در يكى از نوشته   » گوته«

  .آيد به سويش مى
  .مبتال به سرگيجه بود و از اين رو به انحرافاتى مبتال بود» نيوتن«

                                                 
  .7 راز كاميابى مردان بزرگ، صفحه ـ1
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ن شد و مطالـب كفرآميـزى كـه نـه           در اواخر عمر، مبتال به جنو     » موريس مترلينگ «
و صـدها افـراد ديگـر از    . پسندند به زبان جـارى كـرد   عقل و نه مذاهب عالم آن را مى  

  .اند نوابغ به اين كسالتهاى روحى و امراض تشنّجى مبتال بوده
بنابراين مانعى ندارد كه يك دانشمند بزرگ دچار انحرافات اعتقادى گردد و غـرور      

و از ايـن    . كه با اسالم و قوانين متقن و مستدل آن مبـارزه نمايـد            علمى او را وادار كند      
جهت علما و دانشمندان اسالمى براى روشن شدن افكار مردم مسلمان، مطالب آنهـا را           

  .مورد انتقاد قرار دهند
گردد كـه علمـاء      با نگاه كوتاهى به تاريخ و حاالت اين دانشمندان كامالً واضح مى           

كردند، تنها براى انحرافات اعتقادى او بوده، نه آن كه مانند             مى اسالم اگر كسى را تكفير    
را بـراى كـشف حركـت زمـين تكفيـر كننـد و يـا شـوراى                  » گاليله«كشيشان مسيحى،   

  :اللملى كليساهاى مسيحى بگويند بين
كـه  «خروشچف را بخاطر ايـن جـسارت عظـيم          » خدا«

ا سفينه فضانوردى را به فضا فرستاده نخواهد بخـشيد و او ر           
  .» به كيفر اين گناه بزرگ خواهد رسانيدشديداً

  
  خيام كيست؟

اند و نظر شما را جلب كرده بـود، حكـيم    مثالً بزرگترين فردى كه او را تكفير كرده      
 تحقيق  ى بيوگرافى اين دانشمند مختصراً     در اينجا خوب است درباره    . است» خيام عمر«

  .اند ر كردهرا تكفي» عمر خيام«شود و معلوم گردد كه چرا 
  

  بيوگرافى عمر خيام
و چـون   . است بوده» الدين غياث«و ملقب به    » ابوالفتح«اش   كنيه» عمر خيام «حكيم  

  .اند ناميده» خيام«پدرش خيمه فروش بوده او را 
بـه احتمـال قـوى خيـام فيلـسوف و      : نويـسند  ى اين دانـشمند مـى    مورخين درباره 

مشغول اصالح تقويم گرديـد     » ملكشاه سلجوقى «دان معروف جهان كه در زمان        رياضى
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را نوشته و در فلـسفه و علـوم مـادى از خـود آثـارى گذاشـته                  » جبر و مقابله  «و كتاب   
ديگر كـه   » خيام«صاحب اشعار و رباعيات معروف و منتسب به اونبوده و اين اشعار از              

  .باشد كرده است مى در همان زمان زندگى مى
ى نظـامى    چهـار مقالـه   «نـامى بـرده، كتـاب       » خيـام «از  ترين كتابى كـه      زيرا قديمى 

سـخنى نگفتـه    » خيام«است كه معاصر و شاگرد او بوده مع ذلك از رباعيات            » عروضى
  1.است

و عالوه مردى كه هميشه مشغول نواختن موسيقى كه عامل بزرگ ركود فكر است،      
شگير ترقّيات بازى كه پي شرب خمر كه بزرگترين مانع درك مطالب علمى است و عشق

تواند تـا    چگونه مى ) آيد چنانچه از اين اشعار و رباعيات بدست مى       (روحى است بوده،    
  .اين حد از خود آثار علمى باقى بگذارد

جبـر و   «ى   كسى كـه صـاحب رسـاله      » عمر خيام «توان اطمينان كرد كه      بنابراين مى 
نشأ اعمال و آثارى بوده     ها وقت خود را گذرانده و م       است و مدتها در رصدخانه    » مقابله

گوينـد او جـامع محـسنات،     دانند و مى باالتر مى» ولتر«است كه دانشمندان دنيا او را از  
باشد، صاحب اين اشعار نبوده و اگر هم چند          مى» سوئنه بورن «و  » سوپنهور«و  » بايران«

ى  مـه ى آن ه   فلسفه از او به يادگار مانـده باشـد مـسلّم بقيـه             رباعى در علوم رياضى و    
و اگر هم بـه نـام او باشـد بعـضى از صـوفيه و يـا كـسانى كـه                      . رباعيات از او نيست   

ى استفاده از نام او روى اعمال زشت خود، صحه بگذارند و او را               اند بوسيله  خواسته مى
  .اند مؤيد خود بدانند اين اشعار را به او نسبت داده

  :نويسد دانشمندان نامى اسالم مى: مؤلّف كتاب
) رباعيـات او  (» خيـام «اى كه از آثـار       ترين نسخه  ديمىق«

 158اى است كه داراى      شناسان است، نسخه   مورد توافق خيام  
 نوشته شده؛ و هر قدر      865 رباعى است كه در سال       178الى  

شـود بـر تعـداد رباعيـات         دور مـى  » خيـام «از عصر زنـدگى     
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، شود كه از گوينـدگان ديگـر اسـت         منسوب به او افزوده مى    
برخى از آنها از آثار شعراء معـروف و معلـوم بعـضى ديگـر               

ى آنهـا مجهـول اسـت و باعـث           رباعياتى است كـه گوينـده     
انگارى و جهالت و يـا سـود        تنها سهل » خيام«انتساب آنها به    

  1.»باشد مادى ناشران آن مى
ه فقط يك نفر باشد، بايد اول بررسى كـرد كـ          » خيام«ى ثانى بر فرض كه       در مرحله 

اند؛ آيا براى ايـن اسـت كـه او           آيا علماء و دانشمندان اسالم براى چه او را تكفير كرده          
داراى علم و دانش بوده و از خود اثر علمى باقى گذاشـته اسـت، يـا بـراى انحرافـات                     

  .اعتقادى و اشعار كفرآميز او بوده است
 اشعار انحرافـى    براى» خيام«گردد كه تكفير     الجمله دقّتى واضح مى    مسلّم پس از فى   

  .او بوده، نه براى علوم و مطالب ادبى و علمى او
  

  اى از اشعار خيام نمونه
صلى اللّـه عليـه و      (» پيغمبر اكرم «با اين كه در ظاهر مسلمان بوده و به          » خيام«مثالً  

دهنـد بـه آن حـضرت      كرده، ولى مكرّر در اشعارى كه به او نـسبت مـى            احترام مى ) آله
  :گويد ه در ضمن اشعارى مىكند ك اعتراض مى

  امـمـزاز تـه اعـيد بـوئـگـاه بـوانگ        رسانيد سالم» مصطفى«از من بر      
  حرام ناب »مى« است و حالل شرع در        كĤى سيد هاشمى چرا دوغ ترش     

ى اول نبايـد ايـن انديـشه و فكـر را بـه دانـشمند                 پر واضح اسـت كـه در مرحلـه        
 ايـن اشـعار را      ى ثانى كه بگوئيم حتماً     و در مرحله  . نسبت داد » خيام«د  دانى مانن  رياضى

او سروده بايد اين مورد را هم يكى از موارد انحرافات فكرى نوابغ و جنون دانشمندان                
  .بزرگ دانست
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  1.ى زمانها ثابت بوده است كه مشروبات الكلى ضررهاى فراوانى دارد زيرا در همه
سالم كه افكار دانشمندان بزرگ عالم را بـه خـود جلـب             و حتّى يكى از امتيازات ا     

المللى مبارزه با الكل قرار گرفته است، اين است كـه در     كرده و مورد توجه سازمان بين     
هاى الكلى حرام گرديده و در ضمن آياتى از قرآن شرب خمـر              اين دين مقدس نوشابه   

  .تحريم شده است
  

  ى جبر خيام جواب شبهه
  :گويد خيام مى
     خورم و هر كه چو من اهل بود  »مى«من          

  خوردن من به نزد وى سهل بود» مى«                               
     دانست  خوردن من حقّ ز ازل مى» مى«         

  نخورم علم خدا جهل بود» مى«گر                                
دان معـروف ايـن ربـاعى را         د رياضـى  همان دانشمن » خيام«توانم بگويم    من كه نمى  

است، سرپيچى كرده و قائل بـه       » اختيار«سروده و از يك موضوع وجدانى و فطرى كه          
  .شده باشد» جبر«

خوردن خود را معلـول علـم پروردگـار بدانـد و حـال آن كـه                 » مى«عجبا چگونه   
فردا فالن عمل » حسين«نامى مثالً يقين كرد كه » زيد«اند كه اگر  ترين افراد متوجه   عادى

  .را انجام خواهد داد
شـود، زيـرا اگـر       علّت براى انجام آن عمل نمى     » حسين«به عمل   » زيد« علم   مسلّماً

» حـسين «پـس فعـل     . علم به نكردن كـار را داشـت       » زيد«كرد،   آن كار را نمى   » حسين«
 »حسين«علم داشته   » زيد«آن علم را داشته است، نه آنكه چون         » زيد«شده كه    انجام مى 

                                                 
» ى دكتـر و پيـر      منـاظره «هاى الكلى، به     ى مضرّات نوشابه   براى اطّالعات كافى درباره    ـ1
  .هاى الكلى مراجعه فرمائيد شابه، چاپ هشتم و كتاب نو380 ـ 390ى  صفحه
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بوده نه ايـن    » حسين«تابع عمل   » زيد«به عبارت واضحتر علم     . اين عمل را نموده است    
  .باشد» زيد«تابع علم و دانائى » حسين«كه عمل 

ى اشـياء دارد     پس از ذكر اين مثال روشن خواهد شد كه خداى تعالى علم به همـه              
 چـه   دد و جبـراً   گر ى او براى ايجاد آن معلوم با عملش توأم مى          ولى گاهى فعل و اراده    

و گـاهى هـم     ) مانند اكثر تكوينات  (كند مخلوق بخواهند و چه نخواهند آن را ايجاد مى        
شرب خمر خواهد كرد ولـى      » خيام«داند كه مثالً     خداى تعالى به عملى علم دارد و مى       

است » خيام«چون اين عمل با اراده و فعل خدا توأم نيست بلكه مربوط به اختيار خود                
» مـى «روى اختيار خود در عوض خوردن       » خيام«دهد و بلكه اگر      نجام نمى خدا آن را ا   

  .دانست خوردن او مى» مى«پروردگار عبادت او را در عوض . كرد ، عبادت مى)شراب(
شـود و بلكـه      شرب خمر نكند علم خدا جهل نمى      » خيام«پس واضح است كه اگر      

 كه روى اختيار خود انتخـاب       »خيام«نخوردن و عبادت كردن     » مى«علم خدا از ازل به      
  .شد برطرف مى» ى جبر خيام شبهه«گرفت و روى اين اصل  كرده تعلّق مى

ى  اين اشعار را سروده است ناگزيريم كه دربـاره        » خيام« خود   پس اگر بگوئيم واقعاً   
كننـد داشـته     اظهـار مـى   » موريس مترلينگ «ى   او همان اعتقادى را كه دانشمندان درباره      

  .باشيم
  :گفت از دانشمندان مىيكى 

در اواخر عمر ديوانه شـد و كلمـاتى         » موريس مترلينگ «
بـه زبـان جـارى كـرد و مطالـب كتـاب             » خيام«مانند اشعار   

  .»را در ميان مردم پخش كرد» هاى يك مغز بزرگ انديشه«
» خيـام «هم در آن حال به پيـروى از         » موريس مترلينگ «
دانـد كـه     قبالً مـى  از دو حال خارج نيست يا خدا        «: گويد مى

داند كـه در ايـن صـورت خـدا           من چه خواهم كرد و يا نمى      
داند چگونه انتظـار دارد كـه مـن          نيست و در صورتى كه مى     

نكتـه   كارى برخالف دانـائى او بكـنم و بـا رعايـت ايـن دو              
  .»چگونه مرا بعد از مرگ مسؤل نموده و كيفر خواهد داد
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  ابو على سينا
هم در  » ارسطو«بوده؛  » ارسطو«ى   است كه او پيرو فلسفه    درست  » ابو على سينا  «اما  

مانند قـول بـه قـدم عـالم كـه           (فلسفه انحرافاتى دارد كه علم روز آن را كامالً رد كرده            
ولى شايد تنها كـسى كـه بـه تـصديق اكثـر       ) داند آن را مردود مى   » ترموديناميك«قانون  

شود   كلماتش كامالً استفاده مى    مورخين در مقابل نظرات قدما تعصب نداشته و بلكه از         
كه او بعضى از مطالبى كه با اصول اسالم مخالفت داشته رد كرده و در مقابل دستورات                 

ابـن رشـد    «بـرخالف   » ابن سـينا  «باشد؛   مى» بوعلى سينا «نموده   دينى كامالً كوچكى مى   
 دانـد و بـا     ى مثـالى او را وحـى منـزل نمـى           و فلسفه » ارسطو«حكمت طبيعى   » اندلسى

  :گويد صراحت مى
ى خامى   تعصب در علم و فلسفه مانند هر تقبض نشانه        «
شـود و   مايگى است و هميشه به ضرر حقيقت تمام مـى    و بى 

  1.»شأن خردمندان نيست
ابن سـينا بـه     «: نويسد مى» دانشمندان نامى «مؤلّف كتاب   

عالقه داشـته معـذالك در بعـضى        ) متافيزيك(ى اولى    فلسفه
غيان و مخالفت با عقائد و افكار قدما ديده         آثار، از او روح ط    

  .»شود مى
  

  تكفير بوعلى سينا
ى  العـاده  ى زيادى داشت و با نبـوغ فـوق         چون به مذهب تشيع عالقه    » بوعلى سينا «

» على بـن ابيطالـب    «مخصوص به خودش دانسته بود كه تنها سعادت بشر در پيروى از             
ثريت مردم اهل زمـان او سـنّى بودنـد و           و خاندان او است و از طرفى اك       ) عليه السالم (

را هـم   » بوعلى سـينا  «ى آنها تكفير شيعيان بوده است،        علماء اهل سنّت كه آداب ديرينه     
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ى عظمـت خانـدان عـصمت        تكفير كردند ولى او با كمال شهامت اشعار زيادى درباره         
  :سروده كه منجمله اين دو رباعى است

  دـان هـيختـوندر پى عشق عاشق انگ         د ان دح ريختهـشق در قـى ع ادهـا بـت  
  اند چون شير و شكر به هم درآميخته        ) ع( »على«با جان و روان بوعلى مهر   

  :گويد و نيز از ابتكارات فكرى او است اين رباعى كه مى
  )ع(» على«ام دو ـمعكوس نوشته گشته ن  م يزلى ـط لـى چهره از خ ر صفحهـب

  با خطّ جلى» انف«و» عين«و» حاجب«از   دو ياى معكوسيك الم و دو عين با
علـى بـن   «اى بـه   مرد پـر عالقـه  » بوعلى سينا«از اين دو رباعى كامالً پيدا است كه         

باشـد آن   ى اسـماعيليه مـى   بوده و مسلّم احتمال آنكه او از فرقه) عليه السالم (» ابيطالب
اند بسيار نادرست است  ايل بودههم تنها به دليل آنكه پدر و مادرش به اين جمعيت متم   

و هيچ مدركى كه اين مطلب را تأييد كند در دست نيست و بلكه نبـوغ و مغـز بـزرگ                     
  .داد كه خود را پابند به خرافات اين فرقه نمايد به او اجازه نمى» بوعلى«

انـسان بايـد در      دانـست  به قدرى با عظمت و خوش فكر بوده كه مى         » بوعلى سينا «
در بيوگرافى  » ابن خلكان « كلّى از پروردگار بزرگ استمداد نمايد و لذا          امور از جزئى و   
  :نويسد مى» بوعلى«و شرح حاالت 

مطلبى چه در مسائل جزئـى و       » بوعلى سينا «وقتى براى   
گرفت و به مسجد  شد وضو مى چه در مسائل كلّى مشكل مى

خوانـد آنگـاه از      رفت و دو ركعـت نمـاز مـى         جامع شهر مى  
كـرد كـه فهـم آن مـسأله را           ال درخواست مـى   پروردگار متع 

  .برايش آسان نمايد و آن مشكل علمى براى او واضح گردد
در سنّ ده سالگى تمام قرآن را حفظ بود و با معارف قرآن كـامالً آشـنائى                 » بوعلى«

دانـسته و    نبايد گفت كه او خدا را عالم به جزئيات نمـى          » بوعلى«ى   داشت و لذا درباره   
بيان كرده، جزء   » ارسطو«ى   به عنوان بحث علمى يا نقل فلسفه      » اشارات «آنچه را كه در   

  . معتقدات او نبوده است
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β :گويد زيرا قرآن بدون استثنا مى r&)) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×((Λ⎧ Î= tæ.1  
جـسته   از پروردگار استمداد مى) چنانكه در باال گفته شد(ى امور  و خود او در همه  
  .دانسته است  تمام اشياء مىو او را عالم و قادر به

  
  ابوحامد غزالى و بوعلى

است، از جمله افرادى است كـه       » االسالم ةحج«كه در بين مردم معروف به       » غزالى«
  .نمود مبارزه كرده و او را تكفير مى» بوعلى«سخت با افكار 

مسلك اهل تصوف را هم برگزيـده       2عالوه بر آنكه سنّى متعصبى بوده     » غزالى«زيرا  
  .كرد ى مشّاء مخالفت مى د و شديدا با استدالالت عقلى و فلسفهبو

  :گويد مى» ابن رشد اندلسى«
بـراى خدعـه و     » بـوعلى سـينا   «عليـه   » غزالـى «ى   مبارزه

» غزالـى «نظر اصحاب دين و مذهب سنّت بوده وگرنـه        جلب
نظر بود و پس از آنكه هيچ مـذهبى او            مردى صاحب  شخصاً

ش گرفت و چون انكار صـرف هـم         را قانع نكرد راه انكار پي     
او را راضى نكرد الجرم به زهد و درويشى توسل جـست و             

خواست بلكه در سماع درويشان گريبان خود را از دست           مى
  3.عقل و استدالل مزاحم خالص كند

                                                 
  .231ى  ى بقره آيه  سورهـ1
در اواخر عمر به مقام شامخ اهـل بيـت عـصمت و خانـدان پـاك                 » غزالى«گويند    مى ـ2

» سرّالعالمين«صلى اللّه عليه وآله پى برد و مذهب شيعه را انتخاب كرد و كتاب » رسول اكرم«
  .نجا تأليف نمودرا آ

  .52ى   دانشمندان نامى اسالم، صفحهـ3
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كه به اقـرار تمـام ملـل دنيـا افتخـار علـم و دانـش اسـت و                 » بوعلى سينا «بنابراين  
از بزرگـان علمـاء     »  به حد او در ميان نوابغ نرسيده اسـت         كسى«: گويند ى او مى   درباره

ى آزادى   كرده و بـه واسـطه      شيعه بوده و با مطالب انحرافى فلسفه و تصوف مبارزه مى          
علـيهم  (» چهـارده معـصوم   «العاده، اعتقاد به مذهب تشيع و پيـروى از           فكر و نبوغ فوق   

انـد و    وفه او را تكفيـر كـرده      داشته و لذا حسودهاى اهل سنّت و جمعيت متص        ) السالم
اسـت و   » الحـق ابـوعلى سـينا      ةحج«بنده معتقدم كه اين دو موضوع هم جزء افتخارات          

هيچ گونه اعتراض مذهبى به اين دانشمند ) بخصوص شيعيان( دانشمندان اسالمىمسلّماً
  . كنند بزرگ ندارند و بلكه بوجود او هم افتخار مى

ى شـما كمـال تـشكّر را دارم و البتّـه از همـان                هكننـد  از پاسخ قانع  : آن جوان گفت  
كلّياتى كه ابتداء بحث بيان فرموديد دانـستم كـه علمـا و دانـشمندان اسـالم روى چـه                    

  .اند اند و مطالبى در رد آنان گفته اساسى بوده است كه بعضى را تكفير كرده
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  اى از قرآن تفسير آيه
سؤال ديگر بنده اين اسـت      : الذكر گفت  همان جوان فوق  

  :ى ى شريفه كه معنى آيه

l t tΒ)) Ç⎯ ÷ƒ t ós t7 ø9 $# Èβ$ u‹ É) tG ù= tƒ  $ yϑ åκ s] ÷ t/ Óˆ y— ö t/ ω Èβ$ u‹ Éó ö7 tƒ ((١  
چيست؟ و آيا اين مطلب از نظـر علـم و كـشفيات روز              

  صحيح است يا خير؟ 
  

  ى شريفه؛ ى آيه اما ترجمه: ما در پاسخ اين سؤال گفتيم
: فرمايـد  ال در مقام تذكّر نعمتهاى خود مى      پروردگار متع 

دو دريا را گذاشت كه به هم برسـند ولـى ميانـشان حـائلى               «
  .است كه به هم تجاوز نكنند

برده است يا    آيا علم روز به اين چنين دريائى پى       : البد سؤال جنابعالى اين است كه     
  خير؟

  .بلى همين پرسش را دارم: او گفت
توانم با اين وقـت كـم بـه عـرض            ى اين موضوع مى    رهآنچه را بنده دربا   : من گفتم 

  :نوشته بود» الفتح«ى   مجلّه354ى  چندى قبل در شماره: برسانم اين است كه

                                                 
 .20ى  ى رحمن، آيه سوره ـ1
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چندى پيش يك هيئت علمى به اتّفـاق هيئـت اكتـشافى            
دانشگاه مصربراى تحقيق در اعماق بحـر احمـر و اقيـانوس            

  .هند به جنوب عدن حركت كردند
ات زياد چنـين يافتنـد كـه آبهـاى          هيئت اعزامى با زحم   

ى  خليج عقبه از جهـت تركيـب طبيعـى و شـيميائى از بقيـه              
ى  آبهاى بحر احمر تفـاوت بـسزا دارد و پـس از آن بوسـيله              

دستگاه سنجش اعماق، كشف كردند كه در آن محل مالقات          
نمودن و متّصل شدن اين دو آب و دريا سد و حائلى در زير            

گذرد و    بلندى آن از هزار متر مى      آب وجود دارد كه ارتفاع و     
ترين قسمت آن در حدود سيصد متـر بـا سـطح دريـا               مرتفع

  .فاصله دارد
در اولين سياحت خود در اقيانوس هند و بحر احمـر از            » باحث«و همچنين كشتى    

وجود اين حائل اطّالع يافت و با امتحانهاى علمى هيئتى كه در آن كشتى بودنـد ثابـت                  
نوس هند از جهت خواص طبيعى و شيميائى بـا آبهـاى بحـر احمـر                كرد كه آبهاى اقيا   
  .تفاوت زياد دارد
ى  دانـد كـه در نقطـه       گرافى اين اختالف را مربوط به همان حائل مـى          علم اقيانوس 

  .مقابل آن دو دريا وجود دارد
و البتّه شرح اين تحقيقات در دانشگاه مصر و دانشگاه كامبريج ضبط شـده اسـت؛                

است كه پروردگار متعال دو دريا را كه به يكديگر نزديك شده و بلكـه               بنابراين ممكن   
) ى الفـتح ذكـر شـد       كه نظير آن در باال از مجلّـه       (اند در اثر حائلى      متّصل به هم گرديده   

  .داراى خواص شيميائى با رنگ و طعم مختلفى باشند
آورى يـاد » الـرّحمن «ى   و لذا ذات اقدس پروردگار اين نعمت ارزنده را در سـوره           

  :كرده و به مردم عالم فرموده است
براى آنكه هر آبى خواص مخصوص به خـود را حفـظ            
كند و هر يك نعمتى عليحده در جـاى خـود باشـد مـا كـه                 

گذاريم كه با يكديگر ممـزوج شـوند و          آفريدگار آنهائيم نمى  
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خواص خود را از دست بدهند و حال آن كه ممكن است با             
  .يكديگر تالقى كنند

ى شريفه تفسير و تأويالتى هم دارد كه ما براى اختصار از درج آنهـا           اين آيه  و البتّه 
  . كنيم خوددارى مى

در اين موقع اين جلسه خاتمه يافت و رفقـا بـا اظهـار تـشكّر از مجلـس خـارج                     «
  .»شدند

ــمناً ــاه ض ــاى  1349 در تيرم ــا آق ــائى م  دوســت آمريك
 شـده   مسلمان» كانون بحث وانتقاد دينى   «كه در   » محمدجان«

بود و از اين اشكاالت سؤال كرد و ما هم همـين جوابهـا را               
به جز پاسخ سؤال اخير به او داديم و او اقرار به اسالم نمود،             

ى اسـالم در ميـان       اجازه خواست كه نظريات خود را درباره      
جنـب كـانون    » صاحب الزّمان «اجتماع مردمى كه در مسجد      
رد آمده بودند اظهـار     گ ى نماز  بحث و انتقاد دينى براى اقامه     

ى نماز جماعت با مترجم خـود جنـاب          كند؛ لذا پس از اقامه    
  .پشت مكرفون قرار گرفت و چنين گفت» مجابى«آقاى 

  
  به نام خدا

خوشوقتم كه امشب خود را مانند يكى از شما مردم پاك و مسلمان داراى مـذهبى                
ما هم مرا به برادرى خود      بينم؛ اميد است ش    كامل و آئينى منزّه از خرافات و نواقص مى        

  .ى اسالم بپذيريد در راه تكامل و اهداف مقدسه
كـانون بحـث و   «شنوندگان محترم تا اين ساعت كه چند روز است در آغوش گرم    

اى كه به انگليسى ترجمه شده بود و جناب          ى قرآن و نهج البالغه     به مطالعه » انتقاد دينى 
پـرداختم و آنچـه را از اسـالم تـشخيص           مى در اختيار من گذارده بودند    » ابطحى«آقاى  
  .كنم ى كوتاه براى شما بيان مى ام با چند جمله داده
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#Iω)) oν :فرمايد اسالم دين آزادى است كه در قرآن مى ـ1 tø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! و از افراد بشر ١))#$
 از خواسته است كه فكر و عقل خود را بكار بياندازند و مانند حيوانات زندگى نكنند و االّ

  .عذاب الهى ايمن نيستند

اسالم دين كاملى است كه در جميع امور قوانين ممتازى دارد؛ من در اين وقت كـم،                  ـ2
دارى و اقتـصاد و      ام كه اسالم در امور معنوى و ارتباط با خدا و در سياست و مملكت               دريافته

را گذرانـده و شـما      ى مايحتاج مادى و معنوى بشر بهتـرين قـوانين            آزادى و خالصه در كلّيه    
  .بهترين و كاملترين دين برخورداريد مردم مسلمان از

ى ما بر اين مطلب كه اسالم كاملترين اديـان جهـان اسـت تـشكيل همـين                   گواه زنده  ـ3
در باغ خارج از    » ابطحى«است، زيرا ديروز جناب آقاى      » كانون بحث و انتقاد دينى    «جلسات  

سالها است كه ما به وسـائل       : شديم به من گفتند     مى شهر كه از طرف يكى از دوستان پذيرائى       
ى  كـه چـون ديـن مقـدس اسـالم پاسـخگوى كلّيـه             (ايم   مختلف از مردم جهان دعوت كرده     

ى پاسخ گفتن به جميع مشكالت اصول اعتقاد شما هستيم و تا             ما آماده ) مشكالت بشر است  
  .ايم پاسخ گفته2به حال حدود شانزده هزار سؤال

ى رهبران روحـانى اسـالم بـا كشيـشان خودمـان كـه               ين مطالب و مقايسه   من با شنيدن ا   
حاضر نيستند حتّى به يكى از اين شانزده هزار سؤال پاسخ بگويند، تا چه رسد كه خودشـان                  

تـرين اديـان جهـان     براى پاسخ به سؤاالت از مردم دعوت كنند، دريافتم كه دين اسالم كامـل         
ديـك در راه خـدمت بـه پيـشرفت اسـالم در آمريكـا از                ى نز  اميدوارم بتوانم در آينده    .است

  والسالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته                      3.سربازان فداكار آن باشم

                                                 
  .256ى  ى بقره آيه سوره ـ1
گذشـته بـود   » كـانون بحـث و انتقـاد دينـى       « سال كه از تأسيس      7 اين آمار مربوط به      ـ2
 هـزار سـؤال     گذرد متجاوز از هفتاد     سال از عمر با بركتش مى      30باشد و االّ تا به حال كه         مى

 .پاسخ داده شده است
 

اش وفا كرد و سالها است كه مبلّغ خوبى براى اسالم و تشيع در                اين جوان طبق وعده    ـ3
  .شهرهاى مختلف آمريكا بوده است

  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         89  

  
  
  
  
  
  
  

اى بـه     نامه 14/8/1342از تهران در تاريخ     » جـ  مر«آقاى  
اش ايـن    انـد كـه خالصـه      نوشته» كانون بحث و انتقاد دينى    «

  :است
را بـه شـما تبريـك    » كانون بحث و انتفـاد دينـى    «افتتاح  

گـويم و از پروردگـار متعـال تأئيـد و پيـشرفت شـما را                 مى
االت زيـر   نمايم و در ضـمن تقاضـا دارم بـه سـؤ            مسئلت مى 
  .پاسخ دهيد

Ĥيا در ممالك مترقّى اروپا خرافات و تقليد كوركورانه         ـ1
  كند؟ هم حكومت مى

   بهترين دليل براى اثبات وجود خدا چيست؟ـ2

!© (((βÎى  آيامعنى آيهـ3 $# Ÿω = Ït ä† t((⎦⎫ Ïm Ì x ø9$#1 چيست؟
  ى و آيا با جمله

 t⎦⎫ Ïm Ì sù)) !$yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù((2 منافات ندارد؟  

  
                                                 

 .76ى  ى قصص آيه سوره ـ1

  .170ى  ى آل عمران آيه سوره ـ2
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  :جواب سؤال اول
البتّه هر ملّت و جمعيتى در دنيا داراى خرافاتى هستند كه از عهد جاهليت آنان، به                

ى  كنند؛ ممالك مترقّى اروپا كه به عقيـده        فكر از آن تبعيت مى     يادگار مانده و مردم كوتاه    
رافات عادى و مـذهبى     اى از جوانان، مهد تمدن و مركز فكر و عقل است آنقدر خ             عده

ى حـساب خـارج اسـت و حتّـى بعـضى از       كند كه از عهـده    در ميان آنان حكومت مى    
  .اند اساس عادى بوده دانشمندان بزرگ آنان هم مبتال به يك مشت خرافات بى

دان و فيزيكدان بزرگ انگليسى عادت داشت كه هميـشه همـراه             شيمى» دوبربويل«
  . تا از خون دماغ محفوظ بماندبردارد» ى انسانى گرد جمجمه«خود 
ى  تكّه«دانشمند و فيلسوف مشهور فرانسوى با دست خود در لباسهايش           1»پاسكال«

دوخته بود و عقيده داشت كه بـه آن وسـيله خـود را از نوميـدى و شـك                    » پوست آهو 
  .دهد نجات مى

در قرون وسطى آنقدر موضوع سحر و جادو در ممالك اروپا زياد شده بود كه هـر                 
پروراند، اين   مى» جغد«و  » ى سياه  گربه«ى خود    شد و در خانه    زنى به آن مشغول مى    پير

كـرد او    موضوع آنقدر باال گرفت كه كشيشان مجبور شدند هر كس كه ادعاى سحر مى             
ى  ى روشن بسوزانند، آنقدر از ساحران را كـشتند و سـوزانيدند كـه لكّـه                را روى هيمه  

  .دننگ در تاريخ بشريت باقى گذاشتن
ترسند كه هيچ    امروز شما اگر به دهات فرانسه برويد اكثر آنان از يك موجودى مى            

گويند اين موجود موهوم سر گرگ و بدن انـسان دارد            اند و مى   يك از آنان آن را نديده     
هـاى   است؛ براى از بين بردن آن، پيرمردان طلسمهائى در ميـان خانـه  » لوگارو«و نام او   

طلسم عبارت از دو چوبه كاه است كـه بـه شـكل مخـصوصى               برند، اين    خود بكار مى  
  .دانند مى» لوگارو«ى جلوگيرى از  گذارند و آن را مايه چپ و راست مى

در همين زمان، اكثر اروپائيها فالهاى نيك و بدى را از زمان توحش و بربريـت بـه                  
ى زمين بردارد،   يادگار دارند، مثالً اروپائيان معتقدند كه اگر مرغى به سرعت دانه از رو            

                                                 
  Blalse Pascal ـ1
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كند و يا زنبور عسل يا مورچه        يا در بين راه كبوترى ببيند كه در سمت راست پرواز مى           
يا صداى عطسه قبل از ظهر بشنوند، يا پلك چشم راستشان خودبخود بپرد آن را حمل                

نمايند؛ و به عكس هر وقت گربه يا ميمون يا گرگ يا روبـاه يـا مـار را                    به فال نيك مى   
ى درِ اتاق برخورد كند و يا لباسشان به ميخ صندلى بند شـود               پايشان به آستانه  ببينند يا   

گيرند و از ايـن پيـشامد سـخت          يا دانه جلو مرغى بريزند و نخورد آن را به فال بد مى            
  .ناراحتند

  .نشينند گيرند و هيچگاه سر ميز غذا، سيزده نفر نمى  را نحس مى13عدد 
نعـل اسـب را بـه عنـوان طلـسم      . كننـد   عبـور نمـى  اروپائيها هيچگاه از زير نردبان   

ترسـند و همچنـين صـدها        ى سـياه مـى     از جغد و گربـه    . دارند خوشبختى بهمراه برمى  
متأسـفانه بعـضى از   . ى آنها نيست، دارنـد    خرافات ديگر كه در اين نامه مجال ذكر همه        

فتخـارى بـراى    ايرانيان كه هميشه چشم به اعمال اروپائيان دوخته و پيروى ازآنـان را ا             
شود از عدد    خرافى را از آنان فرا گرفته تا جائى كه ديده مى           شمارند اين اعمال   خود مى 

 در پالكهـاى سـردرِ خانـه        1 بعـالوه    12 به قدرى وحشت دارند كـه آن شـماره را            13
  .نويسند مى

اما اسالم از روز نخست تصميم از بين بـردن ايـن گونـه خرافـات را داشـته و بـا                      
  1.»ز امت من نُه چيز برداشته شده كه منجمله فال بد زدن استا«: ى جمله

  .بسيارى از خرافات و فالهاى بد را از ميان امت اسالمى برداشته است
دهـد، برنامـه زنـدگى خـود قـرار           آنچه پيغمبر به شما دستور مى     «: ى قرآن با جمله  

جلـو بيـشتر اعمـال      2.»كند، بايد شما از آن خوددارى كنيـد        و آنچه را كه نهى مى     . دهيد
خودسرانه و بدعتهاى جاهالنه را گرفت و چون دين مقدس اسـالم بـه خـالف اديـان                  

ى قوانين و دستورات آن بـا عقـل و           ى جهان منزّه از خرافات مذهبى است و همه         زنده

                                                 
 .»الطيرة... رفع عن امتى تسعة « ـ1

$!4 ـ2 tΒ uρ)) ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù(( 7ى  ى حشر، آيه سوره.  
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اثبـات ايـن مـدعا را    . (فطرت مطابقت كاملى دارد، از جميع خرافات دينى پـاك اسـت          
  ).دار است عهده» ينىكانون بحث و انتفاد د«

ولى مذهب مسيحيت و سائر اديان جهان پر از خرافات مذهبى است كـه بـه هـيچ                  
كنيـد تنهـا قـول بـه تثليـث موضـوع             وجه با عقل و منطق مطابقت ندارد، آيا گمان مى         

دهد؟ خير، صدها مطالب ديگـر اسـت كـه منجملـه             خرافات مذهبى آنان را ترتيب مى     
  .باشد مى» لورد«ى غار سنگى  قضيه

 سال قبل ادعـا     90زنى از اهل لورد در      » لورد«در اطراف پاريس محلّى است به نام        
ام، مردم پـاريس از شـنيدن ايـن          را ديده » حضرت مريم «كرد كه من در يك غار سنگى        

جمله به آنجا هجوم آوردند و آن غار را مورد احترام خود قرار دادنـد و هنـوز پـس از     
. كننـد   مردم در آنجا جمع شده و آن محـل را سـجده مـى               سال در همان روز معين     90

كنند و كشيـشان     را هنوز روى كليساها و معابد خود نصب مى        » عيسى«صليب حضرت   
ى عجيبى بـه     اكثر مردم مسيحى مذهب عقيده    . آويزند ى خود مى   آن را به گردن و سينه     

ى  ه عقيـده  و بـه ايـن وسـيل      . هاى حيوانات بدست و گردن خود دارند       آويختن مجسمه 
كننـد ولـى اسـالم مـردم مـسلمان را از مجـسمه                قرن قبل را تعقيب مى     30پرستان   بت

  .ساختن و نگه داشتن آن نهى كرده و كامالً از اين اعمال منزجر است
اى از خرافات عادى و دينى اروپائيان كـه          اين بود گوشه  
  . مورد سؤال شما بود

  
  :پاسخ سؤال دوم

  آيا بهترين دليل براى اثبات وجود خدا چيست؟ : كهسؤال دوم شما اين بود 
كانون « از ما پرسش شده، آنچه را كه تا به حال در جلسات رسمى               اين سؤال كراراً  
ى  كننده كه براى همـه     ايم اين است كه بهترين دليل قانع       پاسخ گفته » بحث و انتقاد دينى   

رديم كه راه تصوف و فلسفه      و ما در گذشته ثابت ك     . است» برهان نظم «افراد نافع باشد،    
  .كند رساند او را هم از خدا دور مى عالوه بر آنكه انسان را به خدا نمى
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اما برهان نظم كه همان ارجاع دادن انسان به عقل او است و اين طريقى اسـت كـه                   
ى جهـان را تعقيـب       و اديـان زنـده    ) صلوات اللّه علـيهم اجمعـين     (» انبياء عظام «مقصد  

تواننـد    افراد خوش استعداد و كُند فهم كوچك و بزرگ، مرد و زن مى             ى كند و همه   مى
  .در اين راه قدم بردارند و به آسانترين وجه معرفت خدا را دريابند

اى  اى از اين برهان و به گوشه       ما براى تنوير افكار و اثبات مدعاى خود به خالصه         (
  ).كنيم از چگونگى نظم عالم اشاره مى

  
  :دليل نظم
ى موجودات عالم هستى مانند      در عالم خلقت همه   : گويند ان خداشناس مى  دانشمند

كنند، اين   لشگر انبوهى تحت فرماندهى واحدى بسوى هدف و مقصد خود حركت مى           
موجودات گوناگون يك نوع هماهنگى عجيبى با يكديگر دارند كـه هـر عـاقلى بـدون                 

و بـسوى مقـصدى راهنمـائى       شود كه آنها را آفريدگارى بوجود آورده         تأمل متوجه مى  
  :توضيح آنكه به گفته شاعر. كند مى

    ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند 
  تا تو نانى بكف آرى و بغفلت نخورى                                              

  
  :نظم خورشيد

قطر خورشيد يك ميليون و ششصد هـزار برابـر          : گويند دانشمندان فلك شناس مى   
ين است، اين موجود با عظمت آنچنان مسخّر گرديده كـه هـر صـبحدم در دقيقـه و                زم

ى خود باز ساعت     كند و شب طبق وظيفه     مى ى معينى سر از كوهسار مشرق بيرون       ثانيه
ى خود زمـين را بـه طـرف بـاال            رود، نه آنقدر با جاذبه     و دقيقه معين در مغرب فرو مى      

 آن زندگى كنند و نه نيروى گريز از مركز زمـين            كشد كه موجودات زنده نتوانند در      مى
سازد كه جانداران آن منجمد گردند؛ اين فاصله بـه قـدرى روى              را از خورشيد دور مى    

رفتنـد و ممكـن    ى مخلوقات از بين مـى  حكمت تنظيم شده كه اگر غير از اين بود همه     
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اند و ميليونهـا سـال      ى قابلى را بتواند به كمال اليق خود برس         نبود كه تابش آن هر ماده     
  .دهد است كه به اين وظيفه ادامه مى

     بدين پايه و شرف » عرش«آخر چگونه 
  بدين مايه و بهاء» مهر«آخر چگونه                                                 

     بسيط جهان را شود محيط » آمرى«بى
  فضاى زمين را دهد ضياء » ىخالق«بى                                                

  
  :نظم ماه

ى تابنـاكش بـه      كند، از اشعه   باز خورشيد ما را در شب هم از نور خود محروم نمى           
نـور خورشـيد روشـنائى      » يك هشتصد هزارم  «دهد كه مانند چراغ، شب خواب        ماه مى 

مطلوبى براى شب داشته باشيم؛ منافعى كه دانشمندان فلك شناس براى اين نور لطيف              
كنـيم   نظـر مـى    اند بسيار است و ما براى كوتاه كردن گفتار، از نقل آنها صرف             ئل شده قا

ولى آنچه قابل توجه است نظم مخصوصى است كه از ميليونهـا سـال قبـل قمـر آن را                    
گذارد و سـپس رو   كند، از اول ماه تا شب سيزده و چهارده، رو به تكامل مى         رعايت مى 

سـازد، در    ى مردم را از وقت و زمـان مطّلـع مـى            ه همه رود و به اين وسيل     به نقصان مى  
كننـد از   پرسـش مـى   از تـو «: نمايد قـرآن فرمـوده   كارهاى بشر نظم و ترتيب برقرار مى 

ايـن بـراى آن     ) اى پيامبر (گر است بگو     هاللها كه در هر شب به يك نحو خاصى جلوه         
آيـا ايـن    )  كنيـد  ونظم و ترتيب جهان هستى را درك       (1»است كه شما وقت را بشناسيد     

  ى كامل عظمت پروردگار نيست؟ نظم نشانه
ارزشـند   دانشمندان علم هيئت از ستارگانى كه از نظـر مـا كـامالً بـى              ! دوست عزيز 

دهند، اين كرات با عظمت كه هر كدام بـه منظـورى كـه               ى ما را خبر مى     سرنوشت آتيه 
ايت گرديـده كـه در   اند آنچنان نظمى در حركت آنها رع       فوق تصور ما است ايجاد شده     

تـوانم   كنند، من در اين نامه نمى   انگيزى راهنمائى مى   شب و روز ما را به مطالب شگفت       
                                                 

š ـ1 tΡθè= t↔ ó¡ o„)) Ç⎯ tã Ï'©# Ïδ F{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ Ä((¨$ ¨Ψ= Ï9 189ى ى بقره آيه سوره  
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آيـا  : كـنم كـه    به اقسام ستارگان و عظمت كهكشانها اشاره كنم ولى از شما سـؤال مـى              
ممكن است يك نفر فلك شناس اين نظم عجيب ستارگان را ببيند و احتمال دهـد كـه                  

شعور اين كرات با عظمت را در عالم، خـود بـه گـردش     طبيعت بى دست تصادف و يا     
  .درآورده باشد

ى عمـومى و دانـشمند فلـك شـناس انگليـسى             كاشف جاذبه » نيوتن«در بيوگرافى   
روزى در زير درخت سيبى نشسته بـود و انبـوه مطالـب علـم هيئـت در                  : اند كه  نوشته

 او را به خـود جلـب كـرد، در    زد كه ناگاه افتادن سيبى از درخت توجه    ذهنش موج مى  
كـشد و بـه      اى باشد كه سيب را به خود مـى         اين موقع متوجه شد كه بايد در زمين قوه        

و خالصـه پـس از   . موجب همين نيرو، تمام اجسام به روى زمـين قـرار گرفتـه اسـت      
 مطالعات و آزمايشهاى زيادى به اين نتيجه رسيد كه هـر انـدازه حجـم و جـرم جـسم                   

شود و هر چه فاصله بيـشتر باشـد تـأثير ايـن              د تأثيراين نيرو زيادتر مى    گرد شديدتر مى 
ى زمين و سيارات ديگر همگى مجـذوب         شود، بنابراين ماه مجذوب كره     نيرو كمتر مى  

ى شمسى ما مجذوب سـتارگان ديگـر اسـت و ايـن موضـوع را                 خورشيدند و منظومه  
اگـر ايـن جاذبـه در       نـام گذاشـت و سـپس متوجـه شـد كـه              » ى عمومى  قانون جاذبه «

موجودات باشد بايد اجسام بزرگتر اجسام كوچكتر را به جانب خود بكشد، پـس مـاه                
بايد به زمين و سيارات ديگر به خورشيد و كرات آسمان به يكديگر نزديـك شـوند و                  

با خود گفت بايـد همچنـان كـه آتـشگردان را            . باألخره به هم برخورد و تصادف كنند      
كشد و نيروى گريز از مركز در آن وجـود           م كه دست ما را مى     كني چرخانيم حس مى   مى

اى داشـته باشـند و    دارد بايد تمام اجسامى كه حركت دورانى دارند از ايـن نيـرو بهـره        
ى  گردد و به وسـيله     همين نيرو است كه مانع از نزديك شدن كرات به كرات بزرگ مى            

ولى پـس از    . ريزد ين نمى چرخد به زم   همين نيروى گريز از مركز آب در سطلى كه مى         
تواننـد ايـن تعـادل دقيـق      متوجه شد كه باز تنها اين دو نيـرو نمـى  » نيوتن«اين كشف،   

ميليونها منظومه را كه در قلمرو فضاى بيكران اسـت حفـظ كننـد، روى همـين اصـل،                   
انگيز عالم كافى نيست، بلكه بايد يك  ى جاذبه براى نظام شگفت تنها قوه: گفت» نيوتن«
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ى آنها را بـسنجد و آنهـا را در            علم و قدرتى جرم و فاصله و سرعت حركت همه          منبع
  .است» خدا«مدار معينى قرار دهد و او 

پـس از   » بردارهـا  تجزيـه «عالم فيزيك و رياضى مؤلّف كتـاب        » ايرل چنسر رگس  «
در گـردش افـالك و سـتارگان و       » كپرنيـك «و  » بطلميـوس «ى   آنكه در موضوع نظريـه    

گويد تـصريح كـرده      سخن مى » نيروى گريز از مركز   «و  » ى عمومى نيوتن   قانون جاذبه «
  :كه

هاى علمـى، مـرا بـه        ى پديده  طرفانه ى دقيق و بى    مطالعه
كند متقاعد   قبول وجود خدائى كه جهان را اداره و كنترل مى         

ساخته است؛ من ايمـان دارم كـه در جهـان مـا يـك كنتـرل                
» خـداى «نيـز همانـا   كننده  مذهبى وجود دارد و نيروى كنترل     

  1.واحد است
  :نظم زمين

اى  كانـادا، طـى مقالـه     » مانيتونـا «فيزيكـدان معـروف رئـيس دانـشگاه         » فرانك آلن «
  :نويسد مى

اى زيـاد    راههاى شايستگى زمين براى زندگى بـه انـدازه        
ى تـصادف    توان پيدايش حيات را بر آن نتيجـه        است كه نمى  

  .دانست
  :زمين معتقدند كهى حركت  ى دانشمندان درباره همه
تواند در فضا به حال تعادل حركت كند اگر      چون زمين كروى است آزادانه مى     : اوالً

  .داد كروى نبود تعادل خود را از دست مى
  .زمين دو حركت دارد: ثانياً
  .شود روزانه كه شب و روز از آن ايجاد مى» دورانى«حركت : يك
  2.گردد آن تنظيم مىساالنه كه فصول سال از » انتقالى«حركت : دو

                                                 
 .اثبات وجود خدا ـ1

  .اثبات وجود خدا ـ2
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: فرمـود » مفضّل بن عمـر   «به  ) عليه السالم (» امام صادق «
ها و كواكب دو حركت متـضاد دارنـد          هر يك از اين منظومه    

آسيا به طرف راست حركت كند       مانند مورى كه روى سنگ    
  1.و سنگ به طرف چپ حركت نمايد

كند كـه هـر      ىفلك شناس مشهور تا چهارده حركت براى زمين نقل م         » فالماريون«
يك به منظور ايجاد لياقت كامل براى زندگانى در زمين انجام شده است كـه اگـر ايـن                   

شـد و در نتيجـه زمـين بـراى           حركتها نبود شب و روز، زمستان و تابستان تشكيل نمى         
رفتنـد، ديگـر در روى زمـين     انسان محلّ سكونت نبود، حيوانات به تمامى از بـين مـى          

  .آمدند ر موجودات زنده بوجود نمىها و ساي نباتات و ميوه
  

  :قطر زمين
اگر قطـر زمـين يـك    .  كليومتر است000/130قطر زمين   : اند دانشمندان بزرگ گفته  

توانست آب و هـوا را       داد و نمى   چهارم قطر كنونى بود ديگر اين جاذبه را از دست مى          
و . رفـت  اى بـاال مـى   ى حرارت زمين به صورت كشنده به روى خود نگاه دارد و درجه      

گرديد،  شد نواحى زمستانى بسيار سردتر مى      بعكس اگر قطر آن دو برابر قطر كنونى مى        
و اگر زمين ما به بزرگى خورشيد بود نيـروى          . كرد جاهاى قابل سكونت تقليل پيدا مى     

 150شد، بخار شدن آب غير ممكن بود و فشار هوا تقريبا به               برابر مى  150ى آن    جاذبه
 كيلـوگرم   150رسيد؛ در نتيجه يك جنس يك كيلوگرمى         تر مربع مى  كيلوگرم بر سانتيم  

  .كرد وزن پيدا مى
  

  گازهاى نگهبان
 800نامند بـه ضـخامت       مى» اتمسفر«بر سطح زمين گازهائى كه در اصطالح آن را          

دارد  ى زره نگهبانى است كه زمين را از حوادث نگاه مى   كيلومتر وجود دارد كه به منزله     

                                                 
  .توحيد مفضّل ـ1
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كـه بـه تعـداد      (اند در روزى بيست ميليون از سنگهاى آسـمانى           فتهدانشمندان بزرگ گ  
رود اين سـنگها   دار در حركتند و احتمال مى نامحدودى در مسير يكى از ستارگان دنباله      

 كيلـومتر در ثانيـه بـه طـرف          40با سرعت   ) ى ستارگان مزبور باشند    بقاياى خورد شده  
كنند معلوم   ورود آنها جلوگيرى مى   شوند ولى گازهاى نگهبان زمين از        زمين پرتاب مى  

توانـست در سـطح      است كه اگر اين گازها وجود نداشته باشد بشر با اين سـنگها نمـى              
  .زمين زندگى كند

  :گويد يكى از دانشمندان مى
ى زمـين    زمين نبود اين سنگها چنان با كره      » اتمسفر«اگر  

ــادى وارد آورده و  برخــورد مــى ــد كــه خــسارتهاى زي كردن
آوردند كه دامنـه امـواج آن در فواصـل            بوجود مى  هائى زلزله

شد و گاهى براى نمونه از اين سنگها به  خيلى بعيد منتشر مى
  .روى زمين افتاده است

نام يكـى از همـين سـنگهاى سـاقط شـده            » تو نى گى  آه«
» گرينلنـد «ى    ميالدى در شبه جزيـره     1898است كه در سال     

ورك نگهـدارى   ى علوم طبيعى نيوي    كشف گرديده و در موزه    
  . تن وزن دارد5/36شده است اين سنگ 

سنگى پرتاب شده كه پنجاه تن سنگينى دارد از كارهائى كه جو زمين           » مكزيك«در  
دارد و   شايسته براى زندگانى نگاه مـى      دهد اين است كه حرارت را در حدود        انجام مى 

يـن عمـل انجـام      دهـد كـه اگـر ا       آب و بخار آب را از اقيانوسها به خشكيها انتقال مـى           
  .آمد شد تمام زمين به صورت كوير خشك غيرقابل سكونت در مى نمى

  
  ى زمين تا خورشيد فاصله
ى آن از خورشـيد       ميليون كيلومتر است اگر فاصـله      150ى زمين از خورشيد      فاصله

كرد و سـرعت حركـت       دو برابر مدار كنونى بود حرارت به ربع حرارت فعلى تنزّل مى           
ى موجودات زنـده يـخ       گرديد و همه   جه مدت زمستان دو برابر مى     شد در نتي   نصف مى 
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ى حـرارت گرمـا      شـد درجـه    ى زمين تا خورشيد نصف مى      بستند بعكس اگر فاصله    مى
شـد كـه     اى سـوزان مـى     چهار برابر و سرعت مدار دو برابر، در نتيجه زمين بـه انـدازه             

  .توانست در آن زندگى كند جاندارى نمى
  

  نرمى زمين
  :فرمود) عليه السالم(» دقامام صا«

اگر نرمى زمين چند برابر نرمى كنونى بود معلـوم اسـت            
كه قابل سكونت نبود و همچنين اگر زمين مانند آهن، محكم 
بود بـاز زنـدگى بـر سـطح آن كـار مـشكلى بـود اوالً بـشر                   

توانست مسكنى براى خود تهيه كنـد آب بـر آن جـارى              نمى
روئيـد و صـدها      آن نمـى   نباتـات بـر سـطح        شد مـسلّماً   نمى

آمد كه هر يك از آنها مانع زندگى         اشكاالت ديگر بوجود مى   
  .بر روى آن بود

  :فرمايد خدايتعالى درقرآن مجيد مى
) از اقيانوسهاى بيكران بر روى زمـين خـشك        (ما آب را    

بطـورى نـرم و ماليـم       (بريختيم، چه ريختنى، آنگاه زمين را       
كافتنى، سپس دانـه را     و آن را شكافتيم، چه ش     ) خلق نموديم 

در آن برويانيديم انگور و سبزى و زيتون و درخت خرمـا و             
باغهاى انبوه و ميوه و علف را از آن زمين آفريديم تا راحتى             

  1.و عيش و استراحت شما و حيواناتتان را تأمين كنيم

                                                 

ــ1 $ ــــــ ¯Ρ r&)) $ uΖ ö; t7 |¹ u™ !$ yϑ ø9 $# $ {7 |¹  §Ν èO $ uΖ ø) s) x© uÚ ö‘ F{ $# $ y) x©  $ uΖ ÷K t7 /Ρ r' sù $ pκ Ïù $ {7 ym  $ Y6 uΖ Ïã uρ 

$ Y7 ôÒ s% uρ  $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξ øƒ wΥ uρ  t, Í← !# y‰ tn uρ $ Y6 ù= äñ  Zπ yγ Å3≈ sù uρ $ |/ r& uρ  $ Yè≈ tG ¨Β ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 Ïϑ≈ yè ÷Ρ L{ uρ  # sŒ Î* sù ÏN u™ !% y` 
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  :آرى به قول سعدى
     آفرينش همه تنبيه خداوند دلست        

  دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار                                               
     اينهمه نقش عجب بردر وديوار وجود        

  هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار                                               
     اند  كوه و دريا و درختان همه در تسبيح      

  نه همه مستمعان فهم كنند اين اسرار                                               
    ى صد رنگ از چوب  كه تواند كه دهد ميوه     

  يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار                                               
     ارغوان ريخته بر درگه خضراى چمن     

  هائى كه در او خيره بماند ابصار نقشه                                               
     ى زرين عنب  عقل عاجز شود از خوشه    

  ى ياقوت انار فهم حيران شود از حقّه                                                
     گو نظر باز كن و خلقت نارنج ببين     

  1»الشجر االخضرنار فى«اورنكنى ايكه ب                                                
     عيب خدائى كه به تقدير عزيز  پاك و بى     

  ماه و خورشيد مسخّر كند و ليل و نهار                                                
     چشمه از سنگ برون آرد و باران از ميغ     

   مگس نحل و در از دريا بارانگبين از                                                
     تا قيامت سخن اندر كَرَم و قدرت او      

  همه گويند و يكى گفته نيايد ز هزار                                                

                                                 

⎯z ـ1 ÏiΒ)) Ì yf ¤±9 $# Î|Ø ÷zF{ $# # Y‘$ tΡ((80ى  آيهى يس سوره  
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و ما با خواست خدا در نشريات ديگرمان به         (اى از نظم عجيب عالم       اين بود گوشه  
بنـابراين مـا بـه حكـم عقـل و           ). ره خواهيم كـرد   بعضى ديگر از نظام جهان پهناور اشا      

ى  دانيم هر دستگاهى كه اين چنين با نظم و ترتيب بنـا شـده باشـد سـازنده                  وجدان مى 
هاى شمسى كه با ايـن عظمـت بـا           عاقل و دانشمندى دارد، پس دستگاه عالم و منظومه        

  .ستا» خدا«اى قادر و دانا دارند و آن  ترتيب عجيبى در حركتند هم آفريننده
اين نظم عجيب به حسب تصادف بوجود آمده اسـت،          :  ممكن است گفته شود كه    

باشد اين   مى» دهد  عدد پنج را ترتيب مى     2 و   2«اين كالم مثل گفتن     : گوئيم در پاسخ مى  
راز «دانـشمند بـزرگ آمريكـائى صـاحب كتـاب      » كرسـى موريـسن  «ادعا را ما از زبان     

  .دهيم پاسخ مى» آفرينش انسان
  :گويد مند در اول كتاب مزبور مىاين دانش

ى يـك تـا ده    ى يـك شـاهى را از شـماره       ده عدد سكّه  «
. عالمت بگذاريد و آنها را در جيب خود بريزيد و بهم بزنيد           

پس از آن سعى كنيد آنها را به ترتيب شـماره از يـك تـا ده                 
ى دومـى    درآوريد و هر كدام را درآورديد پيش از آنكه سكّه         

د دوباره به جيب خود بيندازيد با اين ترتيـب          را بيرون بياوري  
ى يـك بيـرون بيايـد معـادل يـك در ده              احتمال آنكه شماره  

ى يك و دو به ترتيب بيرون بيايد         است، احتمال آنكه شماره   
ى يـك و دو و سـه         يك درصد است، احتمال آنكـه شـماره       

بيرون بيايد يك در هزار است و به همين منوال احتمال آنكه            
 يك و دو و سه و چهار پشت سر هم بيرون بيايد             هاى شماره

يك در ده هزار است و به همين منوال احتمال بيرون آمـدن             
. رسـد  هاى از يك تا ده به رقم يك بر ده ميليـارد مـى              شماره

منظور از ذكر مثلى بدين سادگى آن است كه نشان داده شود            
. نماينـد  ارقام در مقابل احتماالت چگونه قوس صعودى مـى        

ى زمين آنقدر اوضـاع      ى بوجود آمدن حيات در روى كره      برا
و احوال مساعد الزم اسـت كـه از حيـث امكانـات رياضـى               
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محال است تصور نمود كه اين اوضـاع و احـوال بـر سـبيل               
تصادف و اتّفاق با يكديگر جـور آمـده باشـند و بـه همـين                

ى دانـا و     جهت بايد ناگزير معتقد بـود كـه در طبيعـت قـوه            
جى وجود دارد كه در جريان ايـن امـور نظـارت            تواناى خار 

  .»كند مى
است؛ زيرا همـه كـس بـا    » برهان نظم «بنابراين بهترين دليل براى اثبات وجود خدا        

شـوند كـه خـدائى بـزرگ ايـن عـالم را              اندك تأملى كه در اين برهان بكنند متوجه مى        
  . بوجود آورده و تمام جزئيات آن را محكم كرده است

  
  :  سومپاسخ سؤال

βى آيا معنى آيه: فرموده بوديد Î))) ©! $# Ÿω = Ït ä† t((⎦⎫ Ïm Ì x ø9   چيست؟ #$

⎫⎦tى و آيا با جمله Ïm Ì sù)) !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ((⎯ Ï& Î# ôÒ sù منافات دارد؛ يا خير؟  
  :گوئيم ما در پاسخ مى

βى اوالً آيه  Î))) ©! $# Ÿω = Ït ä† t((⎦⎫ Ïm Ì x ø9 ى  ر شده و معنـى آيـه      ذك» قارون«ى    در قصه  #$
بود و بر قوم موسى غلبه كرد و ستم نمـود و    » موسى«از قوم   » قارون«: شريفه اين است  

ما آنقدر از گنج و ثروت به او داديم كه كليدهاى موجودى او را مردان توانگر و پرزور                  
  .كردند حمل مى
دوسـت  را  ) خوشـحال و فرحنـاك    (مغرور مشو كه خدا افراد      : اش به او گفتند    قبيله

  1.ندارد
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فرمائيد قوم و قبيله قارون گفتنـد خـدا افـراد خوشـحال را دوسـت                 كه مالحظه مى  
  .دارد نمى

⎫⎦tى ى شريفه  ولى آيه  Ïm Ì sù)) !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ((⎯ Ï& Î# ôÒ sù ى شهداء راه خدا      درباره
  :فرمايد كه مى. ى قبلش اين است نازل شده كه آيه

انـد آنـان    شـده  ه خدا كـشته گمان نكنيد افرادى كه در را 
انــد بلكــه زندگاننــد كــه در نــزد پروردگارشــان روزى  مــرده
خورند و خوشحالند به آنچه پروردگار به آنان از فضل و            مى

  1.كرم خود داده است
بـراى مـال و ثـروت هنگفـت و ظلـم و غلبـه بـه                » قارون«بنابراين اوالً خوشحالى    

باشـد   دگان خدا محبـوب پروردگـار نمـى       ديگران بود و چون زخارف دنيا و ظلم به بن         
خوشحالى و فرحى هم كه به منظور داشتن اموال فانى دنيا كـه از راه ظلـم و غلبـه بـر                   

βى ى شريفه  مردم بدست آمده مورد عالقه پروردگار نخواهد بود، پس معنى آيه           Î))) ©! $# 

Ÿω = Ït ä† t((⎦⎫ Ïm Ì x ø9 لبه و ظلـم بـه       اين است كه هر كس براى داشتن مال و ثروت و غ            #$
دارد ولى اگر براى نعم پروردگار و لطف         ديگران خوشحال شود خدا او را دوست نمى       

ى  كنـيم و آيـه     ى شهداء مالحظه مى    چنانچه درباره (و عنايات او خوشحالى ايجاد شود       
t⎦⎫ Ïm Ì sù)) !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ((⎯ Ï& Î# ôÒ sù       عا اسـتخـود يـك مرحلـه از       )  گواه ايـن مـد

  .ى و شكر نعمت استقدردان
βى   ممكن است كه مراد از كلمه      و ثانياً  Î))) ©! $# Ÿω = Ït ä† t((⎦⎫ Ïm Ì x ø9 خوشحالى مفرط #$

باشد كه براى وجود و اعصاب انسان ضرر زيادى دارد زيرا دانشمندان و علماء بـزرگ                
آورد  ىالعاده انسان را از پا در م هاى فوق روانشناس معتقدند آنچنان كه ناراحتيها و غصه

                                                 

ــ1 ω ــ uρ)) ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è% y— ö ãƒ(( 
  .169ى  ى آل عمران آيه سوره
  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         104  

و براى او ضرر زيادى دارد همچنين فرح مفرط براى اعصاب كامالً مضرّ است و انسان  
  .كند را ناراحت مى

اند كه هر نوع خوشحالى زيـاد        ثابت كرده » يگولوژهااس«علماء بزرگ روانشناس يا     
گذارند و هر چـه شـدت خوشـى و           ها تأثير بزرگى در اعصاب انسان مى       به مانند غصه  

هر يك از خوانندگان محترم مـا در        .  بيشتر باشد زيادى تأثير هم بيشتر است       خوشحالى
بخش، يا   اند كه در اثر دريافت يك خبر خوش و مسرّت          زندگى خود بارها امتحان كرده    

ى بزرگ، چه تغيير حالـت عجيبـى بـه آنهـا دسـت داده كـه بـه كلّـى وضـع                        يك مژده 
انـد ايـن اسـت كـه         ر خـود يافتـه    اول اثـرى كـه د     . مزاجشان را دگرگون ساخته اسـت     

اند غذا بخورند، ديگر اين است كه تمام اعـصاب           اشتهايشان به كلّى سد شده ونتوانسته     
بدنشان به رعشه و حركت در آمده به طورى كه مانع از استراحت آنهـا شـده و در آن                    

  .اند دائم راه بروند و تكان بخورند حتّى جست و خيز نمايند حالت ميل داشته
از : (گوينـد  لت است كه سـبب آن، اصـطالح معـروف ادبـى شـده كـه مـى                 اين حا 

حالت مزبور ممكن است يك ساعت تـا يـك روز و   ) گنجيد خوشحالى در پوست نمى  
  .حتّى بيشتر ادامه پيدا كند

گاهى تغيير وضع مزاجى چنان شديد شده كه اتّفـاق افتـاده دريافـت خبـر خـوش                 
ان ملك او شود يـا مـادرى كـه پـسرش را             ناگهانى، مثل فقيرى كه چند صد مليون توم       

ى ناقص يـا   دانسته و يك مرتبه او را مشاهده كند و از اين قبيل اتّفاقات، سكته      مرده مى 
كامل به آنها دست داده است؛ و هر كس در زندگى از اين نوع پيشامدها ديده يا شنيده                  

  .است
كنـد عـالوه بـر       ى خوشحالى زياد، در انسان اثـر مـى         همچنين خبرهائى كه بواسطه   

شود، چنانكه تا مدتى بعد از خبر، تمام         اعصاب و اشتها، در خون و رگ او هم مؤثّر مى          
گـردد و    شـود و مخـصوصا صـورت سـرخ و متـورم مـى              خون بدن متوجه پوست مى    

كنـد و تـب      رود و خون با سرعت بيشترى گـردش مـى          ى حرارت انسان باال مى     درجه
ه اهميت خبر و ظرفيت اشخاص شـديد اسـت؛          شود كه كم و بيش نسبت ب       عارض مى 
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اين بود آثـار فـرح      . (بخشد همچنين در تمام جهات بدن انسان تأثير مخرّب خود را مى          
  ).زياد

تـوان   پـردازيم ايـن زيانهـا را بـه دو قـسمت مـى              اكنون به زيانهاى فرح مفرط مـى      
  .اول زيان جسمانى، دوم زيان معنوى: بندى كرد طبقه

  :زيان جسمانى
انكه در باال گفتيم دريافت خبر ناگهانى كه در نظر انسان خوشحالى بغتتى بزرگ          چن

سكته هـم در اثـر      . ى كامل يا ناقص بوجود آورد      توليد كند؛ احتمال زياد دارد كه سكته      
سابقه بـودن و     العمل دوران دم است كه در اثر بى        عكس گردش سريع و غفلتى خون و     

فرضا اگر مرگ هم در اثر      . ريزد ، خون در بدن مى    سرعت امر، يكى از شرائين پاره شده      
گـردد، اوالً در اثـر    فرح مفرط پيش نيايد عيوب مخرّب آن در تمام بـدن احـساس مـى             

دهد در اثـر    سرعتى كه به حركت خون و قلب داده و غفلتا روش عمل آنها را تغيير مى               
د و تكـرار ايـن      بينـ  كند و جهاز دوران دم هم لطمـه مـى          تكرار زياد، قلب را خراب مى     

ها بر سالمت مخرّب است و به همين لحاظ كسانى كـه در زنـدگى خـود خيلـى                    لطمه
كنند عمرشان ممكـن     بخش زياد و افراطى دريافت مى      خوش هستند و خبرهاى مسرّت    

تر شود، شايد عمر اسكندر و ناپلئون و چنگيـز و سـائر معـاريف عـالم بـه                    است كوتاه 
  .همين لحاظ كم شده است

بخشد، كه اعـصاب را كوفتـه و         ن كه تأثير خيلى بدى در اعصاب انسان مى        ديگر اي 
سازد و انسان را براى امراض عصبى مستعد و آمـاده            خسته كرده و باألخره فرسوده مى     

  .كند مى
گـذارد، روى معـده و اسـيدهاى آن و           ديگر اين كه در دستگاه هاضمه اثر بـد مـى          

ز انـسان سـلب و عمـل هـضم را مختـل             اسيدهاى بزاقى دهان عمل نمـوده اشـتها را ا         
سازد، بنابراين هر چه بدن در حال صرف كردن است يا جذب نشده و يا بـه شـكل      مى

گردد و اگر خوشحالى ادامه پيدا كند ممكن است تا مدتى اشـتها بـاز                مسمومى دفع مى  
نگردد، بعالوه در جهاز تنفس نيز اثر مخرّب خود را باقى گذارده عمـل ريتـين را كنـد                   
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بدن  آورد، به اين ترتيب تمام اعضاء      سازد و حالتى موسوم به تنگى نفس بوجود مى         ىم
  .گيرند آور مسرّت افراطى قرار مى از كوچك و بزرگ حتّى سلولها تحت تأثير زيان

  :زيان معنوى
العمل دارد خوشى به دنبالش حزن و غـصه بـه دنبـالش              هر چيزى در جهان عكس    

ثنابردار نيست و اگر اينچنين نبود روزگار انـسان در ايـن            آيد، اين قانون است    مسرّت مى 
ميراند و مخصوصا    گذشت، زيرا مداومت خوشيها دلها را مى       دوران گذران به سختى مى    

كند هـر چـه خوشـى        برد و زندگى را يكنواخت مى      ارزش لذّت و خوشى را از بين مى       
دقّت بيشترى به امـور     در نظر كسانى كه با      . العمل آن هم بيشتر است     بيشتر باشد عكس  

كنند كامالً واضح شده كه هر وقت        نگرند و وقايع را از لحاظ عبرت تماشا مى         جهان مى 
العمـل آن نيـز پيـدا شـده اسـت،            خوشى براى آنها پيش آمده چيزى نگذشته كه عكس        
اند، چه بسا كه روزگـار، خوشـيها        چنان كه شعراء ما هم در اين زمينه اشعار بسيار گفته          

اغها بيرون كشيده، چه بسا كه حزن جاى خوشى و ماتم جاى شادمانى را گرفته را از دم
خواهم در اينجا براى شما شرح دهم ايـن اسـت كـه نبايـد               ى بزرگى كه مى    نكته. است

تقــصير ايــن امــر را بــه گــردن روزگــار و چــرخ گــذارد، بلكــه نفــس خوشــى چنــين 
 بدن پيدا شده و تعادل آن       العملى را دارد و همان تحريكى كه بواسطه خوشى در          عكس

العملى داشته باشد تا بتواند به حالت تعادل         اش اين است كه عكس     زند، الزمه  را بهم مى  
ايد مثالً لنگر ساعت، يا يك سيبى كه بـه نخـى بياويزيـد در                يك آونگ را ديده   . بايستد

كـرده بـه     حكم آونگى است، اگر شما اين آونگ را بدست خود از خط شاقولى خارج             
ف خود بكشيد و رها كنيد آيا آونگ فورا به محل قبلى خـود خواهـد رفـت؟ خيـر                    طر

آيد و آنقـدر آمـد و        كند و باز بسوى شما مى      بلكه همان حركت را به طرف مخالف مى       
  .رفت خواهد كرد تا بسر جاى خود قرار گرفته و حالت تعادلش برقرار شود

در اثر برخورد بـا لـذّات       بسيار خوب بدن شما هم حكم آونگ را دارد هنگامى كه            
رود براى برقرار شدن تعادلش الزم است كه به طـرف حـزن    شديد تعادل آن از بين مى     

العمل خوشـى    پس مالحظه كرديد كه عكس    . هم برود تا باألخره به حالت طبيعى برسد       
و ناخوشى مربوط به روزگار نيست، بلكه يك امر طبيعى است، به اين معنى بدن شـما                 
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كند تا    تعادل دارد پس از رفتن اثر خوشى يك غصه را از خارج جلب مى              كه احتياج به  
  .سالم شود

شـوند و اظهـار      ايد كه اشخاص بدون جهت دچار حزن و گرفتگـى مـى            بارها ديده 
دانم اينها متوجه نيـستند      دارند دلم گرفته است و بسيار مشوشم ولى علّت آن را نمى            مى

انـد و چـون بدنـشان        خوشى قبلـى واقـع شـده      العمل يك    كه در اين حالت زير عكس     
نتوانسته يك غصه را از محيط خارج كنـد همچنـان دسـتخوش حيـرت و سـرگردانى                  

پس به طور مختصر اثر مخرّب معنوى خوشيها را كه حتما ناخوشى و حيرت              . اند مانده
  .كند دانستيد بسوى خود جلب مى

يد صادر فرموده و كـسانى را       خداوند در چند آيه از قرآن در اين باره دستوراتى أك          
رديـف متكبـران و سركـشان        دهند در  كه از خوشحالى زياد تعادل خود را از دست مى         

  :فرمايد گرداند چنانكه مى خواند و آنها را از دوستى خود محروم مى مى
دهيــد انــدوهگين نــشويد زيــرا  بــر آنچــه از دســت مــى

 اندوهگين شدن نيز مخرّب تعادل و سالمت بدن و مخـالف          
توحيد است و به آنچه بـه شـما داده شـده زيـاد خوشـحال                
نگرديد، چرا كه خداوند هر متكبر به خود بالنـده را دوسـت             

  1.ندارد
ها، زياد انـدوهگين و در       اين آيه چنانكه مالحظه فرموديد مردمى را كه در اثر غصه          

نده و عدم   ى خودپسندان و مغروران خوا     شوند جزء طبقه   اثر شادمانيها، زياد مسرور مى    
  .توجه و دوستى خود را نسبت به آنها ذكر فرموده است
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  :فرمايد  همچنين مى
در روى زمين از خوشحالى، متكبرانه راه مرو، چـرا كـه            

  1.دارد خداوند متكبر به خود بالنده را دوست نمى
ى گنجهـاى خـود بـسيار        ى قصص به قارون از قول قـومش كـه بواسـطه            در سوره 

  :رمايدف مسرور بود مى
زياد شاد مباش كه خداوند شادمانى كنندگان را دوست         «
  2.»دارد نمى

در صورتى كه شادى چيز خوبى است، اما پس از دانستن اين توضيحات مـا، بهتـر                 
  .ى فوق را دريابند توانند معنى آيه مى

زند پـس بـراى      پرسيد حاال كه خوشى اين طور به انسان ضرر مى          در اينجا البد مى   
ى جلوگيرى ازآن چيست؟ اين را بايد دانـست   ن از آن چه بايد كرد و چاره       مصون ماند 

ى خوشى وقتى است كه در شخص اثر كند و تعادل مزاجى او را بهـم زنـد و االّ                     لطمه
زند، براى اينكه اثـرى در       ى جسمى و معنوى به انسان نمى       اگر اثرى نداشته باشد لطمه    

زنـد، زيـرا در صـورت ظـاهر،          هم نمـى  العملى   وجود انسان نكرده است ولطمه عكس     
حالتى در بدن پديد نياورده كه جلب ضد را ايجاب نمايد و در باطن بـراى كـسى كـه                    

خداوند متعـال   . آيد خوشيها و غمها در زندگيش اثر زياد ندارد هيچ وقت غم پيش نمى            
دهند در آيـات قرآنـى مـورد     نيز كسانى را كه در اثر خوشى تعادل خود را از دست مى          

چـه عـذابى بـدتر از دورى        (دهـد    طاب و عتاب قرار داده آنها را به عذاب وعده مى          خ
و االّ اگر خوشى در آدمى اثر زيادى نكند و حال طبيعـى او را بهـم                 ) ازلطف خدا است  

شـود   هاى روزگار دلتنگ مى    نزند ضررى ندارد، شخص موحد و خداپرست نه از غصه         
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ها محزون نيست چرا كـه دنيـا را دار موقّـت و              هگردد، از غص   و نه از خوشيها لبريز مى     
نهـد، بعـالوه غـصه وقتـى         داند و به اتّفاقات آن چندان وقعى نمى        گذرگاه ناپايدارى مى  

است كه انسان عزيزى را از دست بدهد و در نظر موحـد عزيـزى جـز خـدا و آنچـه                      
دچـار  پس هيچ چيزى جز دورى از لطف خدايتعالى وى را           . خدائى است وجود ندارد   

داند كه مرگى در عالم نيست آنچه مربوط  طور يقين مى سازد، بعالوه چون به اندوه نمى
دارد ولـى در او تـأثير زيـادى          به مرگهاى ظاهرى است ديگران را سخت اندوهگين مى        

  .ندارد
ها  ى چشم موحد دنيا را بنگرد، اتّفاقات اين عالم سفلى را بازيچه            انسان بايد از دريچه   

همان طور كه در مسافرت شـما بـه   . ائى براى امتحان بداند و مسافرتى بشمارد     و گذرگاهه 
گذاريـد و آنهـا را گـذران و مـوقّتى            اتّفاق ناگوار و خوشيها در ضمن راه زياد وقعى نمـى          

دانيد بايد امور دنيا را نيز چون شخص موحد بنگريد و آن را سوانح و لذّات مـسافرتى                   مى
هاى  و گذران به آنها نداشته باشيد، آن وقت است كه از لطمه           بدانيد و جز توجهى مختصر      

حزن بسيار و فرح مفرط مـصون مانـده و از نظـر خداونـد و پيغمبـران او و پاكـان عـالم                        
دهد اين اسـت   ى بزرگ ديگرى كه تعليمات قرآنى بما مى  فايده. محبوب و رستگار هستيد   

 چيز بهتر است، بنابراين نبايد هرگـز از         كه بايد بدانيم زندگى معتدل و آرام در دنيا از همه          
زنـد   خداوند امور فوق طاقت خود و خوشـيهائى را كـه بـر تعـادل وجودمـان لطمـه مـى                    

رسانند، خداوند بهتـر مـصلحت انـسان را          درخواست كنيم، زيرا اينها بجاى سود، زيان مى       
بش كند  ى راحتى و خوشى در زندگى نصي       داند و خود بهتر آگاه است كه در چه درجه          مى

  :فرمايد تا از لطمه هاى مادى و معنوى مصون ماند حتّى در يك آيه مى
داد در   اگر خدايتعالى روزى را بـراى بنـدگان بـسط مـى           

خواهـد   اى كـه مـى     كردند و لـيكن بـه انـدازه        زمين فساد مى  
  1.بندگان خود دانا و بينا است فرستد، چرا كه به مى
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د كمال نادانى است، به همـين مالحظـه،         بنابراين درخواست خوشيهاى باالتر از ح     
نمايد در زنـدگى بـسيار       موحد يعنى كسى كه مطابق دستورهاى اسالم و قرآن رفتار مى          

راحت و آسوده و آرام است، زيرا اوالً به حيات خـود عالقمنـد و از آن بـسيار راضـى        
 جـسم   آورد سبب ترقّى   كند كه هر چه براى او پيش مى        است و هميشه شكر خدا را مى      

دهد، ديگر اينكـه هرگـز چيزهـاى         و روح وى است و آنچه به زيان او است به او نمى            
داند هر خوشى مفرطى كـه بـه وى برسـد     خواهد، زيرا مى   دور از حد خود از خدا نمى      

اى در زندگى به او خواهد زد پس خيالش از اين خواهشها و تمنّاهـا كـه فكـر را                     لطمه
خوشا به حال آنـان كـه بـه دسـتورهاى           «. سوده است دارند راحت و آ    بسيار معذّب مى  
  .»كنند قرآن رفتار مى

ى اينكه در روايـات بـسيارى دارد كـه           پس طبق اين تحقيقات ارزنده علمى، فلسفه      
باشـد و بلكـه      خنده بلند و قهقهه و فرح مفرط از نظر دين مقدس اسالم مطلوب نمـى              

ته باشد و خوب اسـت كـه از         شخص مسلمان فقط بايد صورت باز و لبانى متبسم داش         
β¨ى   بنـابراين منافـاتى بـين آيـه       . گـردد  اين حد تجاوز نكند واضح مـى       Î))) ©! $# Ÿω = Ït ä† 
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  استقالل روح
  . »روح استقاللى قائل شد؟توان براى  سؤال شده آيا مى«

  
اى چاپ شده بود ولى چون آن جزوه كمياب اسـت            پاسخ اين سؤال قبالً در جزوه     

  1.پردازيم دوباره به جواب آن مى
ى قـديم و جديـد اخـتالف زيـادى اسـت و مـا                در مورد سؤال فوق بـين فالسـفه       

تا بتوانيم به ناگزيريم براى استقالل و اثبات وجود خارجى روح دالئل قاطعى ذكر كنيم          
  .سؤال فوق پاسخ دهيم

مادى دليلى در    ى بايد دانست همان گونه كه هيچ يك از دانشمندان فالسفه         : مقدمتاً
رد معتقدين به وجود خدا در دست ندارند، منكرين روح هـم دليـل قـاطعى بـر عـدم                    

  :گويند اند، بلكه مى استقالل روح ادعا نكرده
م كه روح بيشتر از وظائف ايم درك كني ما هنوز نتوانسته «

  .»مغزى چيز ديگرى باشد
توانند بـا افـرادى    بنابراين جمعى كه نسبت به يك حقيقت در شك و ترديدند، نمى  

كه در همان موضوع يقـين كـاملى دارنـد، در مقـام مبـارزه برخيزنـد و بلكـه بايـد در                       
  .تقاد پيدا كنندى اول به دالئل آنان گوش دهند كه شايد آنها هم به آن مطلب اع مرحله

                                                 
 .اين مطلب مفصالً شرح داده شده است» عالم عجيب ارواح« در كتاب ـ1
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نظر كرد كه مدعيان وجود روح و استقالل         توان از اين حقيقت هم صرف       نمى ضمناً
اى بياورند، كـه افـرادى ماننـد         كننده آن بايد براى اثبات وجود خارجى روح دالئل قانع        

  :گويند را كه مى» بروسه«
به وجود روح مؤمن نخواهيم شد مگر آنكه آن را زيـر            «

  .قانع كنند» كشف كرده و ببينيمچاقوى تشريح خود 
شـويم تـا     لذا ما در اينجا چند دليل از دالئل معتقدين به استقالل روح را يادآور مى              

توانيم از نظر علمى به وجود چنين موجودى در خارج ازبدن معتقد شويم              ببينيم آيا مى  
  يا خير؟

   تغيير سلولهاـ1
معتقد بودند كه بدن انسان     ) ءوظايف االعضا (در گذشته دانشمندان علم فيزيولوژى      

ســخت اســتخوانها و تمــام  از ذرات و مــواد مرطــوب گرفتــه تــا قــسمتهاى ســفت و
دستگاههاى مختلف بدن؛ تحت تأثير جريان مهم حياتى يعنى جذب مـواد از خـارج و                
تبديل آن به انرژى و خالصه تغيير كامل در طى چند سال در بدن و تعويض سلولها و                  

دهد، يعنى سلول كهنـه   ائمى در ملكول و ذرات و اجزاء بدن روى مى   تحول مستمر و د   
  .آيد ى تغذيه بوجود مى رود و به جاى آن سلولهاى جديدى بوسيله و فرسوده از بين مى

گفتند كه اين تعويض در سراسر بدن جز در سـلولهاى مغـزى وجـود دارد و                  و مى 
  .تنها مغز انسان است كه از اين قانون مستثنى است

كه معتقـد بـه     ) معرفة الرّوح (نجا بود كه آن دسته از دانشمندان علم پيسيكولوژى          اي
» روح«گفتنـد مركـز      استقالل روح نبودند، از اين نظريه به نفع خود استفاده كرده و مى            

روند لذا خاطرات انسانى هميشه به حال خـود          مغز است و سلولهاى مغزى از بين نمى       
  .ى اعصابى، چيز ديگرى نخواهد بود يوستن سلسلهباقى است و روح، جز همان بهم پ

 ميالدى به پيـروى از افالطـون ثابـت         1664در سال   » توماس ويلليس «لذا وقتى كه    
كه » بخنر«) و سلولهاى مغزى تغيير ناپذير است     (كرد كه مركز روح، مغز است نه قلب         

: اى خود گفت  ه قائل به استقالل روح نبود اين مطلب را مؤيد خود دانست و در نوشته             
  .»ى وظائف دماغيه چيز ديگرى نخواهد بود روح جز همان مجموعه«
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ى الهى عالوه بر دالئل ديگرى كه در دسـت    دانشمندان مذهبى و فالسفه  ولى اخيراً 
دارند و مدعى هستند كه همانها براى اثبات استقالل روح كافى است با كشف اين كـه                 

انـد و   نيستند يك دليل ديگر به دسـت آورده      سلولهاى مغزى هم از قانون فوق، مستثنى      
شـوند، پـس حـافظ       گويند كه اگر سلولهاى مغزى مانند سلولهاى ديگر عـوض مـى            مى

  ماند؟ خاطرات دوران گذشته چيست و به چه دليل آنها محفوظ مى
ديدنـد دانـشمندان علـوم       اين اشتباه براى گذشتگان از اينجا پيدا شده بود كـه مـى            

اند كه سلولهاى مغزى بـرخالف سـلولهاى ديگـر از راه             ريح كرده طبيعى و تشريح، تص   
شوند بلكه از زمان توليد تا هنگام وفات، تعداد آنها هميـشه يكـسان               تقسيم، تكثير نمى  

  .ى تغيير و تبديل سلولها است است و ترديدى نيست كه اين معنى غير از مسأله
  :ى دانشمندان بزرگ معتقدند كه امروز كليه

اى از خارج، غذائى را مصرف       موجود زنده ممكن نيست   
  .نكند

گيـرد و از     موجود زنده از يك طرف غذا را از خارج مى         
طرف ديگر آن را تبديل به نيروى الزم كـرده و بـه مـصرف               

رساند و بدون شك سلولهاى مغـزى از ايـن قـانون كلّـى       مى
  1.مستثنى نيستند

  :نويسند  آن كتاب مى45نويسندگان دانشمند كتاب فيزيولوژى حيوانى در صفحه 
مواد غذائى پس از هضم، بـه درون پيكـر سـلول نفـوذ              «
ى  جـذب شـده   . شـود  ناميـده مـى   » جذب«كند، اين عمل     مى

يابند بدين معنى كه بخشى از       درون سلول نيز تغيير شكل مى     
الزم بـراى اعمـال حيـاتى را ايجـاد           آنها تجزيه شده؛ انرژى   

وم است و بخش ديگر     موس» كانابوليسم«كند اين عمل به      مى
بر اثر خاصيت همانندسازى به صورت تركيبات مختلـف در          

گوينـد؛ مجمـوع ايـن       مـى » انابوليـسم «آيند به اين عمـل       مى
                                                 

  .22 و همكاران، صفحه فيزيولوژى حيوانى، تأليف بهزاد ـ1
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گيـرد بـر روى هـم        تغييرات مواد را كه در سلول انجـام مـى         
گوينـد از متابوليـسم سـلول، مـوادى نتيجـه          مـى » متابوليسم«

جـب اخـتالل اعمـال      شود كه اگر در آن بـاقى بمانـد، مو          مى
ى زنـده الزامـا از       گردند، اين گونه مواد را كه ماده       حياتى مى 

نامند و عمـل بيـرون رانـدن     كند مواد زائد مى خود خارج مى  
ى ما واضـح اسـت       گويند، البتّه براى همه    اين مواد را رفع مى    

  .كه يكى از مهمترين اعمال سلول تغذيه است
آيـد مـواد داخلـى       ه گرفـت كـه الزم مـى       تـوان نتيجـ    پس از مطالب فوق چنين مى     

. سلولهاى تمام بدن و در نتيجه سلولهاى مغزى، دائم در حال تعـويض و تغييـر باشـند                 
پس از آنكه تغييـرات سـلول مغـزى را تـذكّر            » عالم پس ازمرگ  «در كتاب   » لئون دنى «

  :گويد دهد مى مى
با وجود اين تحوالت و تغييراتى كه در پيكر جـسمانى           «

دهد پيوسته همان شخص و موجودى كه بـوديم          ما روى مى  
  .هستيم

ى حافظه و خاطرات ديرينـه كـه         لكن فكر و انديشه قوه    
گذشته هيچ گاه سهيم و      جسم و بدن فعلى ما در آن حوادث       

بنـابراين در نفـس مـا       . مانـد  دخيل نبوده، ثابت و پايدار مـى      
قدرتى نهفتـه اسـت كـه غيـر از مـاده اسـت، يعنـى عنـصر                  

آن نيروى اليتجزّائى است كه با وجود آن همـه          جسمانيت و   
  1.»ماند تحوالت مداوم ثابت و پايدار مى

  :گويد ى معروف فرانسوى مى نويسنده» فالماريون«
جسم مادى از اجتماع مولكولها و اتمهائى تشكيل شده         «

كه كارشان تجديد سلولها است، به طورى كه جسم آدمى در           
شود نه در خون نه       عوض مى  مدت چند ماه به كلّى سر تا پا       
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در گوش نه در مغز نه در استخوانها، ديگر يك اتم از آنها كه   
پس كالبد  . چند ماه پيش آن را درست كرده بود وجود ندارد         

اى از ملكولهاى مادى است كه بـدون انـدكى           انسان مجموعه 
  1.»درنگ در حال تجديد و معاوضه است

  :ى گفتار نتيجه
ل كنند كه بحث از تغيير سلولهاى مغزى و عدم تغيير آنها چـه  شايد اينجا از ما سؤا   

  ارتباطى به اثبات استقالل روح دارد؟
سلولهاى بدن  ى اگر ثابت شود كه سلولهاى مغزى هم مانند بقيه: گوئيم در پاسخ مى

قابل تغيير است بايد معتقد شويم كه غير از اين مواد متغيره، موجود ديگرى كه به هيچ                 
گردد و كامالً استقالل دارد در وجود ما موجود است  ش تغييرات واقع نمى وجه دستخو 

  .باشد كه حافظ معلومات ما مى
بيـان  «در كتـاب    » حاج شـيخ مجتبـى قزوينـى      «اللّه   ةيى بزرگ استاد آ    مرحوم عالّمه 

  :نويسد مى» الفرقان
ى جريـان    نزد علما مسلّم است كه اجزاء بـدن بواسـطه         «

باشد، يعنى دائما قسمتى     ر تبديل مى  خون و تنفّس و تغذيه د     
روند و سلولهاى ديگر     ميرند و از بين مى     از سلولهاى بدن مى   

شوند ولى با ايـن تبـديل دائمـى و در همـه              جانشين آنها مى  
احوال وجدانا همان شخصيت انسان باقى است و هـر كـس            
خود را همـان شـخص ده يـا بيـست يـا پنجـاه سـال قبـل                   

از بين نرفته است، در صـورتى كـه         شناسد و معلومات او      مى
تمام بدن او تبديل شـده اسـت؛ بنـابراين آنچـه كـه حـافظ                

  .»است نه جسم» روح«معلومات انسان است همان 
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   تمركز فكرـ2
اند كه هر  ى دانشمندان علم فيزيولوژى متّفق چنانكه در فصل قبل يادآور شديم كليه

مثالً قسمتى از مغز مربـوط بـه        .  است اى از مغز مربوط به يكى از حواس انسانى         منطقه
ى ديگر مربوط به حـس چـشائى و هكـذا هـر يـك از حـواس،                حس شنوائى و منطقه   

  .سلولهاى مغزى است مربوط به فعاليت يك قسمت از
شود با آنكه راه گوش و يا چشم يا المسه يا سائر حواس باز اسـت،                 ولى گاهى مى  

  .دهند ى طبيعى خود را انجام نمى ولى آنها وظيفه
ى مطالب علمى هستيم يا خودمان       ايم و مشغول مذاكره    مثالً با رفيق خودمان نشسته    

ى علمـى هـستيم در آن حـال          به تنهائى با دقّت كامل مشغول رسيدگى به يـك مـسأله           
شنويم؛ انگـشتان و     بينيم در حالى كه راه گوش باز است ولى صداى خارجى را نمى             مى

فيتهاى هوائى از قبيل گرمى، سردى حاضر است ولى         سائر اعضاء بدن براى احساس كي     
  .كند؛ و همچنين سائر حواس انسانى هيچ درك نمى

اگر روحى وجود ندارد، پس اين تمركز فكر از كجااسـت؟ روى حـساب طبيعـت                
ى خـود بـاز      بايد هر منطقه از مغز مشغول كار خود باشد و هيچ گـاه از انجـام وظيفـه                 

  .نماند
ى منـاطق    شـود و بقيـه     ى معينى متمركـز مـى      واس به نقطه  پس اينكه گاهى تمام ح    

ماند، دليل كاملى است كه روح استقالل دارد و سلولهاى مغـزى را              مغزى از كار باز مى    
  .سازد كند و در خدمت خود حاضر مى به هر كجا كه بخواهد بسيج مى

  
  حدود خاطرات مغزى ما

دان علـم فيزيولـوژى در      يكى ديگر از دالئل استقالل روح ايـن اسـت كـه دانـشمن             
  :گويند آخرين آزمايشهاى علمى خود مى

ــون    ــون ملي ــادر اســت ده ملي ــز ق ــانى مغ ــتگاه بايگ دس
خاطره را منظّم نگـاه دارد و اگـر          ) 000/000/000/000/10(

آيـد   اى بوجود مـى    ى خاطرات، نوشته شود كتابخانه     مجموعه
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كه چندين ميليون كتاب در آن باشد و اگـر روزى بخواهيـد             
ــام  آن چــه در دوران زنــدگى خــود بخــاطر داريــد، اعــم از ن

ايد و   ايد، تجربياتى كه آموخته    هائى كه شنيده   اشخاص يا گفته  
ى ديگـر را بـا جميـع         ايد و هـزاران خـاطره      مناظرى كه ديده  

خصوصيات به روى كاغذ بياوريد با كمال تعجـب مـشاهده           
وز خواهيد كرد كه اگر در تمام بيست و چهار ساعت شبانه ر     

مشغول نگارش باشـيد، حـداقل چنـدين هـزار سـال بـراى              
  1.ى آنها وقت الزم دارد نگارش همه

ى چشم در هر روز پنجاه هزار عكـس تحويـل دسـتگاه مغـز داده                 زيرا تنها بوسيله  
كنند و آن نوارهـا را بـه         شود و به همين مقدار گوشها صداهاى مختلف را ضبط مى           مى

گنجاند،  دستگاه المسه باالتر از اين خاطره را در مغز مىسپارند،  دستگاه بايگانى مغز مى
ى انسان هر چشيدنى و بوئيدنى را با جميع خصوصيات در مغـز مـضبوط    شامه و ذائقه  

دارد و خالصه در هر روز صدها هزار خاطره را بايد انسان در مغز خود حفـظ                  نگه مى 
  2.كند

دستگاه مغـز و     وقتى تنها پروفسور معروف و كارشناس الكتروتكنيك      » اشتين بوخ «
  :گويد كند مى قدرت حافظه را تشريح مى

براى ايجاد دستگاهى كه چنين قـدرتى داشـته باشـد و            «
 هـزار سـال   40بتواند آن همه خـاطره را محفـوظ نگـه دارد        

 ميليـارد   15وقت الزم است زيرا دستگاه الكتريكى كه داراى         
  3.»اتّصال باشد بسيار دشوار است

                                                 
 .9، صفحه 6ى دانشمند شماره  نقل از مجله ـ1

  .98، شماره 18خواندنيها، صفحه  ـ2
  .ى دانشمند  مجلهـ3
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دانـيم كـه      مـى  ما تقريباً «: گويد مى» فليدوايلدرين  «دكتر  
ضـمير  «ى   گيـرد ولـى دربـاره      اعمال مغز در كجا صورت مى     

  1.»جائى سراغ نداريم» انسانى
جالب توجه اين كه دانشمندان معتقدند كه مغز انسانى هرگـز چيـزى را فرامـوش                

اند اما در  هكند البته نظر ما بعضى از وقايع است كه حتّى چند ثانيه بعد فراموش شد نمى
آيند مثالً ديـده شـده       حقيقت اين طور نيست و تحت شرايط معينى دوباره به ياد ما مى            

ى كودكى خود  است كه اشخاص، در وضع و حالت خاصى مسائل ظاهرا فراموش شده
  .آورند يا آوازهاى قديمى را بخاطر مى

تـل  تر آنكه با خراب شدن يـك قـسمت از مغـز تمـام كـار آن قـسمت مخ                    عجيب
  2.شود ماند بلكه اين كار به قسمت ديگرى از مغز محول مى نمى

وقتـى بـه     انـد كـه    دانشمندان با آخرين تجربيات و بررسيهاى علمى متوجـه شـده          
افتـد،   شود يا از كار مى     اى از بيماريها قسمتى از مغز برداشته مى        ى جرّاحى و پاره    وسيله

  .شود خاطرات ايجاد نمىاى در  گردد كه تغيير قابل مالحظه مشاهده مى
  

  حجم مغز
ممكن است از شما بپرسند مگر حجم مغز انسان چقـدر اسـت             ! خوانندگان محترم 

كند و بلكه اگر قـسمتى از آن   كه اين همه خاطرات را حفظ كرده و هرگز فراموش نمى 
  دهد؟ از بين رفت قسمت ديگر از آن كپى برداشته و كار او را انجام مى

البتـه هـر    (اونس است   ) 50(تمام وزن مغز انسان بطور متوسط       : گوئيم در پاسخ مى  
  ).باشد  گرم مى30اونسى 

شـود   و حجم آن به قدر يك نارنج بزرگ است ولى از ده ميليارد سلول تشكيل مى               
كه اگر ما بخواهيم خاطرات يك انسان را به سر سلولهاى مغزى تقسيم كنيم به هر يك                 

                                                 
  .ى دانشمند مجله ـ1
  .ى دانشمند مجله ـ2
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 گاهى هم بعضى از سلولها كار سـلولهاى فلـج           رسد و در عين حال     ده هزار خاطره مى   
  .دهند شده را انجام مى

» حرفى بگوئيد كـه بگنجـد     «اينجا است كه جا دارد خوانندگان محترم به ما بگويند           
مگر ممكن است يك سلولى كه به قدرى ريز است كه ده ميليارد آن بـه قـدر نـارنجى                    

بـردارى از    اگر موضوع كپيـه   شود ده هزار عكس يا خاطره را در خود حفظ كند؟ و              مى
نهايـت   سلولهاى ديگر براى هر يك درست باشد بايد گفت هر سلول ناچار اسـت بـى               

  !عكسهائى را درخود حفظ كند
بـه  ! خيـر : گـوئيم  ى دانشمندان علوم روانـى و فيزيولـوژى مـى          در پاسخ، ما و كليه    

 بـدون  هيچوجه اين موضوع ممكن نيست، زيرا محال عقلى است كه يك موجود مادى 
  .ها را در خود حفظ كند منظّم شدن به نيروئى از خارج، بتواند تمام خاطره

بينيم كـه اكثـرا در ايـن         لذا اگر در كتابهاى دانشمندان بزرگ جهان عميق شويم مى         
  :گويد ى علمى دانشمند در اين مورد مى اند و مجله مورد ابراز جهل نموده

روزه در  حتّى با مطالعات خستگى ناپـذيرى كـه همـه            «
تـرين   هاى مجهز جهـان و زيـر نظـر كـار آزمـوده             آزمايشگاه

اى بـيش از دريـاى       گـردد هنـوز قطـره      دانشمندان انجام مـى   
  .»!اند بيكران مجهوالت جهان خلقت را كشف ننموده

اگر چه اختالف نظرها جزئى در اين مورد با يكـديگر  (ولى متدينين به اديان جهان      
  .اند اهنمائى پيشوايان مذهبى خود به حل اين معما موفّق شدهكامالً راحتند و با ر) دارند

ناگفته نماند كه مذهب يهوديت و همچنين مسيحيت در موضـوع روح سـخنى بـه                
ى مذاهب قبل از ظهور اسالم،       ميان نياورده و شايد هم چنانكه مسلمانان معتقدند، كليه        

الم، مـردم اسـتعداد درك      اند و تا پايان دوران آن مذاهب و ظهور اسـ           چون موقّت بوده  
اند، آن اديان از حقيقت روح و دستگاه اسـرارآميز           شگفتيهاى روحى و روانى را نداشته     

اند ولى چون اسالم يك مذهب جهانى اسـت و بايـد حتّـى               ميان نياورده  مغز سخنى به  
آورند قانع نمايد و آنها را متوجه عظمت  بوجود مى» مغز الكترونيكى«دانشمندانى را كه 

  .وح كند كامالً در مسأله روح وارد شده و اين معماى عجيب را توضيح داده استر
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  :ى اسالم خالصه نظريه
اهل تحقيق از علما و دانـشمندان اسـالم بـه پيـروى از پيـشوايان بـزرگ اسـالمى                    

  :نويسند ى حلّ اين مسأله مى درباره
انسان داراى روح و نفسى اسـت كـه آن جـوهر لطيفـى              

 قبيل مكان، حركت، سكون، زمان، حدود است و عوارضى از
شود و خود او خالى از علم        و مقدار و غيره بر او عارض مى       

و كماالت است و كامالً از بدن استقالل دارد و ماننـد آئينـه،              
تواند در اين    كند و مى   علم و كماالت را در خود منعكس مى       

بــدن و يــا در چيزهــاى ديگــر وارد شــود و خالصــه آنچــه 
ى  خواهنـد دربـاره    فيزيولوژى با زحمات زياد مى    دانشمندان  

تواننـد، دانـشمندان    مغز كوچـك انـسان ثابـت كننـد و نمـى         
ى آن جسم سيال و لطيفى كـه صـدها برابـر،             اسالمى درباره 

استعداد قبول كردن خاطرات بشر را دارد و سـراپا بينـائى و             
گذارنـد   مـى » روح«شنوائى و فهم و ادراك است و نام آن را           

  .كنند مىثابت 
اسـتقالل و    ى ما در اينجا ناگزيريم به چند جمله از كلمات پيشوايان اسالم دربـاره            

  .حقيقت روح اشاره كنيم و آن را با آخرين نظرات علمى جهان تطبيق نمائيم
و » صـباغ هنـدى   «روزى دو نفر از ماديين يكى بـه نـام           

از پيشواى هشتم شيعيان جهان     » عمران صابى «ديگرى به نام    
عمـران  «كننـد كـه از جملـه        ى روح، سـؤاالتى مـى       مسأله در

ى سلولهاى متراكم شـفّاف      آيا چشم بوسيله  : پرسد مى» صابى
ى اين آلت اشـياء      بيند يا آنكه روح بوسيله     و نورانى خود مى   

  كند؟ را مشاهده مى
چـشم كـه جـز از       ! خير: پيشواى هشتم شيعيان فرمودند   

يدى بيش نيست تشكيل    اى كه از پيه كه آن سياهى و سف         ماده
  .نشده است
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بيند پـس چـرا وقتـى        اگر روح مى  : گفت» صباغ هندى «
  رود؟ شود ديد آن از بين مى چشم انسان كور مى

مثل خورشيد است كـه     «: پيشواى هشتم شيعيان فرمودند   
اندازند آن پـرده مـانع از تـابش          اى در مقابل او مى     وقتى پرده 
  .»شود نور او مى

  رود؟ ح در اين موقع كجا مىرو: گفت» صباغ هندى«
نورى كه از پنجـره بـه       «: پيشواى هشتم شيعيان فرمودند   

  .»داخل اطاق تابيده بود با آويز نمودن پرده، كجا رفت؟
علمـى ايـن     كـنم از نظـر     تقاضا مى : گفت» صباغ هندى «

  .مطلب را برايم شرح دهيد
مركز روح، مغـز اسـت      «: پيشواى هشتم شيعيان فرمودند   

ى  كنـد و بوسـيله     بدن شعاع خود را پخش مـى      ولى در تمام    
شـنود و همچنـين    ى گـوش مـى    بيند و بوسيله   آلت چشم مى  

كنـد و    ى المسه و شامه و ذائقه لمس و استشمام مـى           بوسيله
چنانكه خورشيد در آسمان است ولى شعاع و نـور       . چشد مى

ــيله  ــرده و بوس ــين را روشــن ك ــام زم ــك از  او تم ــر ي ى ه
دهد كه اگر خورشيد از بين       جام مى موجودات زمين، عملى ان   

رود و همچنـين اگـر سـر انـسان      رفت، نورش هم از بين مى    
ى فعـاليتش را از سراسـر مملكـت بـدن            قطع شد روح دامنه   

  .»كند قطع مى
  

  ارتباط چشم با روح
شود بلكه چشم  ى چشم انجام نمى تنها بوسيله » ديدن«امروز دانشمندان معتقدند كه     

 شده، كه انسان عادت كرده است تنها از اين طريق، موجـودات             يك آلت معمولى ديدن   
ى اعضاء بـدن،     ى كليه  تواند بوسيله  را ببيند و آنها را از يكديگر تشخيص دهد و االّ مى           
  .اشياء را مشاهده كند و آنها را از يكديگر امتياز دهد
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وان عضو آكادمى، كتابى تحت عن    » ژول رومن « سال قبل يك فرانسوى به نام        48در  
خواست اثبات كند كه انسان همـان طـورى          نوشت و مى  » ى چشم  ديد خارج از شبكه   «

بـدن نيـز اشـياء را مـشاهده          ى اعضاء  ى چشم ببيند از راه بقيه      تواند از راه عضله    كه مى 
اين كشف در آن موقع در محافل علمى پاريس سروصداى زيادى به راه انـداخت               . كند

» سـورين «ضعيف بود و مورد قبول استادان دانـشگاه  آورد » ژول رومن«ولى دالئلى كه   
  .قرار نگرفت

اى به نام   ساله22دختر :  چند سال قبل دانشمندان روسى اعالم كردند كهولى تقريباً
ى انگـشتان خـود      توانـد بوسـيله    در حالى كه چشمهايش كامالً بسته اسـت مـى         » روزا«

  . را تشريح نمايدبخواند و حتّى رنگها را تشخيص دهد و عكسهاى روزنامه
گـذارد و خطهـا را بـا سـر           اى را روى روزنامـه مـى       شيشه» روزا«تر آنكه    و عجيب 

  .خواند انگشتانى كه روى شيشه گذاشته است مى
وقتى اين آزمايش اطمينان دانشمندان را به خود جلب كرد كه در تلويزيون مـسكو               

  .را به معرض نمايش قرار دادند» روزا«انگيز  اعمال شگفت
ى  رقيبهائى هم بوجود آمد كه يكى از آنها دختـر ده سـاله  » روزا«نجا بود كه براى    اي

را با چشم بسته انجام دهـد و        » روزا«تواند تمام كارهاى     كه مى » لنا«روسى است به نام     
  .بود» روزا«تر از  ى آزمايشات او جالب بلكه نتيجه
ه اين استعداد را در دختـرش       در تلويزيون، به فكر افتاد ك     » روزا«با ديدن   » لنا«مادر  

آزمايش كند، چشمان او را بست و تعدادى كارت سياه و سفيد جلو او گذاشت و به او 
بـا كمـال تعجـب ديـد     . كارتهاى سياه و سفيد را جدا كرده و دو دسته بنمايد: گفت كه 

بدون ترديد و با سرعت و بدون هيچ گونه اشتباهى كارتها را به دو دسـته تقـسيم                  » لنا«
برد تا با وسـائل علمـى او را مـورد آزمـايش قـرار               » كف خاك« او را به  » لنا«مادر  . ردك

  .اى حروف رنگين جلو او قرار دادند دهند، در آنجا توده
داد سپس براى آنكه كـامالً       با لمس حروف، شكل و رنگ آنها را تشخيص مى         » لنا«

 را پشت سـر او      لمس حروف آزمايش به طور مطمئن انجام شده باشد كاغذهاى رنگى          
  .قرار دادند
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باز شكل و رنـگ آنهـا را تـشخيص داد همچنـين ايـن دختربچـه قـادر بـود                     » لنا«
. مشخّصات عكسهائى را كه زير سه جلد كتاب قطور مخفى شـده بـود تـشريح نمايـد                 

دختـرى يـازده سـاله و       » وراپتـرووا «بعدها دانشمندان روسى دو رقيب ديگر به نامهاى         
آزمايـشهاى بـسيار    . پيدا كردند » روزا«ختر جوان نابينائى است براى      كه د » ناديا لونووا «

ى عجيـب را   گرفت و دانشمندان ايـن پديـده   دقيق علمى يكى پس از ديگرى انجام مى     
نگاران دير باور بودند و به اين موضـوع بـا     روزنامه كردند ولى مردم مخصوصاً    تأئيد مى 

مندان در وجود چنين اسـتعدادى شـكى        ى دانش  اكنون كليه . نگريستند چشم استهزاء مى  
  .اند اى براى توجيه اين مسأله بدست نياورده ندارند و تا به حال طريقه

را مربـوط   » ديـد «خوانندگان عزيز، مالحظه فرموديد كه پيشواى هشتم شيعه حتّى          
ى روح   داند و بلكه فرموده ديدن و تـشخيص اشـياء از يكـديگر بوسـيله               به چشم نمى  

تر است بهترين آلـت بـراى ديـدن روح            چشم كه از نظر تركيب شفّاف      شود و  انجام مى 
  .باشد مى

اسـت از راه     رود و بلكه ممكن    و اگر چشم بسته شود يا كور گردد ديد از بين نمى           
ديگر همان استعداد به كار بيفتد زيرا سراسر وجود روح مانند شعاع آفتاب؛ روشنائى و               

  .درك است
ى راهنمائى پيـشوايان مـذهبى،       ما بوسيله : گويند  مى اينجا است كه دانشمندان دينى    

شود كه با سر انگشتان و يـا         چگونه مى » لنا«و  » روزا«دانيم   اين معما را حل نموده و مى      
  .دهند بينند و رنگها را تشخيص مى ى اعضاء بدن مى بقيه

ولى دانشمندان روسى و آمريكائى كه از دامن آنان دورند، در كشف ايـن حقيقـت                
ر حيرت شده و هر كسى سخنى گفته كه قسمتى از كلمات آنان را به عنوان نمونـه               دچا

  .كنيم ذيالً درج مى
  :ى ديدن از راه پوست چنين مى نويسد درباره1ى دانشمند مجله

                                                 
  .21ى  ، صفحه، سال دوم6ى دانشمند، شماره  مجله ـ1
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ى امـواج    كردند كه ايـن قـدرت بوسـيله        روسها فكر مى  
هاى ناشناسـى كـه      ى گيرنده  گردد كه بوسيله   نورانى ايجاد مى  

ولى اين نظريه رد شد     . شوند رار دارند، گرفته مى   در پوست ق  
عكسى را كه در زير سه جلد كتـاب قطـور قـرار             » لنا«چون  

داده شده بود توصـيف كـرد در صـورتى كـه نـور از كتـاب           
  .تواند عبور كند نمى

ــوع حــساسيت    ــه يــك ن ــتند ك ــده داش ــا عقي آمريكائيه
ى مادون قرمـز باعـث ايـن عمـل           مخصوص نسبت به اشعه   

رنگهائى را كـه در زيـر       » روزا«  ولى در اين مورد نيز     شود مى
ى مادون قرمز از خـود       صافيهائى قرار داده شده بود كه اشعه      

  .داد، تشخيص داد عبور نمى
ى قابل قبولى در ايـن بـاره         اند نظريه  و خالصه تاكنون روسها و آمريكائيها نتوانسته      

انگيـز بـه كـار        قـدرت شـگفت    اظهار كنند و فعالً كوششها براى پيدا كردن اصول ايـن          
  .رود مى

  :اما اسالم با يك جمله
كه اين همه دركها مربوط بـه روح اسـت و روح ماننـد     «
توانـد   تر است و مى    ى خورشيد و بلكه صد برابر لطيف       اشعه

با صدها واسطه بخصوص كه اگر از قيد بدن نجات پيدا كند            
  .»ببيند و مطالب مادى و عقلى را درك نمايد

اى مشكل غير قابل حل را توضيح داده استاين معم.  
بنابراين روح از نظر اديان جهان موجودى است كه كـامالً اسـتقالل از بـدن دارد و              

ى  بلكه تا حدى بدن مادى مانع از فعاليت و ادراكات او است و بـا از بـين رفـتن كليـه                
مغـز اسـت و در      ى فعاليـت آن، بيـشتر        اجزاء بدن او، به حال خود باقى است و وسيله         

ى تمام اجزاء وجـودى خـود، مطالـب جهـان خـارج را              تمام بدن وجود دارد و بوسيله     
  .كند درك مى

  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         125  

  احضار روح
  :نويسد مى» عالم پس از مرگ«در كتاب » لئون دنى«

يكى از دالئل موجه و قاطع حيات روح آدمـى پـس از             «
  1.مرگ، احضار ارواح است

ن گـسترش پيـدا     ى ممالـك جهـا     امروز اين علم در كليه    
كرده و ديگر براى احـدى از افـراد بـشر جـاى انكـار بـاقى                 
نگذاشته اسـت و سـير علمـى و تـاريخى آن را دانـشمندان               
مسلمان و غير مسلمان در كتابهاى خود بـه نحـو مـشروحى             

  2.اند ذكر كرده
كنـيم و تنهـا بـه پاسـخ      و ما در اين كتاب براى اختصار، از شرح آن خوددارى مـى       

  .پردازيم  در اين خصوص از ما شده است مىسؤاالتى كه
گـردد واالّ مـا در بـاره         پاسخ سؤاالت طبق آنچه دركتب مربوطه آمده ذكر مى         ضمناً

احضار ارواح نظر خاصى داريم كه در پايان همـين بحـث از نظـر خواننـدگان محتـرم                   
  .خواهد گذشت

   
  :سؤال اول

  فهمند كه روح احضار شده است؟  آيا از كجا مى
  :گردند مثالً اند كه از آثار وجود او متوجه آن مى اسخ سؤال فوق گفتهدر پ

افراد، از آن    شده است كه ارواح از امورى كه هنوز واقع نشده يا            بسيار ديده مى   ـ1 
  .يافتند هاى آن را مطابق با واقع مى دادند و شنوندگان گفته اطّالع بودند خبر مى بى

                                                 
 .66ى  عالم پس از مرگ، صفحه ـ1

ى جوانان سال     و سالنامه  66ى   صفحه» عالم پس از مرگ   «مراجعه شود به كتاب      ـ2
  .»به سوى جهان ابدى« و كتاب 48ى  ، صفحه1345
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توانستند آن را تشخيص دهند،      شكان حاذق نمى  ى ارواح مرضهائى كه پز      بوسيله ـ2
  .شد ى خود ارواح نوشته مى هائى براى بيماران بوسيله شد و نسخه توضيح داده مى

دارنـد و در     ديدند كه ارواح اشياء سنگينى را از زمين بر مى          حضار در جلسه مى     ـ3
  .دارند گذارند و يا معلّق نگه مى جاى بلندى مى

هاى افـراد را     گيرند يا بدون وسائل مادى، خواسته       دست مى   قلم خودكارى را به    ـ4
  .نويسند روى كاغذها مى

شـد و حتّـى بـا غيـر زبـان مـادرى خـود صـحبت                   صداهائى از آنها شنيده مـى      ـ5
  .كردند مى

كشيد مشكلترين مسائل فلسفى و رياضى را بـراى حـضّار             گاهى اگر ميلشان مى    ـ6
  .كردند مجلس حل مى

العـاده   ر مجلس بودند در موقع احـضار ارواح بـا وحـشتى فـوق              حيواناتى كه د   ـ8
  1.كردند عجيب فرار مى

و خالصه دهها آثار وجودى ديگرى از آنها مشاهده شده كه احضار روح را پس از                
  . كند مرگ ثابت مى

  
  :سؤال دوم

از كجا معلوم است كه روح فرد معينى احضار شده و شـخص احـضاركننده از راه                 
  ن مطالب را به دست نياورده است؟ علوم غريبه آ

پـس از آنكـه دانـشمندان ممالـك مختلـف جهـان تحقيقـاتى               : گـوئيم  در پاسخ مى  
كننـده را در ايـن       خواستند پاسخ صـدها سـؤال      ى اين موضوع نموده بودند و مى       درباره

ى اجرا گذاشتند كه قـبالً همـه گونـه مراقبتهـاى             مورد بدهند، اين آزمايش را به مرحله      
ز قبيل به كار بردن نيروى برق و بستن درب اتاق و نظائر اينها براى جلـوگيرى                 علمى ا 

از خدعه و نيرنگ در محافل احضار ارواح در عين حال با كمال تعجب ديدنـد كـه در                   

                                                 

 .»عالم پس از مرگ«و » على اطالل المذاهب المادى«اقتباس و نقل از كتاب  ـ1
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ى حـضّار هيكـل او را        اتاق در بسته، روح افراد مورد نظر تجلّى كرد به طورى كه همه            
  1.ديدند و با او صحبت كردند

  
  :سومسؤال 

مگر روح از نظـر اديـان پـس از مـرگ در همـين عـالم                
  شود؟  ماند كه احضار مى مى

ايم كه تنها دين اسالم اين عقيده را دارد و روايات زيادى از پيـشوايان          ما پاسخ داده  
روح انسان پـس از مـرگ در همـين دنيـا تـا روز               : اند كند كه آنها فرموده    اسالم نقل مى  
  .ماند قيامت باقى مى

  :گويد مى» حبه عربى«نكه چنا
) عليه الـسالم  (» على بن ابيطالب  «موقع ظهرى بود كه با      

در محـلّ قبرسـتان     ) السالم عليه(» على«از منزل خارج شديم     
اينكه بـا جمعيتـى صـحبت        ايستاد، مثل » وادى السالم «فعلى  
ديدم، پـس از مـدتى ايـستاد، مـن           كند كه من آنها را نمى      مى

خيلـى  : ن حضرت داشـتم عـرض كـردم       روى ارادتى كه به آ    
 رداى خود را از     ايستاديد قدرى بنشينيد صحبت كنيد و فوراً      

دوش برداشــتم و بــه روى زمــين پهــن كــردم كــه شــايد آن 
  .حضرت بنشيند

بينى با چنين اشتياقى مشغول صحبتم و        اينكه مى «: فرمود
شوم علّتى جز انس با مردان با ايمانى         خستگى را متوجه نمى   

  .»اينجا جمعند نداردكه در 
عجب اين گونه اسـت كـه شـما بـا اينهـا سـخن               : گفتم

  گفتيد؟ مى

                                                 
  . اصول روانكاوى فرويدـ1
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شد آنهـا را     اگر پرده از چشم تو هم برداشته مى       «: فرمود
ديدى كه گرد يكديگر حلقه حلقه نشسته و با كمال صـفا             مى

  .»كردى كنند تعجب نمى و محبت با يكديگر صحبت مى
يا ارواحشان اين گونـه     آنها مانند ما جسمى دارند      : گفتم

  .گيرند با يكديگر تماس مى
  .»خير ارواحشان با يكديگر مأنوسند«: فرمود

امروز دانشمندان بزرگ علم احضار ارواح پس از زحمات طاقـت فرسـائى همـان               
انـد از    فرمود بـه دسـت آورده      در چهارده قرن قبل مى    ) السالم عليه(» على«مطالبى را كه    

در » بيرمنگام«ى  استاد دانشكده انگليسى» سر اولبور لوج«گفتار باب نمونه به قسمتى از     
  :گفت او مى. كنيم اين مورد اشاره مى

ما پس از مرگ، زنده خواهيم بود ايـن مطلـب را از آن              «
گوئيم كه شخصا با بعـضى از دوسـتانم كـه فـوت              جهت مى 

ام، ارتباط با ارواح ممكـن اسـت ولـى           اند صحبت كرده   شده
گـوئيم كـار آسـانى اسـت امـا           ط است نمى  تابع بعضى شراي  

تـوانم بـا حـضّار ايـن         پذير است من همچنان كـه مـى        امكان
مجلس صحبت كنم بـا دوسـتان متوفـاى خـود نيـز گفتگـو               

اند هويت خود را     ى دانشمندان بوده   ام آنها چون از زمره     كرده
ام و بـاز     بر من آشكار كرده و به اظهارات آنهـا واقـف شـده            

گويم كه پس از مـرگ، زنـده و          اد كامل مى  روى يقين و اعتم   
باقى هستيم رفتگان خاك از ما بيناتر و هشيارتر و به حوادث 

اطّالع نيـستند و     گذرد بى  ترند و از جرياناتى كه بر ما مى        آگاه
  .»خبريم آگاهى دارند به بسيارى از چيزهائى كه ما از آنها بى

الملل اول داوطلبانه    ر جنگ بين  كه د » ريموند«مشاراليه پسرى داشت به نام مهندس       
 در جنـگ كـشته شـد پـس از ايـن             1915 سپتامبر   14به خدمت سربازى احضار و در       

ى اسفناك بين پدر داغديده و فرزند جوان ارتباط روحى برقرار شد و پروفـسور                واقعه
 يا زندگى و مرگ، تأليف نمود و با قلم شيوا و محقّقانه خود    » ديموند«بعدا كتابى به نام     
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مطالبى از زندگى عـالم ارواح بـه رشـته تحريـر در آورد و از سـوز و آهـى كـه از دل              
خواست به آنهائى كه دسـتخوش مطـامع فروزنـدگان جنـگ             مى شكسته و غمزده او بر    

داد كه مرگ تغيير حـالتى اسـت         گرديده و عزيزان خود را از دست داده بودند نويد مى          
  . شوند مگى در سراى ديگر به هم ملحق مىدهد دير يا زود ه كه براى انسان روى مى

  
  :سؤال چهارم

سؤال شده كه مگر از نظر اديان كفّار و آنهائى كه معتقـد       
به دينى نيستند در عالم پس از مرگ بـه قـدرى آزادنـد كـه                

  توانند با مردم تماس حاصل كنند؟  مى
  

  :پاسخ ما
اعتقـاد بـه اصـول       بـى ى اديان معتقدند كه افـراد        همه: گوئيم در پاسخ اين سؤال مى    

اند آن آزادى را ندارند كـه اگـر بخواهنـد بتواننـد بـا                اديان كه با همان حال از دنيا رفته       
دوستانشان تماس بگيرند ولى چون اقدام به احضار و تمـاس بـا روح از طـرف افـراد                   

خواهند از اين راه كسب معلوماتى بكنند و يا الاقل به اين             شود و آنها مى    زنده انجام مى  
وسيله معتقد به استقالل روح خواهند شد، لذا خداى تعالى با كمال محدوديت به آنهـا                

دهد كه به دوستانشان پاسخ دهند و تا حدود معينى بـا آنـان تمـاس حاصـل                   اجازه مى 
  .كنند

انـد   مـرده  چه بسا افرادى كـه غيـر مـسلمان        : گويند و حتّى علماء علوم اسالمى مى     
العاده معذّب باشـند ولـى نتواننـد         اند فوق  احضار شده ممكن است در همان موقعى كه       

  . ناراحتى خود را اظهار كنند
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  :سؤال پنجم
سؤال شـده كـه چـرا ارواح از حقـايق معنـوى سـخنى               

كننـد تـا ايـن       گويند و صحت مـذهبى را تـصريح نمـى          نمى
  اى از ميان برداشته شود؟  اختالفات فرقه

  
  :پاسخ ما

ولى اجمـاالً در    1 بنويسيم يك نشريه جداگانه مشروحاً   پاسخ اين پرسش را شايد در       
اند  خواسته شويم كه مذاهب مختلف جهان بخصوص مذهب اسالم نمى         اينجا يادآور مى  

انـد كـه مـردم داراى        كوشـيده   به طرف خداپرستى بكشند بلكه هميشه مى       مردم را جبراً  
دينى را قبـول كننـد   رشد فكرى شوند و عقل خود را به كار بياندازند و با رشد كاملى،             

شود كه بشر را به تأمل و تفكّر و رشـد فكـرى وادار    مثالً در سراسر قرآن زياد ديده مى    
كرده و از اين راه خواسته است كه مردم دنيا به حقايق و اسرار اسالم پـى ببرنـد، ايـن                     

 از راه داد كه مى العاده پر اهميت است زيرا اگر مثالً اسالم اجازه عمل از نظر روانى فوق
قرعه و استخاره و يا جفر و رمل كسى براى خـود مـذهبى را تعيـين كنـد و يـا حتّـى                        
كوچكترين حكمى را كشف نمايد راه رشد فكرى و علوم عقلى بـشر را بـسته بـود و                   

  .ديگر اين همه اسرار و حقايق معنوى كشف نشده بود
 سقم اديان سخنى    شد كه از صحت و     در اين مسأله هم اگر به ارواح اجازه داده مى         

به ميان آورند ديگر ممكن بود الاقل كسانى كه داراى علم احضار ارواحنـد بـه همـين                  
سخن اكتفا كنند و ديگر درباره حقـايق جهـان آفـرينش فكـر نكننـد و بـا بـصيرت از                      
پيغمبران الهى پيروى نكنند لذا از طرف اسالم و سائر اديان اجازه داده نشده اسـت كـه             

ى از احكام، از ارواح پيروى كنند، از طـرف ديگـر بـه ارواح هـم                 در كوچكترين حكم  
اجازه داده نشده است كه براى كسى تكليفى معين نمايند و يا از حقيقت دينـى سـخن                  

                                                 
مطالبى راجع به ارواح و اطّـالع آنهـا از مغيبـات            » عالم عجيب ارواح  «در كتاب    ـ1
  .ايم نوشته
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توانند اظهار راحتى كامل كه مربوط بـه پيـروى يكـى از اديـان                بگويند و حتّى آنها نمى    
كـه مـشرك و كـافر احـضار      جهان باشـد بنماينـد زيـرا روح مـسيحى و مـسلمان و بل              

  . اند كرده  از حاالت خود در آن عالم اظهار نارضايتى نمىاند و ابداً شده مى
  

  سرگذشت عجيب
 در سفرى كه به زنجان رفته بودم و از محضر استاد بـزرگ مرحـوم                1335در سال   

حـاج شـيخ    «روانشناس جناب آقاى     االسالم والمسلمين يگانه دانشمند روحانى و      ةحج
كـرديم   ى اخالق اسـتفاده مـى   از علم تزكيه » حاج مال آقاجان  «معروف به   » تيقمحمود ع 

» ابهـر «يكى از دوستان، از ما دعوت كرد به اتّفاق ايـشان بـه              » ابهر«روزى از شهرستان    
» ابهـر «رفتيم روز بعد با مرحوم استاد و ميزبان براى طلب مغفرت مردگان به قبرسـتان                

ايـستاد و     روى قبـر هـر يـك از اقـوام ميزبـان مـى              رهسپار شديم استاد بزرگ وقتى به     
ى  كرد و جميع خصوصيات جسمى و شكل و قيافه         خواند رو به ميزبان مى     اى مى  فاتحه

نمود و كلماتى از اسرار زندگى ما كه مردگان براى او شرح داده              صاحب قبر را بيان مى    
اشته بوديم و كـسى     داشت كه بعضى از آنها را با هيچ كس در ميان نگذ            بودند اظهار مى  

  .از آن اطّالعى نداشت
بينم وبراى ميزبان شرح  اند مى آنها را با همان صورتى كه از دنيا رفته: گفت استاد مى

  .كرد داد و ميزبان او را تصديق مى مى
  :گفت استاد مى

ارواحى كه ناراحتى در اثر گناه يا عقائد باطـل در عـالم             
  .ن محبوسندپس از مرگ دارند هميشه در كنار جسدشا

ولى آنهائى كه ايمان راسخ داشته و معتقد به عالم قيامت           
اند ارواحشان آزاد و هـر زمـان         بوده و پاك دامن از دنيا رفته      

شـوند و حتّـى از اسـرار         بخواهند بر سر قبورشان حاضر مى     
  .نهانى و رموز عالم خلقت اطّالع كافى دارند
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   پيش بينيهاـ5
افتـد كـه    وح اين است كه مكرّر براى انسان اتّفاق مىيكى ديگر از دالئل استقالل ر   

كند كه بدون ترديد اگر روح       ى خواب و يا الهامات غيبى اطّالع پيدا مى         از آينده بوسيله  
جز همان فعاليتهاى سلولهاى مغز چيز ديگر نبـود چنـين اسـتعدادى نداشـت و مـسلّم                  

ـ        نمى ن حقيقـت هـستند ولـى    توانست از آينده مطّلع شود اگر چـه يـك عـده منكـر اي
نگـاريم و اثبـات      هاى آينده بحث جـالبى دربـاره ايـن موضـوع مـى             انشاءاللّه در جزوه  

  1.خواهيم كرد كه يكى از دالئل محكم روح همين پيشگوئيها است
ى اسـتقالل روح بـراى افـراد         مسلّم با نقل همين چند دليل حسى و عقلـى مـسأله           

 احتياجى به نقل سائر دالئلى كه بعضى        روشنفكر و منصف ثابت شده است و لذا ديگر        
از آنها از نظر ما مخدوش و بعضى صحيح ولى مفصل، مانند ادراك مطالب كلّى بـراى                 

  .روح و يا خواب مغناطيسى و هپنوتيزم و غيره ندارد
اند، پاسخ   ى احضار ارواح پرسش كرده     بنابراين شبهاتى را كه تاكنون از ما در مسأله        

ى احضار ارواح پس از مـرگ        ر سابق متذكّر شديم، به قدرى مسأله      ايم و چنانكه د    گفته
ى اثبـات آن   دانيم درباره ديگر الزم نمى مسلّم است و در كتابها از آن ياد شده، است كه      

مطلبى يادداشت كنيم و يا اصرارى داشـته باشـيم كـه ايـن موضـوع از دالئـل محكـم                     
لب كه در كتابهاى ديگر كمتر بـه    استقالل روح محسوب شود لذا به همين مقدار از مطا         

  .كنيم خورد اكتفا مى چشم مى
  
  
  
  
  

                                                 
ما در كتاب عالم عجيب ارواح و كتاب در محضر استاد و كتاب سـيرالى اللّـه و          ـ1

  .كتاب پروازروح به مطالب باال اشاره كرده ايم به آنجا مراجعه فرمائيد
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  مزاياى قرآن
 بـود   9/2/44 بعد از ظهر روز پنجشنبه       5درست ساعت   

  .نشسته بودم» كانون بحث و انتفاد دينى«كه در دفتر 
دو نفر جوان و يك نفر پيرمـرد وارد شـدند، پيرمـرد رو         

اشاره (اند نام اين يكى      ناين دو فرزندان م   : به من كرده گفت   
» هوشـنگ «) به جوان بزرگتر كه طرف راست او ايستاده بـود     

اشاره به جوانى كه كوچكتر پشت سر او (است و نام ديگرى 
انـد،   است، هر دو ديپلم خـود را گرفتـه        » احمد«) ايستاده بود 

كـانون  «امروز از من خواهش كردند كه براى معرّفى آنان بـه      
بيايم تا سؤاالت خود را از شما پرسـش         » بحث و انتقاد دينى   

ايم و از جنابعالى تقاضـا داريـم كـه           رسيده كنند، لذا خدمت  
  .پاسخ سؤاالت دينى فرزندانم را بدهيد

  :ابتدا هوشنگ گفت
  قرآن چه مزيتى بر تورات و انجيل دارد؟ 

  
تـوانيم بـا     مزيت قرآن بر تورات و انجيل فعلى به قدرى است كه ما نمى            : من گفتم 

وار به چنـد موضـوع آن        اين فرصت كم تمام آنها را بيان كنيم ولى براى نمونه فهرست           
  :كنيم كه مورد اتّفاق دانشمندان بزرگ روز است اشاره مى
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العاده عجيب قرآن كـه نـه تنهـا تـورات و انجيـل ايـن         فصاحت و بالغت فوق  ــ 1
  .مانند آن را بياورندتوانند يك سوره  بالغت را ندارند بلكه هيچ يك از افراد بشر نمى

  . نداشتن ضد و نقيض بخالف تورات و انجيل كه مملو از ضد و نقيض استـ2
 جامعيت قوانين قرآن كه بدون استثناء هر قانونى كه سـعادت اخـروى مـردم را                 ـ3

كند در قرآن صريحا و يا كنايتا بيان شده است؛ بخالف تورات و انجيل كـه                 تضمين مى 
رد و بلكه با اقرار دانشمندان مسيحى از قوانين آنها هـم اثـرى بـاقى    اين جامعيت را ندا 

  .نمانده است
كند دانشمندان    مطالب علمى قرآن كه هر چه دانش و فرهنگ بيشتر پيشرفت مى            ـ4

گردند، بخالف تورات و انجيل كـه علـم روز، بـسيارى از              به اهميت آن بهتر واقف مى     
  .مطالب آنها را باطل كرده است

انگيز قرآن كه پس از گذشت قرنهاى متمادى اعجـاز آن بـر              گوئيهاى حيرت  پيش ـ5
  .بشر كامالً واضح گرديده است

قـرآن داراى مزايـاى     «: گويـد  مى» الدين شهرستانى  ةهبسيد  «دانشمند معاصر عالّمه    
 مزيـت   28آوريـم و سـپس       اى از آنها را ذيالً به ياد مـى         شمارى است كه عده    مهم و بى  

  .»كنيم كند كه ما براى اختصار به پنج مزيت فوق اكتفاء مى يان مىبراى قرآن ب
ى قـرآن و حـضرت       رهبر مكتب مادى در ضمن اشعارى كه دربـاره        » شبلى شميل «

  .كند گفته اظهار مى) صلى اللّه عليه و آله(» محمد بن عبداهللا«
  كلماتىرب الفصاحة مصطفى ال         ه ـيم وانـدبر والحكـعم المـ ن          

مرد مدبر و حكيم خوبى     ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«
  .است و او پروردگار فصاحت و سخنان برگزيده است

ى قـرآن بـه قـدرى      از اين قبيل گفتار و كلمات، از دانـشمندان بـزرگ روز دربـاره             
  .دهد آنها را در اينجا يادآور شوم فراوان است كه وقت اين مجلس به من اجازه نمى

از دانشمندان و مراجع بزرگ تقليد در مجلسى كه سخن از فصاحت و بالغت يكى 
  :فرمود قرآن به ميان آمده بود مى
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براى بالغت و فصاحت قرآن همين بـس كـه قـرآن در            «
چهارده قرن گذشته در تمـام زمانهـا مـورد اسـتفاده كفّـار و               

به هيچ وجه مطالبش كهنـه       مسلمانان، دوست و دشمن بوده    
مورد احترام دانشمندان منصف دنيـا هـم بـوده          نشده و بلكه    

  .است
ــاد     ــورد انتق ــشه م ــه همي ــل ك ــورات و انجي بخــالف ت
دانشمندان بزرگ عالم بوده و گاهى بعضى جمالتش آنان را          

كـرده   هـم بـدبين مـى     » عيسى«و  » موسى«نسبت به حضرت    
   ».است

  
  فصاحت و بالغت قرآن

اى از فـصاحت و      ممكـن اسـت گوشـه     : هوشنگ گفـت  
  قرآن را توضيح دهيد؟ بالغت 
  

  :پاسخ ما
ى حمـد    تنها بـراى سـوره    » المثالى سبع«در كتاب   » الدين شهرستانى  ةهبسيد  «عالّمه  

  .هفتاد مزيت از اسرار بالغت را بيان كرده است
ÞÚى ى شريفه تنها براى آيه» انوارالربيع«در كتاب » شريف مدنى«عالّمه  ö‘ r'̄≈ tƒ)) ©Éë n=ö/ $# 

Ï8 u™ !$ tΒ((.1 نوع از انواع صنايع علم بديع را يادآور شده          23شتر از هفده لفظ نيست،      كه بي 
هفت وجه ديگر بـر آن اضـافه        » تنزيه التنزيل «در كتاب   » الدين سيد هبه «و عالّمه   . است

 نوع از صنايع علم بديع در اين آيـه بـا ايـن همـه اختـصار ديـده                    30كرده كه مجموعاً  
  .شود مى

                                                 
  .46ى  ى هود، آيه  سورهـ1
 



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         136  

 شـانزده » كـوثر «ى   ى سـوره   تنهـا دربـاره   » جوامـع جمع ال «در كتاب   » شيخ طبرسى «
اى بـا    ى بديعى را يادآور شده كه براى يك بشر عادى محال است بتواند در سوره               نكته

  .اين كوچكى اين همه وجوه بالغت را بگنجاند
و ما نيز يك آيه از قرآن را براى نمونه بر ميز كالبـد شـكافى علمـى و ادبـى قـرار                       

  .خواهيم تا صدق گفتارمان واضح گردد شمندان بزرگ كمك مىدهيم و از افكار دان مى
  :فرمايد است، خداى تعالى مى» قصص«ى  اين آيه از سوره

$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ)) #’ n< Î) ÏdΘ é& #© y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& ( # sŒ Î* sù ÏM ø Åz 

Ïµ ø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9 r' sù † Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# Ÿω uρ ’ Îû$ sƒ rB Ÿω uρ þ’ ÎΤ t“ øt rB ( $ ¯Ρ Î) çνρ –Š !# u‘ 

Å7 ø‹ s9 Î) çνθ è= Ïæ% y` uρ š∅ ÏΒ š((⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $#.1  
  .ى فوق با كوتاهى عبارت، دو پيشگوئى كرده است آيه
آنكـه او را از پيـامبران قـرار         : دوم. گردانـد  را به مادرش بر مـى     » موسى«آنكه  : اول

  .دهد و به همين مناسبت يازده كلمه و معنى را، جفت، جفت آورده است مى
و » اَرضـعيه «دو فعل امـر     » خفْت«و  » اَوحينا«ين آيه دو فعل ماضى      توضيح آنكه در ا   

»زَنى«و » التَخافى«دو فعل نهى » اَلْقيهدو وزن اسم فاعل » التَح»وهو » راد»لُوهجاع«.  
ى  و دو خبر و دو امر و دو نهى و دو وعده و دو فاء جـواب و دو الـى و دو مـاده                        

ى شريفه را به حـد نهـائى         ده و به اين وسيله بالغت آيه      خوف، را در يك جا جمع نمو      
  .رسانده است

  :گويد دانشمند معروف اروپائى مى» كويت«
سـازد و بـراى      قرآن به نيكوئى خواننده را مجذوب مـى       

كثــرت فــصاحت و بالغــتش در آدمــى حــرص زيــادى بــه 
  . كند خواندن آن ايجاد مى

  

                                                 
  .7ى  ى قصص، آيه سوره ـ1
 



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         137  

  پيغمبر امى
) صلى اللّه عليه و آله   (»پيغمبراسالم«چرا  : هوشنگ گفت 
  گويند؟  را پيغمبر امى مى

  
ناميدند كه خداى تعالى هم به همـين         مى» القرى ام«را  » مكّه«مردم عرب،   : من گفتم 

  ).القرى بمعنى مركز بخش است و ام.(فرموده» القرى ام«جهت در قرآن نام مكّه را 
u‘ É‹ΖçF Ï9 uρ)) ¨Π é& 3“ tà) ø9$# ô⎯ tΒ uρ $ oλ m; öθ ym((١  

گفتند، كه باز خداى تعالى در       مى» امى«العرب كسى را كه اهل مكّه بود         ةدر جزير و  
  :فرمايد ناميده است كه مى» اميين«قرآن اهل مكّه را 

θ èδ)) “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &((⎦⎫ Î7 •Β.2  
اهل مكّه بوده آن حـضرت را پيغمبـر         ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراسالم«و چون   

  . گفتند امى مى
گويند چون حضرت  آيا صحيح است كه مى : احمد گفت 

ــد« ــه (» محم ــه و آل ــه علي ــدن و) صــلى اللّ نوشــتن را  خوان
  اند؟  ناميده» امى«دانست او را  مىن

  
  :پاسخ ما

جعفـر بـن محمـد      «روزى  : نويسد كـه   مى» معانى االخبار «در كتاب   » شيخ صدوق «
صلى اللّـه   (» پيغمبراسالم«چرا  : سؤال كردم كه  ) السالم عليه(»امام نهم «از  : گفت» صوفى

  .اند ناميده» امى«را ) عليه و آله

                                                 
 .92ى  ى انعام، آيه  سورهـ1

  .2ى  ى جمعه، آيه سوره ـ2
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  :رمودف) السالم عليه(»امام جواد«
آنان گمان  : گويند؟ عرض كردم   مردم در اين باره چه مى     

نوشتن را  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراسالم«اند چون    كرده
  .اند گفته» امى«دانسته آن حضرت را  نمى

گوينـد خـدا     دروغ مـى  : فرمود) السالم عليه(» امام جواد «
از آنها رالعنت واز رحمت خود دور كند، آنها اين حـرف را             

  :فرمايد اند با آنكه خداى تعالى در قرآن مى كجا آورده
او است خدائى كه برانگيخت در ميان اهل مكّه پيامبرى        «

از خود آنان كه براى آنها، بخواند آيات و سـخنان خـدا را و               
از صفات زشت پاكشان كند، و نوشتن را به آنها بياموزد و از             

  1.»رموز و اسرار عالم اطّالعشان دهد
توانـد   نمـى  كسى كه : از آنها بپرس  » جعفر بن محمد  «اى  

تواند به ديگـران     كتاب را بخواند و چيزى بنويسد چگونه مى       
صلى اللّه عليـه و     (» پيغمبراسالم«آنراتعليم دهد، به خدا قسم      

  .نوشت خواند و مى با هفتاد و دو زبان مى) آله
  :فرمايد مى» حديبيه«در بحاراالنوار، جلد ششم بحث » مرحوم مجلسى«

اصل توانائى آن حضرت نـسبت بـه خوانـدن و نوشـتن             
مورد ترديد نيست، شخصيتى كه صاحب اين همه كرامات و          

شود بـه    معجزات و اين همه معارف و علوم است چطور مى         
و اما او را    . يك سلسله حروف و نقوش آشنائى نداشته باشد       

گويند براى ايـن اسـت كـه اهـل مكّـه بـوده و مكّـه           امى مى 

                                                 
  .2ى  ى جمعه، آيه سوره ـ1

θ èδ)) “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β((  
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شــده و لــذا خــداى تعــالى در قــرآن  ناميــده مــى» القــرى ام«
  :فرمايد مى

u‘ É‹ΖçF Ï9 uρ)) ¨Π é& 3“ tà) ø9$# ô⎯ tΒ uρ $ oλ m; öθ ym((١  

  :ى ى شريفه پس تفسير و معنى آيه: احمد گفت

$ tΒ uρ)) |MΖä. (#θè=÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB 

š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/((2 چـيسـت؟  

كتـابى را   » قـرآن «اى پيامبرمـا، تـو قبـل از         «اينست كـه    :  اين آيه  من گفتم اما معنى   
  .»نخواندى و خطّى را ننوشتى

ى پيشواى اسالم متحير     موضوعى كه دانشمندان بزرگ جهان را درباره      ! رفقاى عزيز 
حل فرمـوده و در ضـمن        مسلمانان آن را  » پيشواى هشتم «كرده همان معمائى است كه      

  :گويد روايتى مى
كند ايـن اسـت      هائى كه وجود خدا را ثابت مى       نهاز نشا «

كه پيشواى اسالم با اين كه شخصى بود يتيم، دستش از مـال          
گرفت و شتربانى    دنيا تهى، از همان ابتداء طفوليت اجرت مى       

كرد، حتّى براى يك دقيقه هم نزد استاد و معلّمى نرفت و             مى
  .از او چيزى نياموخت

نبيـاء و اطّالعـات     ولى كتـابى آورد كـه جـامع قـصص ا          
ــوانين و دســتورات   ــده و حــاوى ق ــاملى از گذشــته و آين ك

  .»بخش، براى بشر تا روز قيامت بود سعادت
راستى اين مطلب به قدرى اهميت دارد كه دانشمندان بزرگ بشر ناگزيرنـد معتقـد               

از منبـع وحـى الهـام       ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» محمد بن عبداللّه  «شوند كه حضرت    
  .ى الهى بوده است ه و او فرستادهگرفت مى

                                                 
 .92ى  ى انعام، آيه  سورهـ1

  .48ى  ى عنكبوت، آيه سوره ـ2
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  :گويد مى» گوته آلمانى«
بردن به   خبر، ما را از پى     ساليان دراز، كشيشان از خدا بى     «

ى آن دور نگــه  مقــدس و عظمــت آورنــده» قــرآن«حقــائق 
ى علـم و دانـش بـه         اند، اما هر قدر كه ما قدم در جاده         داشته

ايـم،   ا دريـده  هاى جهل و تعصب نابجا ر      پيش گذارده و پرده   
ى آن اسـت     مجموعه» قرآن«عظمت احكام مقدس اسالم كه      

بهت و حيرت عجيبى در ما ايجاد نمـوده اسـت و عنقريـب              
عـالم را بـه خـود       » قـرآن «ناپذير   توصيف است كه اين كتاب   

جلب نموده و تأثير عميقى در علم و دانش جهـان نمـوده و              
  . »مدار گردد بالنّتيجه جهان

  
  :ى ى شريفه  آيهمعنى: هوشنگ گفت

β Î) uρ)) öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù 

;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) 

öΝ çFΖ ä. t((⎦⎫ Ï% Ï‰≈   چـيسـت؟ ¹1|
  

اى  عـده مصرى و   » شيخ محمد عبده  «و  » شيخ جواد بالغى  «ى فقيد    عالّمه: من گفتم 
  :ى شريفه اين است ترجمه و تفسير آيه: اند از دانشمندان و مفسرين گفته

از جانـب خـدا، بـه       » قرآن«ى نزول    اى مردم اگر درباره   «
ترديدى داريد جمع شويد و تجسس » پيغمبراسالم«ى او  بنده

صلى اللّه عليه   (» محمد«كنيد و شخصى را كه مانند حضرت        
اتعليم نگرفته، پيدا كنيـد كـه يـك         خواندن و نوشتن ر   ) و آله 

هاى قرآن را بياورد و اگر چنـين عملـى را            سوره مانند سوره  

                                                 
  .23ى ى بقره، آيه سوره ـ1
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انجام داديد براى خـود شـاهدى غيـر از خـدا بياوريـد اگـر                
  .»گوئيد راست مى

» پيغمبراسـالم «را بـه    » مـنْ مثْلـه   «البتّه پرواضح است كه دانشمندان مذكور ضـمير         
رين چنانكه ظاهر آيه هم داللت دارد و مـورد تأئيـد آيـات    اند ولى اكثر مفس   ارجاع داده 

گردد و معنى آيه ايـن   به قرآن بر مى »منْ مثْله«اند ضمير  باشد گفته ديگر از قرآن هم مى   
  .»ى قرآن داريد يك سوره مانند قرآن را بياوريد اگر شما ترديدى درباره«است 

بـا آنكـه درس     » پيغمبراسـالم «ثـل   ناگفته پيدا است كه ما منكر اعجاز قرآن كه از م          
باشيم ولى نبايـد اعجـاز آن را هـم           نخوانده و مطالعاتى نداشته است صادر گرديده نمى       

  . ى شريفه دست كشيد تنها منحصر به اين مطالب دانست و از ظاهر آيه
  

  تحدى قرآن
صـلى  (» محمـد «گويند حضرت    اين كه مى  : احمد گفت 
  آن تحدى فرمود يعنى چه؟ ى قر به وسيله) اللّه عليه و آله

  
  1.تحدى به معنى پيش خواندن خصم و غلبه جستن به او است: من گفتم

، عربهاى فصيح و بليغ آن زمان و همچنين مردم          »قرآن«و» پيغمبراسالم«خدايتعالى و 
  .ى چند آيه از قرآن تحدى فرموده است دنيا را تا روز قيامت بوسيله

βى بقـره     در سوره ـ 1 Î) uρ)) öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 

4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© 

⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹  β Î* sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø s? ⎯ s9 uρ 

                                                 
  .فرهنگ عميد ـ1
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(#θ è= yè ø s? (#θ à) ¨? $$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ås ø9 $# uρ ( 

ôN £‰ Ïã é& t((⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9.1  

ــ2 ــوره  ـ ــراء در س ≅ ى اس è%)) È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# 

⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 ((# Z Îγ sß.2  
بگو اگر تمام انس و جنّ جمع شوند و يكديگر را     : يعنى

  .توانند ثل اين قرآن را بياورند نمىكمك دهند و بخواهند م

Π ى ى شريفه   در آيه  ـ3 r&)) šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù 

Î ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ u tI ø ãΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ 

Èβρ ßŠ «! $# β Î) óΟ çFΖ ä. t((⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹.3  
و شما نيـز    ى بشر است، بگ    اگر گويند قرآن ساخته   : يعنى
ى سـاخته شـده مثـل آن را بياوريـد و اگـر راسـت         ده سوره 

  .توانيد به كمك بخوانيد گوئيد غير خدا هر كه را مى مى
را ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراسالم«براستى بزرگترين دليل و معجزه كه رسالت        

ـ        ثابت مى  يش كند همين آيات تحدى است كه چهـارده قـرن اسـت مـردم دنيـا را بـه پ
ى علم و دانش كسى نتوانسته پاسخ مثبـت          العاده خواند و هنوز پس از پيشرفت فوق       مى

به او بدهد، پر واضح است كه اگر بزرگترين نويسندگان بـشر كتـابى بنويـسد پـس از                   
  .دهد دست مى ى خود را از العاده مدتى ارزش فوق

                                                 
  .ى آيه، در صفحات قبل گذشت  و ترجمه24 و 23 اتى بقره، آي سوره ـ1
 .88ى  ى اسراء، آيه سوره ـ2

 .13ى  ى هود، آيه  سورهـ3
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ى پيشرفت    نتيجه كند و در   زيرا طبيعى است كه افكار در اثر گذشت زمان ترقّى مى          
ارزش نمـوده و يـا    گيرد كه يا كتاب او را بـى    افكار، مطالبى در دسترس انسانها قرار مى      

  .نمايد مطالب آن را باطل مى
ولى قرآن به قدرى با عظمت است كه هر قدر فرهنگ و علـم پيـشرفت كـاملترى                  

  .گيرد مىكند مطالب پر اهميت آن بيشتر مورد توجه دانشمندان بزرگ بشر قرار  مى
  .همانا قرآن قانون عامى است: گويد مى» سنايس«استاد 
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و شايسته براى هر زمان و مكانى است و اگر مـسلمانان            
از روى حقيقت به آن متمسك گردند و به موجب تعـاليم و             

 امـم خواهنـد بـود چنانكـه         احكام آن، عمل نماينـد سـادات      
  .بودند
نويسنده و شاعر معـروف قـرن پـنجم         » ابوالعالء معرّى «

ى  اين سـخن در ميـان همـه       : گويد ى قرآن مى   هجرى درباره 
مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان مورد اتّفاق است، كتـابى            

آورده عقلهـا را در برابـر       ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» محمد«كه  
  اسـت و تـاكنون كـسى نتوانـسته اسـت     خود مغلوب ساخته 
  .مانند آن را بياورد

سبك اين كتاب با هيچ يـك از سـبكهاى معمـول ميـان              
عرب، اعم از خطابه، رجز، شـعر و سـجع كاهنـان شـباهت              

ى اين كتاب به قدرى است كه اگر يك          ندارد؛ امتياز و جاذبه   
ى  آيه از آن ميان كلمات ديگران قرار گيـرد همچـون سـتاره            

  2.»درخشد اى در شب تاريك مى درخشنده

                                                 
 .42ى  ى فصلت، آيه  سورهـ1

  .32ى  ، صفحه65ى  مكتب اسالم، شماره ـ2
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  )صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر«يادگارى از خطّ 

» پيغمبراسالم«پس بنابراين شما معتقديد كه      : احمد گفت 
توانست خط بنويسد بفرمائيد آيا از  مى) صلى اللّه عليه و آله(

  . آن حضرت خطّى هم به يادگار مانده است
قدرت خط نوشـتن    ) صلى اللّه عليه و آله    (» مپيغمبراسال«ترديدى نيست   : من گفتم 
بعـضى از دانـشمندان نقـل       . توانست با دست مبارك خود چيـزى بنويـسد         داشته و مى  

ى آثـار نبـوى در       انـد كـه دو نامـه بـه خـط مبـارك آن حـضرت يكـى در مـوزه                     كرده
  .پايتخت اتريش هم اكنون موجود است» وين«ى  ، ديگرى در كتابخانه»اسالمبول«

  :نويسد مى»  بخارىصحيح«در 
 در وقـت وفـات    ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» پيغمبراسالم«

  :خود فرمود
كاغذ و قلم برايم بياوريد تا براى شما چيزى بنويسم كه           

  .بعد از من گمراه نشويد
گويـد   اين مرد را واگذاريد زيرا او هذيان مى       : عمر گفت 

  .كند قرآن ما را كفايت مى
رسـول  «درت خط نوشتن    و رواياتى كه سواد داشتن و ق      

  1.كند فراوان است را ثابت مى) صلى اللّه عليه و آله(» اكرم
  ضـد و نـقيض

استاد، متأسفانه قرآنى را كه شما با ايـن آب      : احمد گفت 
و تاب به آن عظمت داديد بنـده كـه يـك دانـشجوئى بـيش                

                                                 
دعـوا الرجـل فانـه      : تضلوا بعدى قـال عمـر      ايتونى بدوات و بياض الكتب لكم كتابا لن       «ـ 1

  .118ى  ، صفحه2صحيح بخارى، جلد »ليهجر حسبنا كتاب اللّه
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ام كـه    نيستم تناقضاتى را با دقّت نظر در آن مـشاهده نمـوده           
  .رسانم رمائيد به عرض مىاگر اجازه بف
  .كنم بفرمائيد خواهش مى: گفتم

  
  عصمت انبياء

  !اند يا خير؟ آيا پيامبران، معصوم از گناه بوده: احمد گفت
بـراى پيـامبران     اند زيرا گناهانى كه    البتّه ترديدى نيست كه آنان معصوم از گناه بوده        

  .توان تصور نمود بر دو قسم است الهى مى
ا در تبليغ رسالت و بيان قـوانين آسـمانى تقـصير كننـد و بـه دروغ                  اين كه آنه  :اول

  . مطلبى را به خداى تعالى نسبت دهند و يا در اين مورد سهو و نسيانى داشته باشند
آنكه اعمـال و وظـائف شخـصى خـود را تـرك نمـوده و از دسـتورات الهـى          :دوم

  . سرپيچى نمايند
صور اين نحوه گناه براى انبيـاء الهـى         لذا تمام ملل و مذاهب آسمانى معتقدند كه ت        

گوينـد و يـا      بسيار غلط است زيرا اگر خداى تعالى با علم به اين كه پيامبران دروغ مى              
ى  كنند، آنان را به عنوان رهبرى اجتماع مبعـوث كنـد قـوانين خـود را ملعبـه                  اشتباه مى 

بـشر كامـل   دست يك مشت مردم خائن و دروغگو قرار داده و حجت خود را بر افراد   
نكرده است و در نتيجه مردم دنيا بـه ايـن گونـه پيـامبران اعتمـاد نخواهنـد داشـت و                      

  .اى خواهد بود فائده فرستادن چنين پيغمبرى از خداى بزرگ كار بى
معتقد و متّفقند كه پيـامبران از    ) يهوديها، مسيحيها و مسلمانان   (و لذا تمام ملل عالم      

  . و معصوم باشندخطا و اشتباه در تبليغ بايد مصون
ى رسالت نباشـد و بلكـه تنهـا          اما گناهانى كه مربوط به تبليغ احكام و انجام وظيفه         

  .عنوان ترك وظائف شخصى را داشته باشد
گويد كه انجام همه گونه معاصى چون اطمينان مردم را نـسبت بـه               باز هم عقل مى   

گناهكار منزجر خواهنـد     دكند و عالوه افراد بشر از اين فر        ى الهى سلب مى    آن فرستاده 
  .شد
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نبايد پيغمبران اين گونه گناهان را هم انجام دهند و از طرفى وقتى مشاهده كنند كه   
نمايد آنها هم به دستورات او اعتنائى نخواهنـد   پيشواى آنان از قوانين الهى سرپيچى مى    

  .داشت
امبر معصوم، بنابراين از خداى قادر متعال قبيح است كه با داشتن قدرت فرستادن پي            

  . كارى را رهبر بشر قرار دهد تا در نتيجه اين همه مفاسد به بار آورد شخص معصيت
آيا قرآن هم عصمت انبياء را تصريح كـرده         : احمد گفت 

  . است
آرى قرآن در چند آيه، اولين شرط نبوت را عـصمت دانـسته و بـه ايـن                  : من گفتم 

  :فرمايد يات مىموضوع تصريح كرده است، چنانكه در يكى از آن آ
چون پروردگار ابراهيم را به امورى مكلّف كرد و آنها را           

تو را پيشواى مردم كـنم، ابـراهيم        : انجام داد، خدايش فرمود   
پيمـان مـن بـه      : و از فرزندان من، خداى تعالى فرمود      : گفت

  1.رسد ستمكاران نمى
 بـه   پر واضح است كه اگر كسى معصيت خدا را كرد، ظلم به نفـس خـود كـرده و                  

پيشوائى مردم را به عهده  تواند ى شريفه، نبوت نصيب او نخواهد شد و نمى تصريح آيه
  . گيرد

  
  !معصيت انبياء

بسيار خوب پس معلوم شد كه از نظر قرآن         : احمد گفت 
انبياء الهى معصوم بوده و شـخص ظـالم، پيـشوائى مـردم را              

ى تواند به عهده بگيرد، با آنكـه قـرآن در مـوارد متعـدد              نمى

                                                 
  .124ى  ى بقره، آيه سورهـ 1
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معصيت انبياء را تصريح كـرده اسـت و ايـن خـود تناقـضى               
  . است كه در آيات قرآن وجود دارد

دوست عزيز اگر شخص حكيمى كه تمام سخنانش طبـق منطـق و علـم               : من گفتم 
اى را كه داراى دو معنـى اسـت و يـا ممكـن اسـت تأويـل شـود بگويـد،                       است جمله 

  . دو معنى حمل كنندتوانند آن جمله را به هر يك از آن شنوندگان مى
ولى اگر يكى از آن دو معنى و يا ظاهرش با عقل و وجدان و يا كلمات تغييرناپذير    

مسلّم بايد آن كلمه را بر آن معنى ديگر حمل نمـود و يـا               . ديگرش منافات داشته باشد   
  .بايد آن را تأويل كرد

 داللـت  كنيم كه ظاهر بعضى از آيات قرآن ممكـن اسـت   بنابراين ما هم تصديق مى   
بر عدم عصمت بعضى از انبياء داشته باشد، ولى پس از آنكه از نظر عقل اثبات گرديـد                  
كه انبياء الهى معصومند و آيات ديگرى از قرآن هم اين مطلب عقلى را تأئيد نمود، بايد 

  .نظر نمائيم از ظاهر آن عده آياتى كه داللت بر عدم عصمت انبياء دارد صرف
ى ديگـر آن را، بـر معنـى مـشترك آن حمـل              ويل كرده و عده   و بعضى از آنها را تأ     

نظر كردن از ظاهر اين آيات كامالً عـادى اسـت و احتيـاجى بـه                 نمائيم، بنابراين صرف  
شود و لذا اگـر شـما        ايد از آيات برداشته مى     تكلّف ندارد و تناقضى كه شما گمان كرده       

ر ما را متوجه خواهيـد شـد و         به كتابهاى تفسير قرآن مراجعه كنيد به خوبى صدق گفتا         
  . اند بينيد كه دانشمندان مسلمان چگونه اين آيات را تفسير و تأويل كرده مى

  
  حضـرت آدم

» آدم«كنم آيـا حـضرت       از شما سؤال مى   : هوشنگ گفت 
  !پيغمبر بوده است يا خير؟

آرى آن حضرت از پيامبران الهى و معصوم از         : من گفتم 
  .گناه بوده است

پيغمبـر و معـصوم از      » آدم«گر حضرت   ا: هوشنگ گفت 
گناه بوده است، چرا بايد گنـاهى بكنـد كـه او را از بهـشت                
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» تورات و انجيل  «و كتاب مقدس    » قرآن«خارج كنند چنانچه    
  . اند به اين مطلب تصريح كرده

را از نظـر قـرآن و تـورات         » حوا«و  » آدم«ناگزيريم كه سرگذشت اخراج     : من گفتم 
ى تفاوت تعبيرات اين دو كتاب و ايـن كـه گنـاه              يم و سپس درباره   قبالً به عرض برسان   

  .چه بوده كه خداى تعالى او را از بهشت بيرون كرده است بررسى كامل بنمائيم» آدم«
  

  سرگذشت آدم و اخراج او از بهشت
  :خداوند در قرآن كريم فرموده

تو و همسرت در بهشت مسكن گيريـد        » آدم«گفتيم اى   «
خواهيـد بخوريـد و      ه فراوانى هـر چـه مـى       ى آن ب   و از ميوه  

  1.گرديد نزديك اين درخت نشويد كه از ستمكاران مى
دشمن تو و همسر تو اسـت، مبـادا         » شيطان«اى آدم اين    

شما را از بهشت بيرون كند كه به زحمت و ناراحتى خواهيد            
شـوى و نـه برهنـه        افتاد، در بهشت هيچ گاه نه گرسـنه مـى         

  .خواهى بود
شوى و نه آفتاب زده، ولـى شـيطان          شنه مى در آنجا نه ت   

آيا تو را به درخت حيات      » آدم«اى  : اش كرد و گفت    وسوسه
  2.شود راهنمائى كنم و زندگى و سلطنتى كه كهنه نمى

                                                 

ــ1 $ ــ uΖ ù= è% uρ)) ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ 

$ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9   .35ى  ى بقره، آيه سوره ))#$

Z ـــــ2 uθ ó™ uθ sù)) Ïµ øŠ s9 Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ ω 
4’ n? ö7 tƒ(( 120ى  ى طه، آيه سوره.  
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دهـد و    را به آنان نـشان مـى      » منهيه«اينجا همان درخت    
پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرده مگـر          : گويد مى

دو فرشته شويد و يا هميشه زنـده بمانيـد و           براى آنكه مبادا    
  .خورد كه من هميشه خيرخواه شمايم براى آنها سوگند

پس با اين جمالت آنها را بسوى پستى و غرور داللـت            
ى آن درخـت بخوردنـد لباسهايـشان         همين كه از ميوه   . نمود

فرو ريخت و عورتشان ظـاهر شـد، در ايـن موقـع تـصميم               
ورت خود را بپوشـانند كـه ناگـاه         گرفتند كه با برگهاى باغ ع     

مگـر مـن از ايـن       : پروردگارشان به آنان خطاب كرد و گفت      
درخت منعتان نكردم و به شـما نگفـتم كـه شـيطان دشـمن               

  .آشكاراى شما است
پروردگارا ما به خويشتن ستم كرديم، اگـر مـا را           : گفتند

: فرمود. نيامرزى و به ما رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود         
پائين رويد  ) بسوى زمين (گونه كه با يكديگر دشمنيد      همين  

و در آنجا زندگى كنيـد و در آنجـا بميريـد و از همـان جـا                  
  1.دوباره بيرون خواهيد آمد

  
  :گويد تورات مى

  :را اين گونه بيان كرده است» حوا«و » آدم«اما تورات سرگذشت اخراج 
را گرفت و او را در وسـط بـاغ عـدن            » آدم«و خداوند   «
محافظت نمايد و خداوند     اشت تا كار آن را بكند و آن را        گذ

ى درختـان بـاغ      از همـه  : خدا آدم را امـر فرمـود كـه گفـت          
                                                 

  .25و 24 اتى اعراف، آي سوره ـ1
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ممانعت بخور، اما از درخـت معرفـت نيـك و بـد زنهـار                بى
زنهار نخورى، زيرا روزى كه از آن خوردى هر آينه خـواهى            

و و آدم و زنش هـر دو برهنـه بـود            ) فرمايد تا آنكه مى  (مرد  
  .خجلت نداشتند

ى حيوانات صحرا، كه خداوند خدا ساخته        و مار از همه   
آيا خدا حقيقت گفته است     : بود هوشيارتر بود و به زن گفت      

  .ى درختان باغ بخوريد كه از همه
خوريم لكن از    ى درختان باغ مى    از ميوه : زن به مار گفت   

ى درختى كه در وسط باغ اسـت خداونـد گفـت از آن               ميوه
  .و آن را لمس نكنيد مبادا بميريدمخوريد 

داند  هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا مى      : مار به زن گفت   
در روزى كه از آن بخوريد چشمان شـما بـاز شـود و ماننـد       

و چـون زن ديـد كـه آن         . خدا عارف نيك و بد خواهيد بود      
درخت براى خوراك نيكو است و به نظر خوشنما و درختى           

اش گرفته بخورد و به شـوهر    از ميوه افزا، پس  دلپذير و دانش  
خود نيز داد و او خورد؛ آنگاه چشمان هـر دوى ايـشان بـاز               
شد و فهميدند كه عريانند، پس برگهاى انجيـر بهـم دوختـه             
سترها براى خويشتن ساختند و آواز خداوند خدا را شنيدند          

خراميد آدم و زنش     هنگام وزيدن نسيم بهار در باغ مى       كه در 
ضور خداوند خدا در ميان درختـان بـاغ پنهـان           خود را از ح   

  .كردند
كجـا هـستى؟    : و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت         

چون آواز تو را در باغ شنيديم ترسان گشتيم زيرا كـه            : گفت
  .عريانيم، خود را پنهان كرديم

آيـا از آن درختـى      ! كه تو را آگاهانيد كه عريانى؟     : گفت
   نخورى خوردى؟كه تو را قدغن كردم كه از آن
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ى  اين زنى كه قرين من سـاختى وى از ميـوه          : آدم گفت 
: پس خداوند خدا به زن گفـت . درخت به من داد كه خوردم   

مرا اغـوا نمـود     » مار«: اين چه كار است كه كردى؟ زن گفت       
  .كه خوردم

چون كه اين كار كـردى      : گفت» مار«پس خداوند خدابه    
ا ملعـونتر هـستى،     ى حيوانات صحر   از جميع بهائم و از همه     

بر شكمت راه خواهى رفت و تمـام عمـرت خـاك خـواهى             
خورد و عداوت در ميان تـو و زن و در ميـان ذريـت تـو و                  

ى  گذارد، او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنه          ذريت وى مى  
  .وى را خواهى كوبيد

الم و حمل تو را بسيار افزون گـردانم بـا          : و به زن گفت   
به شـوهرت خواهـد      ائيد و اشتياق تو   الم، فرزندان خواهى ز   

چـون  : بود و او بر تو حكمرانى خواهد كرد و به آدم گفـت            
ات را شنيدى و از آن درخت خوردى كه امر           كه سخن زوجه  

فرموده و گفتم از آن نخورى پس به سبب تو زمـين ملعـون              
شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خـواهى خـورد، خـار و                

هاى صحرا را خواهى     يانيد و سبزه  خس نيز برايت خواهد رو    
خورد و به عرق پيشانيت نان خواهى خورد تا حينى كـه بـه              
خاك راجع گردى كه از آن گرفته شدى، زيرا كه تو از خاك             

  .هستى و به خاك خواهى برگشت
و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زيرا كـه او مـادر جميـع                

 از  زندگان است و خداونـد خـدا رختهـا بـراى آدم و زنـش              
: پوست بساخت و ايشان را پوشانيد و خداونـد خـدا گفـت            

همانا انسان مثل يكى از ما شده است كه عارف نيـك و بـد               
گرديده اينك مبـادا دسـت خـود را دراز كنـد و از درخـت                 

  .حيات نيز گرفته بخورد و تا ابد زنده ماند



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         152  

پس خداوند خدا او را از باغ عدن بيـرون كـرد تـا كـار                
  . گرفته شده بود بكندزمين را كه از آن

پس آدم را بيـرون كـرد و بـه طـرف شـرقى بـاغ عـدن                  
كرّوبيان را مسكن داد و شمشير آتشبارى را كه بـه هـر سـو               

  1.حيات را محافظت كنند كرد تا طريق درخت گردش مى
  

  ى دقيق يك مقايسه
پس از آنكه از نظر قرآن و تورات سرگذشت آدم و حوا واضح گرديد بايد ديد كه                 

كدام يك از اين دو كتاب، آدم را گناهكار شمرده و يا اساسا عقل و خرد كدام يـك                   آيا  
  .پسندد از اين دو بيان را راجع به حضرت آدم بهتر مى

  
  گناه آدم از نظر قرآن

اما گناه آدم از نظر قرآن؛ مقدمتا بايد دانست كه اگر بشر در عالم خلقـت آزمـايش                  
  .گردد يگران معلوم نمىنشود قدر و قيمت او براى خود او و د

بنابراين خداى تعالى وقتى آدم را خلق فرمود تمام نعمتها را در اختيار او گـذارد و                 
و ضمنا به صريح قرآن تمام علوم مورد احتيـاجش را بـه             . او را در باغ بهشت جاى داد      

او تعليم داد و او با علم نبوت دانست كه جمعى از فرزندانش مقام و فضيلت بـاالترى                  
در ايـن موقـع حـضرت آدم در دل          . و برترنـد   رند و از او در نزد خدايتعالى عزيزتـر        دا

جهـت آنـان بـه       تمنّاى مقام آنان را كرد، خداى تعالى براى آنكه به او معلوم كند كه بى              
  .اند براى امتحان او تنها او را از يك درخت منع كرد اين مقام رفيع نرسيده

  

                                                 
چون مـا   باب دوم و سوم از سفر پيدايش تورات و البتّه بر دانشمندان معلوم باشد كه                 ـ1

شود  ايم عين عبارات تورات را نقل كنيم، در عبارات آن اگراشكاالت ادبى ديده مى              مقيد بوده 
  .مربوط به همان كتاب است
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ورى نبود كـه بـر او خـوردن از آن درخـت حـرام               آ نهى خدا در اينجا به نحو الزام      
  :فرمايد باشد، زيرا خداى تعالى در قرآن مجيد مى

توانيـد راحتـى    شما بـا متابعـت نكـردن از شـيطان مـى        «
و اگر دسـتورات او را عمـل        . هميشگى را براى خود بخريد    

كنيد به زحمت و ناراحتى خواهيـد افتـاد و ايـن خـوراك و               
  .»ست از دستتان خواهد رفتلباسى كه در اختيار شما ا

و ترديدى نيست كه در تمام شرايع انتخاب زحمـت و نـاراحتى قابـل تحمـل بـر                   
  .باشد و بلكه نهايت مكروه است راحتى و آسايش دنيوى حرام نمى

بنابراين حضرت آدم فعل حرامى انجام نـداده ولـى چـون او و زنـش حـوا داراى                   
عمل مكروه از آنان شايسته نبود و خـالف         فضيلت خدادادى بودند اين ترك اولى و يا         

  .رسيد انتظار به نظر مى
لذا نتيجه عمل آنان اين شد كه آن همـه نعمتهـا را از دسـت بدهنـد و بـراى ايـن                       
معاوضه نادرست مورد عتاب پروردگار واقع گردند و بر آنـان واضـح گـردد كـه اگـر                   

توانند براى خـدا حتّـى       جمعى از فرزندانش مقام رفيعترى دارند براى اين است كه مى          
  .ترك اولى هم انجام ندهند

بـه صعـصعه كـامالً اسـتفاده        ) السالم عليه(» اميرالمؤمنين«چنانكه اين معنى از كالم      
  .مـى شـود

  
  گناه آدم از نظر تورات

گنـاه دانـسته و      تورات و كتاب مقدس از يك نظر حضرت آدم را در اين قضيه بـى              
  .داند  دروغگو مىگر و را خدعه) بشر ساخته(خداى 

: و خداوند آدم را از درخت معرفت نيك و بد منع فرمـود و گفـت               «: گويد زيرا مى 
ترديدى نيست كه اگر اين جمله را تصديق كنـيم بايـد            » اگر از آن خوردى خواهى مرد     

دانسته و زشتى معصيت خدا را متوجه نبـوده اسـت            بگوئيم آدم چون نيك و بد را نمى       
  .تقصيرى ندارد



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         154  

توانـد زشـتى     معلـوم اسـت كـه نمـى       ) عريان باشد و خجلت نكشد    ( كسى كه    زيرا
معصيت خدا را هم درك كند و اساسا امر و نهى نسبت به اين چنين فردى غلط اسـت                   
و از آن طرف خداى تعالى خدعه كرده و دروغ گفته اسـت، زيـرا آنـان از آن درخـت                     

و از اين .  خوردى، خواهى مردخوردند و نمردند، با آنكه خدا فرموده بود كه اگر از آن    
را خيرخواه و راستگو معرّفـى كـرده، بـا آنكـه از انجيـل،               » مار«باالتر در آيات تورات     

شود كه اين مار، شيطان بوده و كار او           استفاده مى  9ى يوحنا باب دوازدهم عدد       مكاشفه
 عملـش   و ديگر آنكه خداى تعـالى او را بـراى ايـن           . اين است كه تمام مردم را بفريبد      

عقاب كرده و مورد مؤاخذه قرار داده است، با آنكه از خـداى بـزرگ قبـيح اسـت كـه                     
ى  موضـوع قـصه    و البتّـه اشـكاالتى كـه در       . موجودى را براى راست گفتن عذاب كند      
وارد است به قدرى است كـه وقـت   ) تورات(حضرت آدم در اين كتاب تحريف شده،       

ن كنيم ولى براى نمونه به چند جهت آن اشاره          ى آنها را بيا    مجلس ما اقتضاء ندارد همه    
  .نمائيم مى

   تناقضـ1
ولـى در   » دانستند آدم و حوا نيك و بد را نمى       «: گويد در اين سرگذشت، تورات مى    

و چون زن ديد كه آن درخت براى خوراك نيكو است و به «: گويد  باب سوم مى6عدد 
  .»اش گرفته بخورد وهاز مي. افزا است نظر خوشنما و درختى دلپذير دانش

   جسمانيت خداـ2
در اين جمالت هم تورات مانند ساير موارد ديگر خدا را جسمانى معرّفى كرده كه               

خواند، با آنكه ترديدى نيست كـه خـدا از نظـر             خراميد و آوازه مى    در روز ميان باغ مى    
  .عقل و علم، جسم نبوده و خداى جسمانى مانند مخلوقاتش محتاج است

   نادانى خدا جهل وـ3
  .»كجا هستى؟: خدا آدم را ندا در داد و گفت«: گويد تورات مى
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   تناقض ديگرـ4
» ى برگهاى انجير پوشـانيد     كه آدم خود را بوسيله    «: گويد تورات در عبارات باال مى    

چون آواز تو را شنيدم ترسان گـشتم زيـرا عريـانم            : آدم گفت «:  نوشته 10ولى در عدد    
  .»مپس خود را پنهان كرد

  چند خدا داريم؟ ـ5
: گويـد  شود كه خالق جهان متعدد است، زيرا مى        از كتاب، جمالت فوق استفاده مى     

و . »همانا انسان مثل يكى از مـا شـده كـه عـارف نيـك و بـد گرديـده                  : خداوند گفت «
  .گردد نظر در جمالت ديگر تورات اين مطلب كامالً واضح مى همچنين با دقّت

  شود آدم خدا مى ـ6
 با خوردن از درخت معرفت مانند خدا شده بود و تنها نقصى كه داشـت بقـا و                  آدم

توانست از راه خوردن از درخت حيـات تـأمين كنـد،             حيات دائمى بود و آن را هم مى       
به طرف شـرقى بـاغ عـدن كرّوبيـان را           «ولى متأسفانه خدا براى پيشگيرى از اين عمل         
كرد بدست آنان داد تا طريـق        گردش مى مسكن داد و شمشير آتشبارى را كه به هر سو           

  .»درخت حيات را محافظت كردند
اشكاالت حل نـشدنى     اش تا اين حد    كه توراتى كه يك صفحه    ! تعجب اينجا است  

  .شناسند دارد چگونه دانشمندان يهودى و مسيحى آن را به عنوان يك كتاب آسمانى مى
وز در مقابل قرآن بيـشتر      ولى بايد گفت خوشبختانه دانشمندان منصف دنيا، روز بر        

توجهى خود را نسبت بـه كتـاب تـورات و            آورند و از آن طرف بى      سر تعظيم فرود مى   
  .كنند انجيل كاملتر اظهار مى

يكى از دانشمندان بزرگ معاصر وقتـى سرگذشـت آدم و حـوا را از نظـر قـرآن و                    
قرآن و (تاب، انصاف دهيد اگر بنا شود يكى از اين دو ك: گفت كرد، مى تورات بحث مى

گفتار خالق جهان باشد كدام يك بهتر است كـه آن را بـه خـالق عـالم نـسبت                  ) تورات
  . دهيم
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ى شـما كمـال تـشكّر را         كننده از پاسخ قانع  : احمد گفت 
فرمائيد مطلب ديگرى كه از قرآن به نظرمـان          داريم اجازه مى  

  رسيده به عرض برسانيم؟
  .مانعى ندارد بفرمائيد:گفتم 

  
  )السالم عليه(ت نوح نبوت حضر

از نظر قرآن ثابـت     » نوح«آيا نبوت حضرت    : احمد گفت 
  است؟ 

  :فرمايد را تصريح كرده و مى» نوح«قرآن نبوت حضرت : من گفتم
ما نوح را بسوى قومش فرستاديم او به مردم زمان خود           «
  1.»اى آشكارا هستم من براى شما ترساننده: گفت
ن كه نوح از پيامبران الهى بـوده اسـت و حتّـى در              اين آيه داللت صريح دارد بر اي      

كتاب مقدس هم مكرّر گفته شده كه نوح با پروردگـار خـود سـخن گفـت و در سـفر                     
نوح مردى عادل بود و در عصر خود كامل و نوح           «: گويد  مى 9پيدايش باب ششم عدد     

ز نبوت  و ترديد نيست كسى كه با خدا سخن بگويد و عادل باشد ا            » رفت با خدا راه مى   
  .اى داشته است بهره

بنابراين نوح از نظر قرآن و كتاب مقدس پيغمبر بوده و سـه مـذهب رسـمى عـالم                   
  . اند اين مطلب را انكار نكرده) مسيحيت، اسالم، يهوديت(

  
  )السالم عليه(معصيت نوح 
دانـد و    را گناهكار مى  » نوح«پس چرا قرآن    : احمد گفت 

  شمارد؟  او را از جهال مى

                                                 

‰ ـ1 s) s9 uρ)) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 Öƒ É‹ tΡ ê((⎥⎫ Î7 •Β28ى   سوره هود، آيه.  
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وقتى نوح در كشتى سوار شـد       «: گويد  گفتم قرآن مى   من
ديد فرزندش بدست امواج خروشان آب داده شده و نزديك          

  .است غرق شود عواطف پدريش تحريك شد
از مـن   ) شود كه غرق مى  (پروردگارا فرزندم   : عرض كرد 

اى كه منسوبين مرا غرق نكنى و        است و تو به من وعده داده      
  .»ى تو حق است وعده

اى نوح اين فرزند تو نيست، زيـرا        «: عالى فرمود خداى ت 
كنـى   او داراى اعمال ناصالحى بوده است؛ از من سـؤال مـى           

دانـى و مـن تـو را توصـيه           چيزى را كه مصلحت آن را نمى      
  .»را از جهال قرار ندهى كنم كه خود مى

ى هالكـت    البتّه واضح است كه نوح در اينجـا معـصيتى نكـرده و بلكـه از فلـسفه                 
كرد كه هر كه از منسوبين او باشـد اگـر چـه              كند، زيرا نوح فكر مى     ش سؤال مى  فرزند

  .يابد كار هم باشد نجات مى معصيت
اى منسوبين مرا غرق نكنى فرزندم را        پروردگارا چرا با آنكه وعده داده     : و لذا گفت  

  .اى بدست امواج آب داده
قـانع شـد و از ايـن        ى هالكت او را به نوح فرمود، او هـم            خداى تعالى هم فلسفه   

  .سؤال كه خالف تسليم محض بوده عذرخواهى كرد
ى پـدريش آن     اما عتاب و سرزنش پروردگار براى اين بوده كه چرا بايد نوح عالقه            

كار خود را دوست بدارد، تا در نتيجه تـسليم و رضـا را از                قدر باشد كه فرزند معصيت    
  .  است بنمايددست بدهد و ترك فضيلتى كه مناسب مقام شامخ نبوت

  
  نوح مرد الكلى نبوده است

ايم كه نوح با آنكه پيغمبر بـوده         ما شنيده : هوشنگ گفت 
كرده اسـت، بـا آنكـه امـروزه          از مشروبات الكلى استفاده مى    

مضرّات مشروبات الكلى از نظر علـم و تجربـه ثابـت شـده              
  . است
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رام بـوده و    ترديدى نيست كه مشروبات الكلى در تمام مذاهب عـالم حـ           : من گفتم 
باشـد آن را     مشروبات الكلى مى   ممكن نيست خداى تعالى با آن همه مفاسدى كه براى         

  .براى نوع بشر تجويز كند
 از ميگـسارى نهـى فرمـوده        لذا اسالم آن را حرام دانسته و پيروان خـود را شـديداً            

  .است
 ايـن   كـرده  ايد كه حضرت نوح از مشروبات الكلى استفاده مى         و اما اگر شما شنيده    

است، زيـرا در آن كتـب نـسبت         ) تورات و انجيل  (نسبت ناروا مربوط به كتب عهدين       
  .ميگسارى به نوح و يا سائر انبياء الهى داده شده است و ترديدى نيست

چنانكه دانشمندان مسيحى مذهب هم معتقدند آن كتب تحريف شده و ايـن گونـه               
ربوط به دخالت دست بشر در تغيير       مطالب و تهمتهاى ناروا نسبت به انبياء عظام تنها م         

  .مطالب اين كتاب بوده است
و نوح شراب نوشـيد،     «: گويد  مى 20 عدد   9مثالً وقتى در تورات سفر پيدايش باب        

  .»ى خود عريان گرديد مست شد و در خيمه
دانيم اين گفته از خداى جهان نبوده و مسلّم افكار بشرى در آن تصرّف كرده                ما مى 

  .است
ضرت نوح هيچ گـاه دامـنش بـه ايـن گونـه معاصـى آلـوده نـشده و از                     بنابراين ح 

  . مشروبات الكلى استفاده نكرده است
اگـر وقـت شـما      : به پدر خود رو كرد و گفت      : هوشنگ

  .دهد سؤاالت ديگر خود را پرسش كنم اجازه مى
مورد بحث   ولى پدرش اجازه نداد و در آن شب مطالب        

جـو در    جوان حقيقت همين جا خاتمه يافت و بعدها اين دو         
شبهاى متعددى در دفتر كانون حـضور يافتنـد و مبـاحثى از             

درج خواهـد  » پاسخ ما«قرآن و غيره را كه در مجلّدات آينده      
  .شد تعقيب نمودند
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 مهرماه بود   6درست ساعت هفت بعد از ظهر روز شنبه         
به انتظار رفقا نشسته    » كانون بحث و انتقاد دينى    «كه در محلّ    

ودم در باز شد، پنج نفر از جوانان روشـنفكر و دانـشجويان             ب
جو وارد كانون شدند، اين افراد كه حاضر نبودنـد تـا          حقيقت

ى رسـمى كـانون سـؤاالت      روز جمعه صبر كنند و در جلسه      
العاده بـه عنـوان      خود را مطرح نمايند، با تشكيل جلسه فوق       

  .از ما تقاضاى پاسخ سؤاالت خود را نمودند» ميزگرد«
ما كه هميشه با آغوشى باز از ايـن گونـه افـراد اسـتقبال      

كنـيم ايـن     كرده و از انجام هيچ گونه خدمت كوتـاهى نمـى          
تقاضا را قبول نموديم و پرسشهاى آنها را به اين شرح پاسخ            

  .داديم
در حالى كه از برخورد گرم ما بسيار خرسند بـود         » مظفّر«يكى از دانشجويان به نام      

  :گفت
تشكيل شده و   » كانون بحث و انتقاد دينى    «ز دوستانم شنيدم در مشهد      من امشب ا  «

بخش به قدرى مسرور     گويند، از اين خبر مسرّت     به سؤاالت و شبهات مذهبى پاسخ مى      
كردم ماننـد    شدم كه قابل توصيف نيست، تاكنون وقتى به يك مشكل دينى برخورد مى            

اى كـسالت بيـشتر و يـا مـرگ          رسد و خود را بر     مريضى بودم كه دستش به طبيبى نمى      
توانم در موقـع احـساس كـسالت       كند، ولى پس از تشكيل اين جلسه مى        قطعى مهيا مى  
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روحى فوراً به اين كانون مراجعه نمايم و داروى قطعى كسالت روحى خود را دريافت               
  .»دارم

نـشدنى در آمـده و مـرا رنـج           سؤال بنده كه مدتها است به صورت يك مشكل حل         
  : است كهدهد اين مى

آيا مخترعين و مكتشفين و افرادى كه به جهان انـسانيت           
اند ولو منكر خدا و يا معقتد به ديـن           خدمتهاى بزرگى نموده  

اى  اند در قيامـت از زحمـات خـود بهـره           مقدس اسالم نبوده  
  برند يا خير؟ مى

ى  كه قطعاً منكر مبدأ بـوده ولـى فالسـفه         » داروين«مثالً  
هـاى بـسيار     هـاى او اسـتفاده     رضـيه قرن اخيـر از افكـار و ف       

اند و به اين وسيله به جهان بشريت خدمتهاى بزرگـى            نموده
  . كرده در جهنم معذب است

! دوست محتـرم  : گفت» احمد«يكى از دانشجويان به نام      
زنيـد، او منكـر      تهمـت مـى   » داروين«خواهم شما به     عذر مى 

  :گويد مبدأ نبوده و از كلمات او اين جمله است كه مى
ى زمين شكل واحدى است كه آن        اصل زندگى در كره   «

  1.»را خالق، نفخ كرده است
  

پاسخ اين سؤال بسيار پر اهميت است و مكرّر جوانان روشنفكرى ماننـد             : من گفتم 
ايم اين   اند، آنچه تا به حال به آنان پاسخ گفته         شما، همين موضوع را از ما پرسش نموده       

اى است، اين نتيجه وقتـى   دهد به اميد نتيجه  انجام مىقطعاً هر فردى كه عملى را : است
مثالً جـوان   . گردد كه آن عمل را با نيتى پاك به طرز صحيحى انجام دهد             دستگير او مى  

رود به اميد اين است كه خواندن و نوشتن را بياموزد، يا يك              محصلى كه به مدرسه مى    
كند به اميد حقوق اول      ظيم مى مرد ادارى كه صبح تا شب پشت ميز نشسته و پرونده تن           

                                                 
 .قل از كتاب اصل االنواع، ن9آئين رستگاري، جلد دوم صفحة  ـ1
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برج است، يا صنعتگرى كه به فكر خود فشار آورده و ابتكار بخرج داده است هـدفش                 
كسب امتياز و شهرت يا بدست آوردن پول است، يا مرد با ايمانى كه خدمت به خلـق                  

سازد مقصودش رضـاى پروردگـار و        كند و وسائل راحتى همنوع خود را فراهم مى         مى
  .ى استپاداش اخرو

اى كـه از عمـل خـود منظـور           شكّى نيست كه هر يك از اين افراد اگـر بـه نتيجـه             
بنابراين آن عده از مخترعين و مكتشفين كـه         . اند برسند قطعاً انتظار ديگرى ندارد      داشته

انـد و    اند طبعاً عمل خود را براى خدا و پاداش اخروى هم انجام نـداده              منكر خدا بوده  
ت يا تحصيل شهرت و يا حـداكثر خـدمت بخلـق و ارضـاى               منظورشان جز جلب ثرو   

  .وجدان خود بيش نبوده است
و اين دسته چه به هدف و منظور خود برسند و يـا نرسـند چـون معتقـد بـه خـدا              

اند انتظار پاداشى از خدا ندارند، ولى جمعى كه معتقد به خـدا و عـالم قيامتنـد و                    نبوده
 اختراعات و وسائل راحتـى همنوعـان        براى رضاى خدا و حلّ مشكالت بشر دست به        

اند، خداى دادگر جزاء مناسب با خدمت آنان بـه آنهـا خواهـد داد، اگـر چـه                    خود زده 
و اين جزاء يـا در ايـن جهـان بـه            . آله هم نباشند   و عليه اهللا صلى» پيغمبراسالم«معتقد به   

يـف  صورت ثروت و موقعيت اجتماعى خواهد بود و يا در جهان ديگر به صورت تخف              
  . گردد عذاب انجام مى

ى شـما ممنـونم، ولـى        از پاسخ قانع كننـده    : مظفر گفت 
كــنم مــردم مــسلمان معتقدنــد كــه هــر كــس بــه  گمــان مــى

آلـه ايمـان نيـاورده باشـد وارد          و عليـه  اهللا صلى» پيغمبراسالم«
  شود؟  دوزخ مى

گان بلى چنين است زيرا اين دانشمندان به علّت عدم اعتقـاد بـه فرسـتاد              : من گفتم 
خدا و عمل نكردن به قوانين آسمانى متخلّف از قانون شناخته شـده و حتمـاً بايـد بـه                    
پاداشى كه براى متخلّفين از قوانين مذهبى مقـرّر گرديـده اسـت برسـند؛ چنانكـه اگـر         
بزرگترين دانشمندان جهان در ملل مترقّى عـالم از قـانون سـرپيچى كننـد و جرمـى را                   

كنند، فقط ممكن است به احتـرام خـدمت آنهـا     ازات مى مرتكب شوند حتماً آنها را مج     
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ما مردم مسلمان هم معتقديم با آنكه پروردگار عادل         . تخفيفى در مجازاتشان قائل شوند    
اعتنائى به فرستادگانش را اهميت داده و پاداش آن را دوزخ قرار داده              مهربان، كفر و بى   

انـد تخفيـف     ا به عهده گرفته   است، ولى ممكن است براى افرادى كه خدمت به خلق ر          
  .عذابى قائل شده و آنان را به وجه سهلترى مجازات نمايد

آن مرد خدمتگزار به خلق روايت دارد كه اگـر چـه بـه              » حاتم طائى «ى   مثالً درباره 
  . باشد رود ولى گرفتار به عذاب جهنّم هم نمى بهشت نمى

$ ى پـس معنـى آيـه     : مظفّر گفـت   yϑ ¯Ρ Î))) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z⎯ ÏΒ 

t((⎦⎫ É) −F ßϑ ø9   چيست؟ $#1
معنى تقوا در هر مورد، عبارت از انجام ندادن عمل نادرستى است كه در              : من گفتم 

خواهد از مستمندى دسـتگيرى كنـد        مثالً كسى كه مى   . آن مورد ممكن است انجام شود     
ممكن است آن دستگيرى و كمك را از مال شخصى خود انجام دهد و گـاهى ممكـن                  

كه از طريق سرقت يا قمار بدست آورده بنمايد، در اين صورت تقوا در             است از اموالى    
كمك به مستمندان اين است كه آن دستگيرى را از مال مشروع خود انجام دهد، نـه از                  

  .مالى كه از دزدى و يا قمار بدست آورده است
بنابراين يك مخترع هم گاهى اختراع خود را براى خدا و خدمت به خلق او انجام                

هد و در راه اين خدمت و اختراع هيچ گونه عملى كه بـه حكـم عقـل و وجـدان                      د مى
توان گفت كه اين مخترع در  دهد، در اين صورت مى ناپسند و ناشايسته باشد انجام نمى

  .اين خدمت كامالً تقوا را رعايت كرده و به پاداش عمل خود خواهد رسيد
  :دالسالم فرمو عليه» امام صادق«پيشواى ششم مسلمين 

روزى در پى مرد حيله گرى كه خود را پـاك و مقـدس              
گذاردنـد   معرّفى كرده بود و مردم احتـرام زيـادى بـه او مـى             

ى نـانوائى رسـيد، قـدرى      كردم تا آنكه بـه مغـازه       حركت مى 
جلو مغازه غفلت كـرد، آنگـاه ايـن          ايستاد، صاحب مغازه از   

                                                 
   .27سوره مائده آيه  ـ1
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مرد دو نان به سـرقت برداشـت و رفـت، تـا آنكـه بـه مـرد                   
رفروشى رسيد، باز با حيله و نيرنگ دو انـار از او سـرقت              انا

كرد و به راه خود ادامه داد، تا آنكه به مرد مستمند و بيمارى              
رسيد و آن دو نان و انار را به او داد، در ايـن هنگـام نـزد او           

نما در   رفتم و بر عمل نادرست او اعتراض كردم، مرد مقدس         
آيـا  : چرا، گفـت  : گفتم! اى؟ مگر قرآن نخوانده  : پاسخم گفت 

هر كس يك عمل نيـك      «: پروردگار مهربان در قرآن نفرموده    
شود ولى اگـر عمـل       انجام دهد به او ده برابر پاداش داده مى        
  1.»دهند ناپسندى بنمايد فقط جزاء عمل او را مى

ام و چهـار     درست است كه من دو نان و دو انار برداشته         
ولى همان چهار چيز    ام و مستحقّ چهار عذابم،       معصيت كرده 

را وقتى انفاق نمودم ده برابـر پـاداش دارم، چهـار ثـوابم در               
مقابل چهار گناه و سى و شش ثواب ديگر براى خودم بـاقى             

  .ماند مى
اى  معلوم شـد تـو قـرآن نخوانـده        : من در پاسخ او گفتم    

$ :مگر پروردگار نفرموده yϑ ¯Ρ Î))) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z⎯ ÏΒ t((⎦⎫ É) −F ßϑ ø9 $#2  
اى، چگونـه توقّـع      وا و شرائط انفاق را عمل نكرده      تو تق 

  .پاداش دارى
  

  . از جوابهاى علمى شما متشكّرم: مظفّر گفت
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ى  بــا اجــازه: دانــشجوى ديگــرى بــه نــام احمــد گفــت
  :جنابعالى سؤال من اين است كه

حـضرت  » پيغمبراسـالم «ى   آيا دانشمندان اروپـا دربـاره     
  كنند؟  اوت مىآله چگونه قض و عليه اهللا صلى» محمد«

ى  رود اعتراف دانـشمندان بـزرگ دربـاره        هر قدر چرخ زمانه به جلو مى      : من گفتم 
چگونـه اعتـراف نكننـد كـه بـه          . گردد آله بيشتر مى   و عليه اهللا صلى» پيغمبراسالم«عظمت  

  :نويسنده و شاعر بزرگ مصرى» عباس محمود العقاد«ى  گفته
تاريخ آنكه، تـاريخ    آله در    و عليه اهللا صلى» محمد«منزلت  «

جهان بعد از او تحت تأثير زمان او و مرهون كوشش و آئين             
آله و آئين وى     و عليه اهللا صلى» محمد«او است، زيرا اگر ظهور      

ى سـعادت و     نبود هيچ يك از وقايع جاويد تاريخ كـه مايـه          
اگر اين در يتيم كـه در       . آمد سرافرازى بشر است بوجود نمى    

» مـسيح « سال پـس از تولّـد حـضرت          پانصد و هفتاد و يك    
شـد و    بود، شرق و غرب جهان گـشوده نمـى         بدنيا آمد، نمى  

داد و جنگهــاى  جنــبش اروپــا در قــرون وســطى روى نمــى
پيوست، تا در پى آن ترقّى دانشها پديـد          صليبى به وقوع نمى   

  .آيد
كشف آمريكا و ارتباط بين خاور و باختر بين اروپائيـان           

ان و انقالب فرانسه و حوادث اجتماعى       و آسيائيان و آفريقائي   
سـرزمين روى داد و دو جنـگ جهـانى     كه در پـى آن در آن  

  1.گردد اى است كه به آن نقطه، منتهى مى اخير همه سلسله
آله اهميت بسزائى قائل نباشند با       و عليه اهللا صلى» پيغمبراسالم«توانند براى    چگونه مى 
كلمـات دانـشمندان و     . وى آنـان بـاز كـرد      هـاى علـم و دانـش را بـه ر           آنكه او دريچه  

ى شخصيت آن حضرت به قـدرى زيـاد اسـت كـه بايـد                نويسندگان بزرگ بشر درباره   

                                                 
  .232ى  آله صفحه و عليه اهللا صلى» مدمح« كتاب راه ـ1
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كتابى عليحده به اين منظور ترتيب داد؛ ولى در پاسخ شما چند جمله از آن كلمـات را                  
  .كنيم به عنوان نمونه نقل مى

  :گويد فيلسوف بزرگ آلمانى مى1»كارل ماركس« دكترـ1
ى كامـل فرمانـدهى و       آلـه نمونـه    و عليه اهللا صلى» محمد««

  .»رمز سياست است
  :گويد دانشمند ايتاليائى مى»واكستون كوستا« دكترـ2

كرد كه رسـول خـدا    آله اعالن مى  و عليه اهللا صلى» محمد««
را كـه مـردم، فاسـد       » ابـراهيم «است و مأمور است دين پاك       

» ابراهيم«ى يگانه را كه     اند اصالح كند اين پرستش خدا      كرده
. مؤسس آن بود و بر اثر مرور زمان شده بود دوباره زنده كرد          

باشد آنچه را كه خداونـد بـر         نظر به اينكه خاتم پيغمبران مى     
فـرود آورده تأييـد     » داود«و  » موسـى «پيغمبران سلف ماننـد     

نمود و پيشرفتى كه در اين راه نصيب او شد دليـل بـر يـك                
  2.مى بودنيروى شگرف و عظي

  :نويسد مى) المعلم االكبر(در كتاب خود »مستر هوبوت ويل«ـ3
آله ششصد سـال پـس از ظهـور          و عليه اهللا صلى» محمد««

مسيح، ظهور كرد و با نيروى خدائى كه داشت توانست تمام           
و چـون   . پرسـتى را برانـدازد     اوهام را برطرف سـازد و بـت       

 مـردم بـه او      آاليش بـود   مردى درست كردار و راستگو و بى      
داده بودند و عزم اسـتوارى داشـت و بـا همـين             » امين«لقب  

  3.مزايا توانست گمراهان را به راه راست هدايت كند
  :گويد ى معروف مى نويسنده»مستر ماركودار« ـ4

                                                 
 .Marx ـ1

 .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ2

 .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ3
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آله با غنى و فقيـر يكـسان رفتـار           و عليه اهللا صلى» محمد««
داوند به حقيقت پيغمبر مبارك و ميمونى است كه خ        . كرد مى

  1.او را براى بشر فرستاده است
  :گويد ى معروف انگليسى مى نويسنده»برناد شاو«ـ5

آلـه تـأثير     و عليـه  اهللا صـلى » محمـد «آور   زندگى حيـرت  «
بنابراين معتقدم دين او يگانه دينى   . عجيبى در من كرده است    

باشـد و    است كه با تمـام ادوار زنـدگى بـشرى مناسـب مـى             
امـا مـن    .  هر دلى را به خود جلب كند       قابليت آن را دارد كه    

ــيش ــى پ ــى م ــن    بين ــده دي ــا در آين ــه اروپ ــنم ك ــد«ك محم «
آله را قبول خواهد كرد و آثار آن از حاال نمايان            و عليه اهللا صلى

» محمـد « مـا بايـد   . انـد  است، زيرا اروپائيان به آن اقبال كرده      
 ى بـشريت بـدانيم و مـن        آله را نجـات دهنـده      و عليه اهللا صلى

معتقد هستم اگر شخصى ماننـد او متـصدى حكومـت عـالم      
امروز شود به طور قطع مشكالت آن را حل كرده و صـلح و         
آرامش و سعادت را كه جهـان كمـال احتيـاج بـه آنهـا دارد                

  2.فراهم خواهد آورد
  :گويد انگليسى مى»مستر جون قنيزات« ـ6

آله بزرگتـرين خيرخواهـان نـوع        و عليه اهللا صلى» محمد««
ى يكـى از     آله نشانه  و عليه اهللا صلى» محمد«بشر است و ظهور     

و اگر آسيا بخواهد به . باشد ترين عقول در تمام عالم مى      عالى
فرزندان خود افتخار كند سزاوار اسـت كـه بـه ايـن رادمـرد               

البتّه يكى از ظلمهاى    . مانند بر جهان افتخار نمايد     بزرگ و بى  
ارى ايـن مـرد را ادا       شديد است اگـر بخـواهيم حـقّ بزرگـو         

                                                 
 .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ1

 .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ2
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نكنيم، زيرا اين همان شخصى است كه در هنگـام ظهـورش            
ى انحطاط و توحش بوده كـه بـر مـا مخفـى              عرب در درجه  
بينيم پس از بعثـت او و بـر اثـر انـوارى كـه                نيست و باز مى   

ديانت اسالم در دلهاى آنهـائى كـه آن را بـا ميـل پذيرفتنـد                
ين جهت است كه    چگونه اوضاع آن سامان منقلب شد به هم       

ــت  ــد«شــك در بعث ــه اهللا صــلى» محم ــه را شــك در  و علي آل
  1.خداوندى كه شامل تمام جهان است بايد دانست

  :نويسد مى» تمدنهاى شرق«در كتاب » كروسهومسي« ـ7
آله وقتى شروع به دعـوت نمـود         و عليه اهللا صلى» محمد««

جوان بلند همت و پاكدامنى بود كـه بـراى مـشروع مقـدس              
ود سراسر عزم و اراده بود، او خيلـى بزرگتـر و عـاليتر از               خ

عـرب در آن روز     . كرد يك محيطى بود كه در آن زندگى مى       
كه اين مرد بزرگ آنها را بسوى خداپرستى دعـوت كـرد در             

پرستى غوطه ور بودند و در چنين هنگامى عزم          منجالب بت 
حـاالت  . كرد كـه آنهـا را بـسوى خداپرسـتى دعـوت كنـد             

اندازه بـد بـود، هـرج و          و روحى قوم عرب نيز بى      اجتماعى
كـشتند   مرج عجيبى در بين آنها وجود داشت همديگر را مى         

دانستند، اخالق و عادتـشان فاسـد     و غارت را امرى جايز مى     
بود به طورى كه قومى بودند به تمام معنى وحشى، بنـابراين            
تصميم گرفت كه در تحت لواى دعوت خود يك حكومـت           

ه ضامن وحدتشان باشد ايجاد نمايد و اخالق و         دموكراسى ك 
عاداتشان را اصالح كند و از همين ملّت وحشى يك جامعـه            

  2.يافته بوجود آورد تربيت

                                                 
 . آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«ب كتا ـ1

  . آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ2
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  :گويد كه از دانشمندان بزرگ هند است مى»ـ ل ث«ـ8
كـنم از    آله تأمل مـى    و عليه اهللا صلى» محمد«وقتى در امر    «

 يـك ملّـت زمـام       ى ايـن مـرد بـزرگ كـه ميـان           عزم و اراده  
پرست پرورش يافتـه در شـگفت        گسيخته و بداخالق و بـت    

دانيم كه او تنها و بدون هيچ مـساعدى          مى مانم، زيرا همه   مى
با كمال مردانگى و بدون ترس و واهمه براى تغييـر اوضـاع             
آن محيط فاسـد قيـام كـرد و از كـشته شـدن نترسـيد و بـه                   

خواهيم بـدانيم    ا مى م. اى كه به او داده شد اهميت نداد        وعده
اين نيروى عجيب را چه كسى به اين مـرد عربـى داده و آن               

اى  ى بيان و نفوذ كلمه را از كجا آورده و بـا چـه وسـيله                قوه
توانست بردگـان را از قيـد غالمـى آزاد كنـد و ايـن اتّحـاد                 

مانند را ميان طبقات بردگان و اشراف و توده برقرار سازد            بى
در نمايد، در صورتى كـه مـا هنـوز در           و آنها را دوست و برا     

كنـيم   هندوستان براى دست ماليدن به بدن گاو خونريزى مى        
ها را براى هندوهاى برگشته  و هنوز نتوانستيم ورود به بتخانه   

» محمـد «خـواهيم بـدانيم كـه        مـا مـى   . از دين جـايز بـدانيم     
آله اين نيروى شگرف را از كجا بدسـت آورده           و عليه اهللا صلى

! اش در كجـا اسـت      ندگى سراسـر افتخـار سرچـشمه      و آن ز  
ــتعمال    ــرابخوارى و اس ــار ش ــوز دچ ــتان هن ــشور هندوس ك
مسكرات است و اين پندهاى حكيمانه كـه از بزرگـان ديـن             

بـه مـا داده شـده كـوچكترين اثـر در جلـوگيرى از               » هندو«
ى كتابهـاى    استعمال الكل ندارد، در صورتى كه مطابق گفتـه        

آله همين كه شراب را حرام كرد        و عليه اهللا صلى» محمد«. قديم
پيـروان و يـارانش هـر كجـا ظـرف خمـر و شـراب ديدنـد         

» محمـد «خـواهيم بگـوئيم در       مـى . شكستند و دور ريختنـد    
تأثير » مانيتيسم« ى مرموزى بود كه مانند     آله قوه  و عليه اهللا صلى
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دانيم، ولـى همـين قـدر        داشت، آيا اين قوه كجا بود؟ ما نمى       
» محمد«كنيم، زيرا با همين قوه بود كه         ن را مشاهده مى   آثار آ 
آله توانست آن ملّت زمـام گـسيخته را بـا هـم              و عليه اهللا صلى

متحد كند و ملّت واحدى از آنها بوجود آورد و از توحش و             
نادانى آنها را نجات دهد و به آنها عظمت و اقتدار بخـشد و              

نـد آن روز بـود      بر تمام ملل جهان سرورى و حكمفرمائى ك       
كه ملّت عربى توانست حاكم بر مدنيت جهان شود و ابـواب         
دانش را بر جهانيان باز كند و با همت او بود كه زبان عربـى               
زبان علم و ادب و راهنما و مربى بشر گردد و همان تربيـت              
عربى اسالمى بود كه در آسيا و اروپا يـك اجتمـاعى تـازه و         

كـرده خـدمتهاى شـايانى بـه        ماننـدى ايجـاد      يك مدنيت بى  
  .انسانيت نمود

آلـه اى پيغمبـر بـر حـق كـه            و عليه اهللا صلى» محمد«اى  «
مانند تو از مصدر جالل خداوندى و از عالم غيـب            نيروى بى 

و ابديت سرچشمه گرفتـه، مـن بـا كمـال فروتنـى در برابـر              
  1.»آورم عظمت تو سر فرود مى

  :گويد ىم» ژنو«رئيس دانشگاه »ادوار مونيسته«ـ9
آله مردى بود به همان معنـى كـه          و عليه اهللا صلى» محمد««

ى خـالص كـه      گويند، او از يك عقيـده      اسرائيل مى  قدماء بنى 
كرد، تمام سعى و     نداشت دفاع مى   پرستى هيچ بستگى با بـت   

معنى  كوشش اين مرد براى نجات دادن ملّتش از يك دين بى          
ز منجالب فساد عقيده    خواست آنها را ا    اعتبارى بود، مى   و بى 

نجات دهد، بنابراين ممكن نيـست در راسـتى و اخـالص و             

                                                 
 .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ1
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شور خداپرستى كه سراسـر وجـودش را گرفتـه بـود شـك              
  1.»آورد

  :گويد ى معروف آمريكائى مى نويسنده»لوئى توماس« ـ10
شود كه نام يكـى      اى در عربستان ديده مى     كمتر خانواده «

اصوالً انتشار ايـن نـام      نگذارد و   » محمد«از فرزندان خود را     
» محمـد «. اسـت » يوحنا«و  » پطرس«در عالم بيشتر از انتشار      

آله پيغبمر عرب، اول كسى بود كه وحدت ملّى          و عليه اهللا صلى
عرب را عملى نمود و آن قبائل را در زير يـك پـرچم گـرد                

و عجب در اين است كه در هنگامى كه ظهور نمود نه            . آورد
اسر جهان محتاج به ظهورش بود و بـا         تنها عربستان بلكه سر   

قوه و اعمال نفوذ وحدت عرب را ايجاد نكرد بلكـه بـر اثـر               
كالم شيرين و اخالق نيك خود قلوب ايـن قـوم را تـسخير              

هايش ايمـان    كرد تا از روى ميل از او پيروى كرده و به گفته           
  .آوردند
توان گفت كه فرزند مكّه صفائى داشت كه در          الحق مى «

  .شد مبران يافت نمىساير پيغ
در او نيروئى بود كه بـا آن ميـان دلهـاى متفـرّق، ايجـاد             

نمود كه پنـدار و      متحد مى  كرد و به طورى آنها را      ائتالف مى 
  2.»احساس در حكم يك دل بود

  :گويد مورخ معروف فرانسوى مى3»گوستاو لوبون «ـ11

                                                 
  .اتّحاد و دوستى در اسالم ـ1
  . آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد« كتاب ـ2 
  Dr Gustav Lebon  ـ3
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آله گفتـه    و عليه اهللا صلى» محمد«ى   برخالف آنچه درباره  «
شود اين مرد، بـا كمـال بزرگـوارى و بردبـارى و حـسن                مى

  1.»اخالق با بردگان رفتار نموده است
  :گويد انگليسى مى»برجيس سال«ـ12

آله بهترين و نيكوترين اخـالق را        و عليه اهللا صلى» محمد««
داشت و كامالً بر عكس آن بود كه دشـمنانش او را معرّفـى              

يدى بـود او كـسى بـود كـه          كنند، او منزّه از هر بدى و پل        مى
  2.»براى اصالح اخالق بشر قيام نمود

  :دارد كه كه يكى از استادان نامى است اظهار مى»نيك«ـ13
» محمـد «: هيچ عبارتى بهتر از اين عبـارت نيـست، كـه          «
  .»مقام بشر است آله استاد بزرگ عالى و عليه اهللا صلى

باشـند و    مـردم همـه عيـال خداونـد مـى         «: گويـد  او مى 
وبترين آنها نزد خداوند محبوبترين آنها است نـزد عيـال           محب

مانندى كه اين پيغمبر بزرگوار به مـردم         او، يكى از تعاليم بى    
تحريم استعمال  «خدمت قابل تقديرى به بشريت نمود        داد و 
ى آن در مدت چهـارده قـرن هـزاران     است كه بواسطه » الكل

 خـود،   ميليون نفوس بشرى را از شـرّ ايـن سـم كـشنده كـه              
مخترع آن بودند نجات داد و همين دستور يكى از معجزات           

آله است، زيرا ما بـه چـشم خـود           و عليه اهللا صلى» محمد«دين  
ديديم آمريكا براى تحريم الكل چه كوششهاى بيهوده نمـود          

آلـه بـا آن نفـوذ        و عليه اهللا صلى» محمد«و نتيجه نگرفت، ولى     
ود را از نوشـيدن ايـن       معنوى و قوه ادبى توانست پيروان خـ       

مايع مهلك بـاز دارد و بـه راسـتى ممكـن نيـست زنـدگانى                
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آله را بهتـر از آنچـه خداونـد          و عليه اهللا صلى» محمد«تاريخى  
ى  خداونـد عـالم دربـاره     . تعريف كرده اسـت معرّفـى نمـود       

  :فرمايد پيغمبر خود مى
منظور ما از فرستادن تو جز اين نبود كه بـراى عالميـان           «

  1.»اشىرحمتى ب
خود پيغمبر نيز با رفتارى كه داشت ثابت نمود كه بـراى       
زيردستان و نيازمندان بـه كمـك و نـاتوان بزرگتـر رحمتـى              

  .باشد مى
پدران و درمانـدگان و      آله براى بى   و عليه اهللا صلى» محمد«

داران و   بدبختان و ستمديدگان و ناتوانان و كودكان و مـرض         
ش رحمتى بود، اين رحمـت      تمام بينوايان و كارگران زحمتك    

ى بزرگـى از آن      باشـد و ايـن طبقـه بهـره         نيز شامل زنان مى   
بنـابراين خيلـى بجـا و سـزاوار اسـت كـه از روى                انـد  برده

پايـان   اخالص و عقيده و حسرت بگوئيم خداوندا درود بـى         
آلـه و يـاران و پيـروانش         و عليـه  اهللا صـلى » محمد«خود را بر    

  2.»بفرست
دانشمند بزرگ و فيلسوف معروف مصرى كـه از مـاديين قـرون             »لشبلى شمي « دكتر ـ14

نويـسد،   مـى » المنـار «صـاحب تفـسير   » سـيد محمـد رشيدرضـا   «اى كه به   اخير است در نامه   
  :گويد مى

» محمـد «اى غزالى عـصر سـيد محمـد رشـيد تـو بـه               «
نگرى و او را عظيم و       آله چون پيغمبر است مى     و عليه اهللا صلى

لى من به او چون يكى از افراد بـشر اسـت            دانى، و  بزرگ مى 
دانم اگـر چـه      نگرم و او را بزرگتر از آنچه تصور كنى مى          مى
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ى عقـل و     در اعتقاد، من و تو با هم جدا هستيم ولى در پايه           
طرفانه بـه هـم نزديـك        خرد و گفتار راست و منصفانه و بى       

  .»هستيم
ــورت « -15 ــون پ ــان دي ــاب  »ج ــسى در كت ــه «انگلي ــصير ب ــذر تق ــدع ــشگاه محم »  پي
  :نويسد آله مى و عليه اهللا صلى

آلـه از شـوائب      و عليـه  اهللا صـلى » محمـد «عقيده و ايمان    «
  .»سوءظن و ابهام و ترديدي مبرّي بوده است

  :مينويسد» نداي اسالم در عرب«در كتاب »لرد بيدلي «ـ16
داراى طمأنينه و وقار و     ) صلي اهللا عليه و آله    (» محمد« «

خرافات و موهومـات و       و مخالف با تمام    شمار خصائص بى 
» محمــد«دينيهــا بــود، پايــه و اســاس ديــن پــاك       بــى
باشد كه مـشتمل بـر تمـام مـسائل           آله قرآن مى   و عليه اهللا صلى

اجتماعى و احكـام و قـوانين الهـى بـراى ايجـاد آسـايش و                
  .راحتى بشر است

بشر آن روز و امروز احتيـاج بـه يـك راهنمـاى بـزرگ               
 تا به سر منزل سعادت و حقيقت ابـدى برسـد،          داشته و دارد  

العرب ظاهر شـد و كتـاب     اين راهنماى بزرگ در شبه جزيره     
محكمى پيش روى بشر گذاشت كه لياقت و قابليت رهبـرى           

ما طالبيم كه دين خـدا بـراى مـا ايجـاد عـدالت              . را دارا بود  
اجتماعى و مساوات نمايد و حريتـى كـه ميـان تمـام اقـوام               

  .» داشته باشيمحكمفرما باشد
  :گويد دانشمند معروف فرانسوى مى»ولتر«ـ17

ــوتر« ــد كفــش  » ل ــه بن ــدارد ك ــت آن را ن ــد«لياق محم «
  1.»آله را بگشايد و عليه اهللا صلى
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  :نويسد آلمانى مى»گوته«ـ18
خبر، ما را از پى بردن       ساليان درازى كشيشان از خدا بى     «

ه ى آن دور نگـ     به حقـائق قـرآن مقـدس و عظمـت آورنـده           
اند، اما هر قدر كه ما قدم در جاده علم و دانش گذارده              داشته

ايم عظمت احكام ديـن      و پرده جهل و تعصب نابجا را دريده       
 در مقابل   شويم و  آله را بهتر متوجه مى     و عليه اهللا صلى» محمد«

  1.»آوريم عظمت اين مرد بيشتر سر تعظيم فرود مى
  :نگارد  در كتاب تاريخ تركيه مى)1869 - 1790(فرانسوى »المارتين«ـ19

آلـه در    و عليه اهللا صلى» محمد«هيچ يك از اوالد آدم مثل       «
اندك مدتى نتوانسته است چنـين انقـالب بزرگـى در عـالم             

  .ايجاد نمايد
اگر بزرگى هدف، كمى وسائل و عظمت نتيجه را بـراى           

» محمـد «ى بشرى مقياس بگيريم، در تاريخ ماننـد          يك نابغه 
  ...توان پيدا كرد آله نمى و عليه اهللا صلى
ــد« ــه اهللا صــلى» محم ــسكون   و علي ــث ارض م ــه در ثل آل

هـاى عظـيم    امپراطوريها، ارتـشها، قـوانين، خانـدانها و تـوده       
تـر از آن،     بشرى را بـه حركـت در آورد، بيـشتر و باعظمـت            

  2.»ها و ارواح را به نهضت در آورد عقلها، فكرها، عقيده
  :نويسد در تاريخ ايران مى) 1833 - 1769(انگليسى افسر »سرجان ملكم«ـ20

آله ظهور كرد و دينش به سرعتى        و عليه اهللا صلى» محمد««
توان گفت كه شروع نشده شـيوع يافـت و           منتشر شد، كه مى   

                                                 
  .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ1
  .آله از نظر ديگران و عليه اهللا صلى» محمد«كتاب  ـ2
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اين بزرگوار هنوز به قيد حيات بود كـه جميـع عربـستان را              
  1.»...خود ديد و مطيع شريعت

انشمندان بزرگ اروپا با آنكه هيچ يك از آنان معتقد بدين           اى از گفتار د    اين بود پاره  
اند و صدها از اين نمونه گفتار از دانشمندان بـزرگ ديگـر در ايـن                 مقدس اسالم نبوده  

  .كنم نظر مى موضوع وجود دارد كه براى اختصار از نقل آن صرف
مـن  از لطف شما بسيار ممنونم و البتّه بدانيد كـه خـدمت بزرگـى بـه          : احمد گفت 

  . ايد نجات بخشيده» پيغمبراسالم«نموده و مرا از شك و ترديد نسبت به 
  
  
  

  :دانشجوى ديگرى به نام منوچهر گفت
  آيا علّت تحريم زينت طال براى مردان چيست؟ 

ى يـك اصـل      اند و ما در اينجا بايد مقدمـه        كراراً اين سؤال را از ما نموده      : من گفتم 
  .ى احكام، شرح دهيم و آن اين است هى فلسف كلّى و وجدانى را درباره

الجملـه تـسليم و تعبـدى را در خـود         فطرتاً بشر در مقابـل دانـشمندان جهـان فـى          
  .كند احساس مى

ى دسـتورات طبـى او       رود هيچگاه از فلـسفه     مثالً شخصى مريض نزد طبيبى كه مى      
ى است كـه    بديه. دهد ى او مى   كند، با آنكه احتمال اشتباه و خطا هم درباره         پرسش نمى 

ى علمى و دقّت نظر و حسن نيت طـرف بيـشتر شـود               هر قدر اطمينان انسان به احاطه     
د وى نسبت به او كاملتر هروحيگردد مى ى تعب.  

آله از منبـع علـم    و عليه اهللا صلى» پيغمبراسالم«ما مردم مسلمان پس از اعتقاد به آنكه       
داده و در    سلمانان دسـتور نمـى    گرفته و حكمى را پيش از خود به م         پروردگار وحى مى  

تمام احكام مصالح آنان را منظور داشته و هيچگونـه خطـا و اشـتباهى از او سـر نـزده                     

                                                 
  .تاريخ ايران ـ1
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است، بايد به حكم فطرت در مقابل دستورات و احكام دين مقدس اسالم تعبد كنيم و                
  .اگر علّت حكمى را كامالً درك نكرديم از پذيرفتن آن امتناع نورزيم

ين مطلب صد درصـد صـحيح اسـت و          ا: منوچهر گفت 
طور كه داراى اين فطرت      قابل ترديد نيست ولى انسان همان     

است در مقابل حس كنجكاوى و فهميـدن مطالـب عاليـه را             
هم دارد، اگر شما بگوئيد كـه مـردم مـسلمان حـق فهميـدن               

ى احكام را ندارند راه درك قسمتى از علم و دانش را             فلسفه
  .ايد به روى آنان بسته

گوئيم مـسلمان حـق فهميـدن فلـسفه احكـام را نـدارد، بلكـه از                  ما نمى :  گفتم من
شود كه بايد تا جائى كه براى او ممكن است           دستورات قرآن و اسالم كامالً استفاده مى      

گوئيم احياناً اگر جـوان مـسلمانى بـه          در پى تحصيل علم و دانش حركت كند، ولى مى         
  .هميد نبايد از انجام آن عمل كوتاهى كندفكر خود فشار آورد و فلسفه حكمى را نف

چون بسيار ديده شده كه اگر مثالً به جوانى گفته شود فالن عمـل را اسـالم حـرام                   
  .كنم كنم، قبول نمى چون من علّت حرمت آن را درك نمى: گويد كرده، در جواب مى

اشـتباهى كـه مـا       كامالً صحيح است البتّه   : منوچهر گفت 
معتقـديم  :  وادار كرده اين است كـه      جوانان را به اين سخنان    

اش را درك نكــرديم حقيقــت و  هــر موضــوعى كــه فلــسفه
واقعيت ندارد، با آنكه به اقـرار دانـشمندان بـزرگ ميليونهـا             
اسرار و رموز در عالم خلقت است كـه هنـوز بـشر بـه آنهـا         

  .دست نيافته است
  : گويد مكتشف معروف مى»نيوتن«

 ايـستاده گـاهى يـك       خردسالى هستم كه در كنار دريـا      «
بيـنم ولـى در مقابـل او دريـاى           ماشين و يا سنگ برّاقى مـى      

  1.»كران معرفت، مجهول است بى

                                                 
 . ارتباط انسان و جهانـ1
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  : فيلسوف و رياضيدان معروف جهان مكرّر اقرار كرده كه»انيشتن«
  1.»ايم ما چيزى هنوز از عالم پر اسرار درك نكرده«

  : يدگو  مى56ى  صفحه» دنياى ديگر«در كتاب 2»موريس مترلينگ«
دانـم و چقـدر      من چقدر بايد تكرار كنم كه چيزى نمى       «

  3.»داند بايد تكرار كنم كه هيچ كس چيزى نمى
اند در   ى معروف جهان كه هر چه دانشمندان بزرگ روز بدست آورده           حتّى فالسفه 

اثر زحمات و افكار روشن آنان بوده است نسبت به حقائق جهان آفرينش اظهار نادانى               
  .اند نموده
  »راطسق«

  :گويد فيلسوف معروف يونان مى
                               كه بدانم همى كه نادانم              تا بدانجا رسيد دانش من          

  :بزرگترين فيلسوف ايرانى گفته است» بوعلى سينا«
  يك موى ندانسته ولى موى شكافت  دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت

  :گويد و نيز مى
  4سوى علمه انه ما علم     يموت و ليس له حاصل              

  :فرمايد و قرآن هم اين حقيقت را تأييد كرده كه مى
  5.»ايم جز اندكى از علم و دانش به شما چيزى نداده«

                                                 
  .ارتباط انسان و جهان ـ1
   M Maetelinek ـ2
  . دنياى ديگرـ3
 . ارتباط انسان و جهانـ4

$!  ـ5 tΒ uρ)) Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s%((85ى  ى اسرى، آيه  سوره.  
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ايـم پـس     بسيار خرسنديم كه با جوانى روشنفكر و پر اطّالع روبرو شـده           : من گفتم 
نقل كرديد ممكن است هر چه بشر كوشـش كنـد از            بنابر آنچه از دانشمندان و فالسفه       

ى حكمى از احكام آگاه نشود ولى در عين حال كمتر دستورى از اسالم به چشم           فلسفه
ى همـين    ى آن پى نبرد، مـثالً دربـاره        خورد كه فطرت پاك نتواند تا حدى به فلسفه         مى

  :اند ى تحريم طال براى مرد گفته موضوعى كه سؤال فرموديد يعنى فلسفه
چون مرد بيشتر از زن كارهاى پر زحمـت         » از شير حمله خوش بود و از غزال رم        «

و آلوده كننده را به عهده دارد لذا از او زينت و آرايش سزاوار نيـست، ولـى زن چـون                     
كه با زينت و آرايش منافات ندارد خلقـت          براى تحريك شهوت شوهر خود و اعمالى      
تـوان    در عين حال پرواضح است كه نمـى        شده از او زينت و زيور مطلوب است، ولى        

  .ى تحريم استعمال طال براى مرد دانست اين علّت را تنها فلسفه
كـه كـامالً در ايـن       » محـسن «دانشجوى چهارمى به نـام      

اش پيدا بود ناراحت است و مايل است هر چه           مدت از قيافه  
زودتر سؤال خود را در مجلـس مطـرح كنـد بـا شـتابزدگى               

  :عجيبى گفت
 ببخشيد سؤال بنده اين است كه چرا بايد مـا مـردم             آقا«

مسلمان تا اين حد براى قرآن احترام قائل باشيم با آنكه بنده            
كه يك نفر دانشجويم به چند آيه از قرآن اعتراض دارم، مثالً            

در » برائـت «ى   اول سـوره  » اللّـه  بسم«شود كه گاهى     ديده مى 
» يوسـف «ى   افتـاده و گـاهى در سـوره       » نمل«ى   وسط سوره 
كنيم كه فاعل مؤنث براى فعل مذّكر آورده شـده           مالحظه مى 

با آنكه نسوه مؤنث است و بايـد        » و قال نسوة  «: فرمايد كه مى 
در اين قرآن نام    «: گويد و گاهى مى  » و قالت نسوة  «گفته شود   

همه چيز برده شده و هيچ چيز فروگذار نشده است، با آنكه            
ز پيغمبـران را در آن نقـل        هـائى ا   قـصه : در جاى ديگر گفتـه    
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ايم، يا مگر حيوان قحط بود كه به شـتر مثـل بزننـد و                نكرده
  » ستايش است؟ آيا اين چنين كتابى قابل1:بگويد

اعتراض به قـرآن    (دوست محترم خيلى تند رفتيد، اين سؤال كه در واقع           : من گفتم 
بـا آنكـه از نظـر       كرد،   شما را يك مرد خودخواه و متّكى به دانش خود معرّفى مى           ) بود

روانى هر چه سؤال كننده بتواند خود را بيشتر براى شـنيدن پاسـخ مهيـا كنـد جـواب                    
  .گذارد دهنده بهتر معلومات خود را در اختيار او مى

خواسـت از او     رهبـر عاليقـدر مـسلمانان بـه كـسى كـه مـى             ) الـسالم  عليـه (» على«
  :باتكبرپرسش كند فرمود

براى درك حقيقت و پاسخ سؤال خـود، پرسـش          :  يعنى .»سل تفقّها و التسئل تعنّتا    «
  .كن نه از روى تكبر و خودخواهى

خواهم بنده منظورم اين بـود كـه         عذر مى : محسن گفت 
براى چه بايد تا اين حد قرآن نزد ما محتـرم باشـد و پاسـخ                

  اين مشكالت در آيات قرآن چيست؟
ر مقابـل علـم و      ترين موضوعى كه فطرت بشر بر آن گواه اسـت تواضـع د             اساسى

دانش است هر فردى طبعا خواستار معلوماتى است، دانشمندان از نظر مردم محترمنـد،              
ى علمى در او رعايت شده باشد، در ميان مردم عالم بهتر مورد              هر كتابى كه بيشتر جنبه    

  .گردد قبول واقع مى
قرآن تنها كتابى اسـت كـه از روز پيـدايش بـه تـصديق بيـشتر دانـشمندان بـزرگ                    

ى آن نرسـيده     هاى مختلف علوم را بيان كرده و كتابى هنـوز بـه پايـه              يرمسلمان رشته غ
توانـد يـك چنـين       بـشرى نمـى    هـيچ «زنـد     سال است كه فرياد مـى      1400است، قرآن   

در برابر با آن همه پيشرفت فكرى و ترقّى فرهنـگ           » اى از علم و دانش بياورد      مجموعه
رود عظمت قـرآن     و هر چه دانش به جلو مى      هنوز كسى به اين فرياد پاسخ نداده است         

                                                 

ξ ـ1 sù r&)) tβρ ã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/ M} $# y# ø‹ Ÿ2 ô((M s) Î= äz17ى  ى غاشيه ،آيه  سوره.  
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شـود و در مقابـل قـرآن بهتـر سـر تعظـيم فـرود                 گر مـى   در نظر دانشمندان اروپا جلوه    
  .آورند مى

  : گويد مى1»گوته آلمانى«
اگرتعاليم و حقـايق اسـالم ايـن يـك مـشت قـوانين و             «

باشـد پـس     دستورات زندگى كه در قرآن مـستور اسـت مـى          
  .»ى ما مسلمانيم همه

  : گويد خاورشناس معروف مى»بلر«
معارض و دشمن خواهد شـد،       االبد بى  قرآن بزودى الى  «

نظيرى از او ظاهر خواهد      حقايق و قوانين ارشاد و هدايت بى      
گرديد، هر كس پيروى قـرآن كنـد حيـاتى گـوارا و شـيرين               

  .»خواهد داشت
  : گويد مورخ شهير انگليسى مى»سر ويليام موئز«

 از دالئل سرشار منطقـى، و مـسائل        قرآن كتابى است پر   «
شمار علمى آن فراترين گفتـار، بـا بـراهين كـامالً قطعـى               بى

ى  ى وجــود خــدا و راهنمــائى بــر عظمــت آفريننــده دربــاره
كند، قوانين قـضائى و حقـوقى،        همتا، با ما سخن آغاز مى      بى

دستورات حياتى و زندگى مقررات مذهبى و دينى طورى در          
اسـت كـه    ليس و روان تنظـيم شـده    اين كتاب با عبارات سـ     

دهد و از حيات تا      خواننده را تحت تأثير سحر خود قرار مى       
  .ممات و از مردن تا زنده شدن را يادآورى كرده است

  : نويسد مى» ژان داون پورت«
قرآن كتابى است كه از آغاز تا پايان با شـهود كامـل از              «

روحـى و   گويد و بيماريهـاى      پنهانيها و غيرپنهانيها سخن مى    
جـوئى نمـوده و در عـين حـال           اجتماعى را تداوى و چـاره     

جلوگيرى از مفاسد اخالقى و كردارهاى زشت و تبهكاريهـا          
                                                 

 Gute ـ1
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نمايد و انسان را به كارهـاى نيـك و شايـسته تـشويق و                مى
  .»كند تبليغ مى

  : نويسد مى» تاريخ عرب«مستشرق فرانسوى در كتاب »سدير«
بيت و پند و اندرز و قرآن از آداب و حكم و تعليم و تر    «

آموزش و پرورش و هـزاران امـور ضـرورى ديگـر چيـزى              
ها كه نه بـا      فروگذار نكرده است، همه را گفته، ولى چه گفته        

غرض او از اين    . دژش توان برابر و نه به ارزش توان سنجيد        
گفتار هدايت مردم، نشان دادن راه حق و طريق صواب بوده           

يز در ايـن گلچـين الهـى        از اصول پاكيزگى و نظافت ن     . است
تمام مبادى و اصول اديـان سـالفه   . چيزى ناگفته نمانده است 

  .»شود در آن ديده مى
  : گويد فرانسوى مى»ژول البوم«

بر شما آشكار    اى مردم در قرآن دقّت كنيد تا حقايق آن        «
اند اين همـه   اين همه علوم فنون كه اعراب كسب كرده       . شود

اند، اساس   ب وحشى بنياد نموده   كاخ دانشها و بينشها كه اعرا     
انـد   و شالوده آن را قرآن ريخته، سـپس مـسلمين بـاال بـرده             

وانگهى اينها همه نهرى بيش از آن همه انهـار بـزرگ قـرآن              
  .»باشد نمى

باالخره از اين قبيل كلمات و اعترافـات بـه قـدرى در كتـب دانـشمندان معـروف                   
آورى كنـيم خـود كتـاب        ا را جمـع   غيرمسلمان جهان فراوان است كه اگر بخواهيم آنهـ        

  .گردد مستقل مى
فرمائيد كه ما نفهميده و نـسنجيده        شما مى : محسن گفت 

  از افكار اروپائيان تقليد و پيروى كنيم؟
رفيق عزيز درست است كه اين چنين عملى صحيح نيست، ولى از شـما              : من گفتم 

انـد آن   تـر بـوده   ميقكنم كه اگر جمعى از دانشمندان بزرگ كه از من و شما ع          سؤال مى 
هم بيگانه از دين مقدس اسالم، فقط به منظور قـدردانى از علـم و دانـش ايـن چنـين                     
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اند كه اين    هاى فراوانى برده   شود كه حتما از قرآن بهره      اعترافات را بنمايند، آيا دليل نمى     
  .شمارند گونه تعظيم آن را الزم مى

 البتّه مـا هـم منكـر مطالـب علمـى قـرآن            : محسن گفت 
 سـعادت بـشر     اى كه مستقيماً   دانيم تنها مجموعه   نيستيم و مى  

را به عهده دارد قرآن اسـت؛ ولـى آنچنـان كـه خـود قـرآن                 
  :گويد مى

ξ sù r&)) tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# 

(#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# ((# Z ÏW Ÿ2.1  
 چـون خـالف بـسيارى در        ما در قرآن دقّـت نمـوديم و       

ى خداى دانا    گوئيم اگر اين قرآن از ناحيه      آيات آن ديديم مى   
  .بود اين اختالف در آن وجود نداشت

  .اى از آن تناقضات و اختالفات را بيان كنيد ممكن است گوشه: من گفتم
اى را بـه عـرض       در اول سخن چند جمله    : محسن گفت 

  .رساندم
  .ايد ايد بيشتر از اين اختالف نديده ر آن فرمودهبا آن همه دقّتى كه د: من گفتم

محسن دفترى از جيب خود بيرون آورد پس از مطالعـه           
خيــر، چيــزى فعــالً بــه نظــرم : در يادداشــتهاى خــود گفــت

  .رسد نمى
دوست محترم خوب شد زود خيال ما را راحت كرديـد، ايـن گونـه كـه                 : من گفتم 
من گمان  » ايم يات آن اختالف زيادى ديده    ما دقّت در قرآن كرده و در آ       «: شما فرموديد 

كردم حاال بايد تا صبح جواب اشكاالت شما را بدهم اينهـا كـه فرموديـد يـك مـشت                    
  .كنم  برايتان بيان مىاشتباهات بيش نبوده و با خواست خدا يك يك آنها را مشروحاً

                                                 
  .84ى  ى نساء، آيه  سورهـ1
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» نمـل «ى  چـرا در وسـط سـوره   » برائـت «ى  اول سـوره » بسم اللّه«فرموديد كه  :اول
چون براى تهديد مـشركين و كفّـار و         » برائت«ى   كنيم سوره  افتاده، درجواب عرض مى   
ى رحمت و صلح است در اول آن سوره اين           نشانه» بسم اللّه «اعالم جنگ نازل شده و      

اى  در شـروع نامـه    » نمل«ى   در وسط سوره  » بسم اللّه «و اما ذكر    . كلمه گفته نشده است   
نويسد و قـرآن مـتن آن نامـه را           مى» بلقيس«ى سبا    لكهبه م » سليمان«است كه حضرت    

 ايـن  آن را هم كه در صدر نامه بوده يـادآور شـده اسـت و ابـداً    » بسم اللّه «كند   نقل مى 
  . ارتباطى ندارد» برائت«ى  اول سوره» بسم اللّه«با » بسم اللّه«

ــوره :دوم ــرا در س ــد چ ــف«ى  فرمودي ــوده » يوس ــار فرم $Α پروردگ s% uρ)) ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû 

Ï((π oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 ى  همـه » و قالت نسوة فـى المدينـه      «و حال آنكه از نظر ادبى بايد گفته شود          $#1
 دو تأنيث وجود دارد يكى تأنيث لفظى و ديگر تأنيث حقيقى و  ةاند كه در نسو    ادبا گفته 

اى هم احكام تأنيث لفظـى راآورد و هـم           توان بر اين چنين كلمه     نيز مسلّم است كه مى    
نيث غير حقيقى وقتى فاعل اسم ظاهر باشد دو وجه جائز اسـت پـس از نظـر               احكام تأ 

  . باشد نمى» و قال نسوة» «قالت نسوة«ادبى فرقى بين اين دو جمله 

ωبــين دو آيــه:ســوم uρ)) 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &((⎦⎫ Î7 •Β2  و آيــهξ ß™ â‘ uρ)) ô‰ s% 

öΝ ßγ≈ oΨ óÁ |Á s% š ø‹ n= tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁ ÝÁ ø) tΡ š(( ø‹ n= tã 3 را خواسته بوديد كه در 
  ).در همين شماره قبالً توضيح داده شده(

مگر حيوان قحط بود كه قرآن براى اثبـات توحيـد مثـل بـه               (سؤال فرموديد :چهارم
  : گويد و مى) زند شتر مى

ξ sù r&)) tβρ ã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/ M} $# y# ø‹ Ÿ2 ô((M s) Î= äz  
  !كنيد چگونه خلق شده  شتر نمىآيا نگاه به: يعنى

                                                 
 .30ى  ى يوسف، آيه سوره ـ1

 .59ى  ى انعام، آيه سوره ـ2

 .164ى  ى نساء، آيه  سورهـ3
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آرى دوست محترم، حيوانى كه دو صفت كامالً متضاد در او جمع شده باشد و آثار      
قدرت پروردگار براى همه كس به طور واضح در او ظـاهر باشـد بماننـد ايـن حيـوان             

  .وجود ندارد
تواند با يك حملـه جمـع        شتر از ساير حيوانات اهلى پر زورتر و قويتر است و مى           

كثيرى را از بين ببرد و خود را از زير بار تحميل و تجاوزات بشر نجات دهـد و بـراى                     
ولـى  . اى در بيابانها انتخاب كند و به گياه و خار صحرا اكتفا نمايـد              خود زندگى آسوده  

در عين حال پروردگار قادر متعال او را به قدرى خاضع و رام كرده كه اگر صدها شتر                  
ى شتران از او   سر ريسمان را بدست طفل خردسالى بدهند همهرا به ريسمانى ببندند و  

  .كنند بردارى مى فرمان
كند، آشنائى بـا صـفات       پر واضح است حيوانى كه عقل و خرد در او حكومت نمى           

فهمد، ولى تمام  نيك و بد ندارد، ترجيح تواضع و فروتنى را بر تكبر و خودخواهى نمى
كند و با داشـتن زور و دفـاع از خـود ايـن      ىقدرت خود را در خدمت به بشر صرف م        

باشد، جز اين نيست كه پروردگار قادر       چنين در مقابل كوچكترين فرد انسان خاضع مى       
ى حيوانات ديگر تا ايـن حـد         بشر او را اين گونه رام نموده و چون درباره          حكيم براى 

 قـرآن بـه     نمائى واضحى كه همه كس بزودى متوجه گردد ننمـوده نـام او را در               قدرت
ى افراد از عالى و دانى به عظمـت   ى عظمت خود يادآور شده است تا همه        عنوان نشانه 

  . و قدرت خالق خود اقرار كنند و به اين وسيله او را كامالً بشناسند
از پاسخ جنابعـالى كـه مـرا از ايـن گونـه             : محسن گفت 

اشتباهات رهائى بخشيديد ممنونم و اميد است بتوانم بيشتر،         
  .ن كانون استفاده نمايماز اي

  
  :گفت» محمد«دانشجوى پنجم به نام 

استاد محترم سؤال بنده اگر چه ممكن است از نظر رفقا           
اى اسـت كـه مراناراحـت        زياد ارزنده نباشد ولى چون عقده     

  :رسانم و آن سؤال اين است كرده به عرض مى
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آيا ميكروبهاى مضر و درندگان و بعضى حشرات موذى         
راى اجتماع و نوع بشر ضرر دارد چـرا خلـق           كه وجودشان ب  

  اند؟  شده
  

 به خالف آنچه جنابعالى روى حـس بـدبينى و سـوءظن بـه خـود                 اتّفاقاً: من گفتم 
 جوانان دانشجو و روشنفكر از مـا        ايد، اين سؤال بسيار ارزنده است و كراراً        گمان كرده 

ى كه به عهـده داريـم در        ا اند و ما هم به منظور انجام وظيفه        تقاضاى پاسخ آن را نموده    
  .اش اين است ايم كه خالصه با فهم آنان به آنها داده همين كانون جوابهاى متناسب

ما مردم مسلمان به حكم آيات و روايات فراوانى كه در دست داريم معتقـديم كـه                 
اند و تمامى آنها به نفع بـشر و          ى موجودات عالم روى مصالح و حكمى خلق شده         همه

ببرد، چه بسا    اند و هنوز انسان نتوانسته است كامالً به فوائد آنها پى           ه شده براى او آفريد  
ى پيشرفت علـم و فرهنـگ بـه رمـوز و اسـرار               در قرنهاى بعد متفكّرين بتوانند بوسيله     

ى امروز آشنا شوند، چنانكه صدها مطالب مجهول يك قرن قبل، امروز براى              پشت پرده 
  .را درك نكرده بودندبشر كشف شده كه مردم آن زمان آنها 

ايد كه جز ضرر براى  مثالً همين ميكروبهاى مضر كه از نام آنها جنابعالى گمان كرده
بشر چيز ديگرى ندارند، در يك قرن و نـيم قبـل نـامى از آنهـا در ميـان دانـشمندان و         

ولى پس از پيدايش پاستور و ميكروسكوپهاى قوى توانستند بـه           1.ى بشرى نبود   فالسفه
بينى پى ببرند و آنها را با چشم مسلح ببينند و پس از آزمايشهاى زياد                اران ذره اين جاند 

 انـد و ابـداً     متوجه شوند كه بعضى از ميكروبها براى بشر و سائر حيوانات بـسيار نـافع              
  .وجودشان ضررى ندارد

  
  

                                                 
ولى در سخنان پيشوايان اسالم از هزار و سيصد سال قبل به خـصوصيات و حـاالت                  ـ1

  .ميكروبها كامالً اشاره شده است
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  آزار ميكروبهاى بى
ى  فعاليتهاى روزمره باشند يكى از آزار كه يك نوع از ميكروبها مى مثالً باكتريهاى بى

هاى حيوانات و فضوالت و كثافات را از صورت اصـلى خـود              الشه: آنان اين است كه   
اكـسيژن، ازت،   «خارج كرده و آنها را تجزيه نمـوده و تبـديل بـه مـواد حيـاتى ماننـد                    

شد بـشر    پر واضح است كه اگر اين خدمت بزرگ انجام نمى         . كنند مى» ئيدروژن، كربن 
ى حيوانـات و   دادند و آن قدر فضوالت و الشـه  ندگانى را خاتمه مى و سائر حيوانات ز   

كثافات زياد بود كه سطح زمين جاى سكونت براى بشر نداشت و مواد حياتى از دست 
  .شد ى حيات محروم مى كرد در نتيجه بشر از ادامه رفته جاى خالى خود را پر نمى

  
  ميكروبهاى مضر

اند باز بـه قـدرى       حى مضر تشخيص داده شده    اما بعضى از ميكروبها كه با نظر سط       
ى يكـى از دانـشمندان       براى بشر نافعند كه اگر ميكروبهاى مضر وجود نداشتند به گفته          

  .»كرد  سانتيمتر تجاوز نمى80ى قد انسان از  اندازه«
) پس از تبسمى رو به رفقاى خود كرد و گفـت          : (محمد
 چه ارتباطى شنويم، اين دو موضوع  اى از استاد مى    حرف تازه 

بايكديگر دارند، مگر ميكروبهاى مضر قد انسان را هـم بلنـد            
  كنند؟ مى

نبـوده و كـامالً      اسـاس  عجله فرموديد دانشمندى كه اين ادعا را كرده بى        : من گفتم 
  .مطلب خود راتوضيح داده است

  
  قدرت خدا را ببينيد

سد و جاهاى بخش در هوا و غذاهاى فا اين موضوع مسلّم شده كه ميكروبهاى زيان     
كثيف به تعداد زيادى وجود دارند و هر روز صدها مرتبه از راههاى مختلف به داخـل                 

گردنـد و    شوند، به مجرّد ورود مشغول توليد مثل و زاد و ولـد مـى              بدن انسان وارد مى   
. رسـند  نماينـد، ولـى بـه ايـن ايـده و آرزو نمـى       خود را مهيا براى دفاع از دشـمن مـى     
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 هزار وجود دارند قبل از آنكه       80 ر هر ميليمتر مكعب خون تقريباً     گلبولهاى سفيد كه د   
خيزنـد و آنهـا را محاصـره كـرده و            آنها خود را مهياى نبرد كنند به مبارزه با آنان برمى          

شايد ديده باشيد كه اگر بريدگى در بدن شـما پيـدا            . سازند پيشروى آنان را متوقّف مى    
 داخل بدن شما سرايت كنند اطراف آن بريـدگى          شود و ميكروبها بخواهند از آن راه به       

ى دشمن   شود، اين همان گلبولهاى سفيد است كه براى محاصره         ى سفيدى پيدا مى    ماده
ى اول گلبولهاى سفيد با پيكـر لزجـى و حالـت كـشدارى خـود                 اند كه در مرحله    آمده
كنند  د هضم مى  وار ميكروب را در برگرفته و هر چه بتوانند از آن ميكروبها در خو              حلقه

  .روند ى آنها از بين مى ى همه نمايند كه در نتيجه و سپس از خود سمومى ترشح مى
كه گلبولهاى سـفيد بـا آن ريـزى انـدام در مقابـل هـر يـك از                   : تعجب اينجا است  

فائـده   ميكروبهـاى ديگـر بـى      برند، كه آن سم براى     ميكروبها سم مخصوصى به كار مى     
مثالً تهيه كنند در بدن يك حيـوان  » وبا«رمى براى بيمارى خواهند س  است، لذا وقتى مى   

كنند تا در نتيجه گلبولهاى سفيدى كه  تزريق مى» وبا«سالم قدر كمى از ميكروب مرض  
در خون آن حيوان شناورند مشغول سمپاشى شوند، در اين موقع دانشمندان از فرصت              

نمايند و به صورت سرم      آورى مى  استفاده كرده با دستگاه مخصوصى آن سموم را جمع        
  .آورند در مى» وبا«ضد بيمارى 

 استفاده كرديم اين مطالب مرا به     واقعاً! رفقا: محمد گفت 
العاده عجيب را در بدن      قدرى متوجه خالقى كه اين نظم فوق      

يك انسان ايجاد كرده نمود كه ديگر بـر عقـل رشـيد محـال               
قـد بـه    دانم پس از ديدن اين نظم آميخته بـا حكمـت معت            مى

  !خدا نشود و او را پرستش نكند
دانيد كه هنوز استاد محتـرم جـواب سـؤال           ولى هيچ مى  

اند، زيرا من عرض كردم كه قد كشيدن انسان و           بنده را نداده  
  .نمو بدنى او چه ارتباط بوجود ميكروب مضر دارد

 باز هم عجله فرموديد، بنده اين مقدمه را به عرض رساندم كه ذهن شـما  : من گفتم 
  .را براى پاسخ آماده نمايم
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  : گويند كه مى دانشمندان علم فيزيولوژى
درپى ميكروبهاى مـضر نبـود گلبولهـاى         اگر حمالت پى  

كردند و رفتـه رفتـه       سفيد و سائر قواى بدن كمتر فعاليت مى       
دادند و در نتيجه بدن انسان رشـد         قواى خود را از دست مى     

ر ايـن مطلـب ايـن       داد و دليل ب    را از دست مى    معمولى خود 
شـود   است كه وقتى احتمال بيمارى در بدن انـسان داده مـى           

كنند و به ايـن   آن مرض را در بدن انسان تزريق مى     » واكسن«
  .نمايند وسيله از آن مرض جلوگيرى مى

مثالً اگر بيمارى سل در ميان مردم شايع شود ميكروب ضعيف شـده             : توضيح آنكه 
نماينـد، در اثـر ايـن عمـل           بدن افراد سالم تزريـق مـى       كنند و به   آن بيمارى را تهيه مى    

برند و براى جلوگيرى از آن مرض        گلبولهاى سفيد به فعاليت افتاده و آنها را از بين مى          
كنم كه جوان روشنفكرى در يكى از روزهاى         فراموش نمى . كنند بيشتر خود را آماده مى    

اى را در ميـان      ام، بچه  ده كرده گفت امروز دو موضوع عجيب را مشاه       تابستان به من مى   
خاك و كثافت كه مملو از ميكروبهاى مـضر اسـت در كمـال صـحت مـزاج و فربهـى                     

ديدم، با آنكه در چند ساعت بعد به خانه يكى از ثروتمندان درجـه يـك ايـن شـهر              مى
رفتم طفلى را در ميان گهواره، پيچده در لباسـهاى تميـز، در نهايـت ضـعف و الغـرى                    

 به بالين او ايستاده و در هـر چنـد سـاعتى او را معاينـه                 م كه پزشكى دائماً   مشاهده كرد 
آيا اين كـشفيات علمـى كـه دانـشمندان          . نمايد كند و آمپول تقويت به او تزريق مى        مى

اى را   اند غلط است يا سرّ ديگرى دارد، من در پاسـخ او مقالـه              ى ميكروبها نموده   درباره
ديـده بـودم بـراى او خوانـدم، در سـر            »  از سال اول   11ى   ى عدل، شماره   مجلّه«كه در   
  .ى آن نوشته بود مقاله

زنـدگى در   ! »افراط در قواعد حفظ الصحه مـضر اسـت        
  !كند هواى بدون ميكروب ما را مريض مى

بيولوژيستهاى معروف دنيا پس از آزمايشات زياد به اين         
 اند كه انتشار بعضى امراض در اروپا مخـصوصاً         نتيجه رسيده 

) حفظ الصحه (به علّت رعايت زياد بهداشت و       » پوليومليت«
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البتّه ميكروب انواع و اقسام امراض هميشه در همه         . باشد مى
جا وجود داشته و دارد منتها در قديم االيام چون بشر با ايـن        
ميكروبها خو گرفته بودند ميكروبها و يا ويروسهاى بدن كـه           

شـوند و مـدت      به اصطالح ژندامرى بدن انسان محسوب مى      
اند در اثر دفاع مداوم يك       يك ربع قرن است كه شناخته شده      

نوع مصونيت بخصوص عليه ميكروب پيدا كرده و افراد بـه            
گردنـد و ايـن ميكروبهـاى ضـد          بعضى از امراض مبتال نمى    

ميكروب بـدن و يـا ويروسـها بـه قـدرى خـوب در مقابـل                 
نـد  كرد ميكروبهاى امراض مختلف خارجى بدن را حفظ مـى        

كه فقط بعضى از افراد بدشانس مقاومت نياورده به آن مبـتال            
ولى از تاريخى كه بشر متمدن تمدن را به جائى          . گرديدند مى

ميكروبها  كند از زمان طفوليت طفل را از       رسانده كه سعى مى   
ى ويروســهاى بــدن عليــه  دور ســازد، در اثــر عــدم مبــارزه

ـ        الـصحه   اد حفـظ  ميكروبهاى خارجى، يعنى در اثر رعايت زي
حالت اين ويروسها در بدن خنثـى شـده و بـدن انـسان بـه                

ى ميكروبهـاى    صورتى در آمـده اسـت كـه اگـر عليـه كليـه             
خطرناك خود را واكسن نزند به علّت اينكه مصونيت بـدنى           
در مقابل ميكروبها ندارد به محض برخورد به يك ميكـروب           

ايـت  شود و حال آنكـه اگـر زيـاد رع          مرض، زود مريض مى   
بهداشت را ننمايند بدن آنها يـك نـوع مـصونيت در مقابـل              

بارها مـشاهده شـده     . شوند ميكروبها كسب كرده مريض نمى    
است كه مردمانى در مقابل انواع و اقـسام ميكروبهـا زنـدگى          

شوند، ولى يك آدم متمـدن كـه بـا           كنند ولى مريض نمى    مى
ز نمايد به محـض عبـور ا       آخرين سيستم بهداشت زندگى مى    

شـود   يك هواى آلوده به ميكروب سل و غيره فورا مبتال مـى           
كنـيم پـر اسـت از انـواع و اقـسام             هوائى كه ما استنشاق مى    

ميكروب اگر آن هـوا را تـصفيه كـرده از ميكـروب امـراض               
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خالص سازند نه فقط مفيد نيست بلكه مضرّ نيز هست، زيرا           
 به محض آن كه در هواى غيرخالص از ميكـروب بـسر             بعداً

  . به انواع امراض مبتال خواهيد شدريد فوراًب
از بيانات جنابعالى كـامالً اسـتفاده كـردم و    : محمد گفت 

مند شـوم، موضـوع      اميداورم بتوانم بيشتر از اين از شما بهره       
ديگرى كه در سؤال خود به عرض رساندم اين بود كه راجع            

  .به درندگان و حشرات و منافع آنها سخن بگوئيد
ا درندگان اوالً وجود آنان براى ما ضررى ندارد، چون محـيط زنـدگى              ام: من گفتم 

آنها با محيط زندگانى ما جدا است و اگر به ندرت به ما ضررى هم وارد كنند آن قـدر                    
  .نيست كه بتوانيم بگوئيم نوع آنان براى نوع ما ضررى دارند

مـثالً يكـى از      از كجا معلوم شد كه نفـع بيـشترى بـراى بـشر نداشـته باشـند،                   ثانياً
  :گفت دانشمندان مى

تجربه و علم ثابت كرده كه اگر حيوانات اهلى از تـرس            
شـدند و در صـحرا       درندگان بيابان نبود با مـا مـأنوس نمـى         

  .كردند آزادانه زندگى مى
اما حشرات نيز صدها منافع براى بشر دارند كه هنـوز دانـشمندان بـزرگ بـا آنكـه              

انـد بـه يـك صـدم از منـافع آن اشـاره         آنهـا نوشـته    كتابهائى در شرح زندگى و فوائـد      
تواننـد بـه اسـرار و رمـوز          اند و هر چه علم و دانش بيشتر پيشرفت كند بهتر مى            ننموده

  .عالم خلقت پى ببرند
  

  فوائد موريانه
گفتنـد آن    زدنـد مـى    مثالً در گذشته دانشمندان جهان به موريانه تهمتهاى زيـاد مـى           

شود كه  دارد سبب مى) سلولز(ى اصلى چوب و كاغذ    به ماده اى كه    حيوان در اثر عالقه   
اما چيزى نگذشت كـه     . هاى چوبى را از بين ببرد      يك جنگل تمام، كشت و زارها، خانه      
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ى مهم براى اين حيوان كشف كردند، در مجمعى كـه كارشناسـان              دانشمندان يك فايده  
  :نُه كشور در آن جمع بودند گفته شد كه

كنند كه   مناطق حاره، زيرزمينهائى حفر مى    ها در    موريانه«
  .»گردد خيزى زمين مى سبب حاصل

در اثر اين كشف جلسات زيادى بـراى مطالعـه در رشـته فوائـد و مـضار موريانـه          
تشكيل شد، سپس معلوم شد كه در حدود دو هزار نـوع موريانـه كـه هـر يـك داراى                     

شاورزان آفريقائى اين اسـت كـه    باشند وجود دارد بهترين فوائد آنان براى ك        فوائدى مى 
كنند و خاكى بسيار نرم و تازه در دسترس زارعـين            خاكهاى بسيار سخت را سوراخ مى     

ترسند وجود آنهـا در هـر كجـا كـه            ها از خشكى زياد مى     دهند و چون موريانه    قرار مى 
باشد عالمتى است كه در اين ناحيه در زير زمين كم و بيش آب وجود دارد، لذا كشف                  

ايـن  . فوائد سبب شده كه در قلع و قمـع كـردن ايـن حيوانـات تجديـدنظر كننـد                  اين  
ى مـردم از او كمـال        اى از فوائد يك حيوان كوچك به نام موريانه بود كـه همـه              نمونه

ناراحتى را دارند بنابراين ما به حكم عقل و وجدان بايد اقرار كنـيم كـه هـيچ چيـز در                     
  .عالم بدون فائده و حكمت خلق نشده است

در ايـن   . ى شما ممنـونم    كننده از پاسخ قانع  : محمد گفت 
  . موقع اين جلسه پايان يافت
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  :اند اهل كانادا سؤال كرده» عباسعلى«آقاى 
  آيا دين براى بشر چه فايده و لزومى دارد؟

 افكـار   1ى   چون پاسـخ ايـن سـؤال را نيـز در شـماره            (
 عنوان تجديد طبع    جوانان داده بوديم، لذا همان مطالب را به       

  ).نمائيم در اينجا درج مى
  

  دين چيست؟
ى  دانشمندان و علماء علم كالم معتقدند كه دين دراصطالح علماء همان مجموعـه             

قوانينى آسمانى است كه از طرف خداى تعالى براى تأمين سعادت بشر بوسيله يكى از               
  .اند پيامبران الهى نازل شده و يانسبت به خداى تعالى داده

  انون و حيواناتق
  :بطور كلّى موجودات جاندارى كه در عالم وجود دارند از دو قسم خارج نيستند

توانند انفرادى زنـدگى كننـد و در نتيجـه سـعادت خـود را در         حيواناتى كه مى   ــ 1
  .تنهائى تأمين نمايند

 اجتماعى خلق شده و تأمين سعادتشان در جمع شدن گـرد     جاندارانى كه تكويناً   ـ2
  . استيكديگر

ى اول با رعايت قوانين جنسى و تربيت بدنى و آنچـه مـورد               شكى نيست كه دسته   
توانند سعادت خود را تأمين كنند و مسلم آن دسـته            لزوم يك زندگى انفرادى است مى     

  .باشند از حيوانات به وظايف خود روى غريزه ذاتى و احساس خدا دادى آشنا مى
رانديده ولى از همان ساعت اول تمام رمـوز         مثالً جوجه مرغى اگر چه پدر و مادر         

داند و حتّى خوراكيهائى كه بـراى وجـودش نـافع اسـت تـشخيص                زندگى خود را مى   
دهد، وبه تجربه ثابت شده است كه بعضى از حيوانـات ماننـد روبـاه وقتـى متوجـه            مى
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شود كه اگر در ميان برف سبك و يا خاك نرم حركت كنند شكارچى رد پـاى او را                    مى
المقـدور از داخـل آب يـخ زده          كند؛ مقيـد اسـت حتّـى       شف كرده و او را تعقيب مى      ك

  1.رودخانه و يا سنگهاى سخت بگذرند تا ردپائى از خود به جاى نگذارند
ها و قضايا در ميان حيوانات بقدرى زياد است كه شايد همـه              و مانند اين تيزهوشى   

  .شندافراد چند قضيه از آنها را در اين باره مطّلع با
كنند چون بايد در     ى دوم از حيوانات عالوه بر آنكه قوانين فوق را رعايت مى            دسته

اى براى   العاده اجتماع و با جمع شدن گرد يكديگر زندگى را ادامه دهند دستورات فوق            
اند و مجبورند به آن عمل نماينـد، كـه           نظم عمومى از دستگاه خلقت و تكوين آموخته       

ر و رئيس و قوانين مدنى و جزائى و دادگاه رسيدگى به اعمال             اهم آنها داشتن يك رهب    
  .آنان است تا بتوانند متخلّفين از قانون را بجاى خود محكوم نمايند

  ى قضائى حيوانات محكمه
هـاى پـر     هـاى بـزرگ و قبيلـه       در ميان حيوانات مثال ميمونها هميشه بصورت گلـه        

ك ميمون نـر كـه از لحـاظ جثـه و            كنند، در قبيله ميمونها هميشه ي      جمعيت زندگى مى  
هيكل جسيم و بزرگتر از سائرين است، سمت رهبرى قبيله را بعهده دارد، بزرگ قبيلـه           

ى  رود و در همه جا پيشاپيش قبيلـه        ميمونها مانند حاكم و فرمانروائى مطمئن بشمار مى       
  .در حركت است

  2.رئيس ميمونهاى يك قبيله ضمنا عقل كل و مغز متفكر قبيله است
كنند و به يكـديگر   مى ر ميان پرندگان مثال كالغ و لك لك بحال اجتماعى زندگى         د

گوينـد جلـسه محاكمـه كالغهـا         نمايند، حتى دانشمندان حيـوان شـناس مـى         كمك مى 
  3.پرشورترين جلسات محاكمه پرندگان و حيوانات است

                                                 
  . مجله شكار و طبيعتـ1
 .ى شكار و طبيعت  مجلهـ2

 .ى شكار و طبيعت  مجلهـ3
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  .كنند در ميان حشرات زنبور عسل و موريانه و مورچه اجتماعى زندگى مى
از تمايالت جنسى   . تواند وجود داشته باشد     ميان زنبورهاى عسل كدورتى نمى     مثال

خبرى نيست، زيرا اين كار در انحصار ملكه كندو است اما قدرت ملكه در يـد اختيـار                  
  .ها و نگهبانان در ورودى كندو است پليس

اگر زنبور كارگرى در خارج از كندو بر خالف مقررات به روى گلهاى نـامطبوع و                
ى گياهان معطـر اسـت       اش را كه جمع آورى عصاره و شيره        و بنشيند و كامال وظيفه    بدب

انجام ندهد، دم در كندو، بالفاصله بعد از تفتيش او پليسهاى قصاب حاضـر هـستند و                 
در . سـازند  در صورتى كه جرمش غيرقابل بخشش باشد، همانجا سر از تنش جـدا مـى              

م آلودگى است كه آن هم فورى و سريعتر        حقيقت در ميان زنبورهاى عسل تنها گناه مه       
شود و متهم بـه مجـازات        از محاكمات نظامى و دادگاههاى صحرائى محاكمه انجام مى        

  .رسد مى
فرانسوى در اين مورد پليسها و نگهبانان هرگـز غـرض           » ژان روستان «ولى به قول    

عمـل  وظيفـه خـويش      برند، بلكه مانند ماشـين تنهـا بـه         شخصى ياسوء نيت بكار نمى    
  .كنند مى

هـا محاكمـاتى برقـرار       در ميـان موريانـه    . ها نيز اجتماعى بايد زندگى كننـد       موريانه
هاى مريض طبق راى محكمه محكوم بـه   ها، بيكارها و موريانه   شود، خطاكاران، تنبل   مى

  .شوند اعدام مى
اما در ميان   . گان نيز از حشراتى هستند كه زندگى اجتماعى را دوست دارند           مورچه

گان نوعى حكومت جابرانه و ديكتاتورى وجود دارد كه بايد تمام افـراد              جتماع مورچه ا
رعيت تحت فرمان بزرگ و رئيس خود دستورات مدنى و اجتماعى را رعايت كننـد و                

  1.االّ مجازات خواهند شد

                                                 
  . مجله شكار و طبيعتـ1
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شود كه اگر حيوانى بخواهد زندگى اجتماعى داشته باشد  از مطالب فوق استفاده مى
ررات مخصوص بخود و قوانين واحدى كه به او الهام شده است براى نظم       بايد طبق مق  

  .تواند به سعادت كامل زندگى برسد اجتماع عمل كند و االّ نمى
  :علم و تجربه

دارى كـه از طـرف دانـشمندان         با اينكه علم حيوان شناسى جديد و تجربيات دامنه        
ات بدون استثنا قوانين مذكور را بزرگ روز به عمل آمده بر ما ثابت كرده كه تمام حيوان

نوع جبرى از طرف غريزه ذاتى خـود در           يك اند و تقريباً   از راه فطرت و الهام فراگرفته     
انجام آن اعمال دارند و خداى تعالى هم از زبان موسى بـن عمـران در مقابـل فرعـون                    

  :فرمايد همين مطلب علمى را يادآور شده كه مى
 كه موجودات عالم    موسى گفت پروردگار ما كسى است     

را خلق كرده و جميع احتياجات زندگيشان را در آنها بوجود           
  1.آورده سپس با الهام و وحى آنها را راهنمائى نموده است

بينم خداى بزرگ براى حفظ نظام اجتماع و جلـوگيرى از تخلّـف              در عين حال مى   
 و خالصـه بوسـيله      جزئى آنان براى آنها رهبر و زمامدارى با قوانين كاملى تعبين كرده           

ترساندن و محاكمه و مجازات حتى حيوانات اجتماعى را مجبور به انجام وظيفه نموده              
  .است

  اما انسانها
ترديدى نيست كه انسان هم يكى از حيوانات اجتماعى است كه بايد بـراى تـأمين                
سعادت خود در اجتماع زندگى كند و شايد آن قدرى كه بشر در تمام شؤن زندگى بـه           

  .وع خود احتياج دارد هيچ حيوانى تا اين حد به اجتماع محتاج نباشدهمن
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ى بيابـانى را انتخـاب    حتى جمعى كه بعنوان تارك دنيا و يا رهبان و صوفى گوشـه        
در پوشاك و خوراك     اند باز هم   اند و به خيال خود از دنيا و اهل آن چشم پوشيده            كرده

  .احتياج مفرطى به همنوع خود دارند
ى چون در انسان حس نفع طلبى شديد وجود دارد و حتى ممكـن اسـت                و از طرف  

گاهى صفات زشتى به اين جهت در او پيدا شود كه قابل عالج نباشد و مسلم در ايـن                   
شود كه نتيجـه آن      صورت تضاد منافع و مزاحمت بين آنها هم خواهى نخواهى پيدا مى           

  . داشته باشدجنگ و جدالهاى كشنده خواهد بود الزم است قوانين محكمى
گويد كه بايد    بنابراين همين احتياج مفرط و جمع شدن انسانها گرد يكديگر بما مى           

بشر هم قوانين سعادت بخش كاملى داشته باشد تا بتواند در ميان اجتمـاع بـه زنـدگى                  
  .راحت خود ادامه دهد

  
  قوانين بشرى كافى نيست

ست كه نظام اجتماع آنهـا بـا        چنانچه در باال گفته شد انسان مانند سائر حيوانات ني         
دانند كه تنها يك فرد بـشر بـراى          رعايت چند قانون معينى محفوظ بماند، بلكه همه مى        

تأمين سعادت دنيوى خود به صدها قوانين مدنى، قضائى، جنائى، تجـارى، اخالقـى و               
  .غيره احتياج دارد

اى كـه    رنامـه عالوه پس از اعتقاد بخدا و عالم آخرت تمام اين قـوانين در مقابـل ب               
براى تأمين سعادت زندگى ابدى بايد يك انسان آن را عملى كند بـسيار نـاچيز اسـت؛                  

  .چنانكه زندگى دنيا هم در مقابل زندگى اخروى بسيار كوتاه است
اى ماننـد نمـاز صـدها        و لذا در دين مقدس اسالم تنها براى يك عبادت چند دقيقه           

  .ا واجب استدستور و مسأله نقل شده كه رعايت اكثر آنه
توانـد كـشف كنـد،       و از طرفى انسان بسيارى از مصالح خود را با غريزه ذاتى نمى            

بخالف سائر حيوانات كه بطور كلى مصالح فردى و اجتماعى خود را بـا غريـزه خـدا                  
  .اند دادى متوجه
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مثال بسيار ديده شده كه انسان پس از تجربيات كامل و اضافه كردن علوم ديگـران                
تواند بفهمد كه آيا فالن گياه براى او چه خاصيتى دارد، ولى             ود باز هم نمى   را بر علم خ   

حيوانات ديگر بدون مراجعه به تجربيات گذشتگان و چشم مسلّح از خاصـيت گيـاهى               
و يا مكرّر متفكّـرين و دانـشمندان بـشرى گـرد            ) اند اند مطلع  حتى تازه آن را ديده    (كه  

انـد، ولـى پـس از        امنيت عمومى جعـل كـرده     يكديگر جمع شده و قوانينى براى حفظ        
اند كه بسيارى از آنها اشتباه بوده و اگر هـم چنـد روز مـردم را آرام نگـاه                     مدتى دانسته 

  .اند سعادت دائمى آنها را تأمين كنند اند نتوانسته داشته
اى از مقايسات قوانين اسالم و اعالميه جهانى حقوق بـشر كـه              و براى نمونه بپاره   (

  ).اند مراجعه كنيد دانشمندان نگاشتهعلما و 
و نيز ترديدى نيست كه تمام تالشهاى متفكّرين بشر براى جعل قـوانينى بـوده كـه                 
راحتى دو روزه دنيائى انسان را تضمين كند و االّ هيچيك از دانـشمندانى كـه بـه فكـر                    

ن اند قانون واحدى براى بشر جعـل كننـد مـدعى تـأمي             خواسته نظام اجتماع بوده و مى    
  .اند سعادت اخروى مردم نبوده

  :نتيجه بحث
شود كه انسان بحكـم طبيعـت و فطـرت و احتيـاج               استفاده مى  از گفتار فوق كامالً   

مفرط او به اجتماع بيش از سائر حيوانات احتياج به قوانين خدائى براى تأمين سعادت               
  .است» دين«دنيا و آخرت خود دارد كه نام اين مجموعه قوانين 

كامالً واضح گرديد و پاسخ اين سؤال داده شد كه به چه دليل ديـن بـراى                 بنابراين  
  بشر الزم است؟
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  صفات خدا
حتـى در   . هندوستان سرزمينى است كه همـه چيـز دارد        

ها، خداهاى گوناگون و بتهاى رنگارنگ ديده        خانه معابد وبت 
  .شود مى

در آنجا خـوب پيـدا اسـت كـه چگونـه اصـل فطـرت                
وچگونه اگر مسأله خداشناسى    . است زنده خداپرستى در مردم  

نمـائى بـه    به فكر مردم واگذار شود و رهبرمعـصومى در راه         
صفات و خصوصيات الهى نداشته باشد بـصورت مـضحكه          

  .آيد در مى
كه اين بـت     اى رفتم  خانه در شهر جامو هندوستان به بت     

 گنبــد كــه بعــضى 22خانــه صــحن بــسياربزرگى داشــت و 
شد زير هر گنبدى چنـد       تماماًطال بود در اين صحن ديده مى      

هــاى مختلــف غــرق در زينــت طــال و  عــدد بــت بــصورت
كردند، يكى بصورت انسانى بـسيار       ات خودنمائى مى  جواهر

زيبا، ديگرى بصورت فيلى ولـى گوشـها و سـاير قـسمتهاى             
بدن مانند انسان، سـومى يـك انـسان چنـد سـر و صـورت،        

  .چهارمى بصورت سگى كه بدنش شبيه به انسان است
و خالصه به همين ترتيب در زيـر هـر يـك از گنبـدها               

  .شد ى مختلف ديده مىعدد بت بصورتها بطور متوسط سه
از هندوئى كه در مقابل ما اصرار داشت احترامات بتها را 

دارد پرسيدم كدام يك از اينها خدا هـستند؟ گفـت            بيشترنگه
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هر يك از اين گنبدهارا يك شخصيت هندو ساخته و بتهائى           
فرمائيد آنها خدا را در وقـت مناجـات بـه آن             كه مالحظه مى  

رت را تجـسم نمـوده و در        ها ديده و لذا همان صـو       صورت
فرمائيد كـه تنهـا در       مالحظه مى . اند معرض ديد افراد گذاشته   

يك مذهب هندو خدا چگونه از نظر صفات متغيـر اسـت و             
تر آنكه   بيند و جالب   هر كسى خدا را بصورت مخصوصى مى      

هرصورتى اشاره بـه يـك       :همان مرد هندو ادامه داد و گفت      
» رام«زيبـا دارد نـامش   صفت الهى است مثال آنكـه صـورت       

مظهر لطف و عنايات الهى اسـت ولـى آنكـه صـورت              است
ى وحشتناكى است مظهر غضب      زشت و داراى شاخ و قيافه     

  .باشد و قهر الهى مى
اينجا بود به دوستى كه همراهم بود گفتم راستى بشر در           
شناسائى خدا چقدر احتياج به دليل و راهنمائى از طرف خدا 

و لـذا بـا ايـن       .  رابـراى او معرفـى كنـد       دارد تا صفات الهى   
بحثى در مسأله شناسائى خـدا بـين        » آكره«خاطرات در شهر    

من و چند نفر از اهالى آنجـا اتفـاق افتـاد كـه آن را مطالعـه                  
  .كنيد مى

با اتومبيل سوارى حركت كرديم، تقريبـا       » آكره«بطرف  » دهلى« از   18/1/54در روز   
ى اسـالمى    شديم، ابتـدا در هتلـى كـه جنبـه         » رهآك«پس از پيمودن سه ساعت راه وارد        

  .داشت شب را استراحت نموديم
در اينجا با اجازه دوستان و خواننـدگان محتـرم مـايلم            (

ــاره خــصوصيات  چنــد صــفحه كــه يكــى از » آكــره«اى درب
  ).مهمترين شهرهاى هندوستان است مطالبى بنويسم

گـرد از     هـزاران جهـان    آكره در شمال هند و نزديك دهلى قرار دارد و همـه سـاله             
  .كنند بناهاى زيباى آكره ديدن مى
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كـه  » قاضى نوراللّه شوشـترى   « از هتل براى زيارت مرقد مطهر        19/1/54صبح روز   
  .است رفتيم» شهيد ثالث«در آنجا معروف به 

قرار گرفتـه و      كنار شهر آكره   العاده با شكوه است، تقريباً     اين صحن و حرم كه فوق     
  .اهالى آكره با عظمت و پر اهميت استالعاده از نظر  فوق

وقتى وارد حرم شديم چون بدون اطالع قبلى بود چنـد نفـر از شـيعيان سـاكن آن                   
مقام مقدس نزد ما آمدند و جوياى حالمان شدند و وقتى متوجـه گرديدنـد كـه مـا از                    

ايم تقاضـا كردنـد كـه     ايران بعنوان هيئت اعزامى تحقيق از حال شيعيان هندوستان آمده       
ردا شب به آن حرم مطهر برويم تا شيعيان آكره را خبر كنند و ما با آنها مالقات كنـيم                    ف

  .ما هم وعده داديم
  :ضمناًدر روى سنگ قبر حضرت قاضى نوراللّه نوشته بود

         د ـى را سربريـن نبـالعي ةقر   رد ـاء نوراللَّه كـالمى اطفـظ           
  گفت نوراللَّه سيد شد شهيد    سال قتل حضرتش ضامنعلى          

. شود  استخراج مى  1019با حساب ابجد تاريخ     ) نوراللّه سيد شد شهيد   (كه از كلمه    
  .كه سال وفات و شهادت آن بزرگوار است و روز بعد رابه سير در شهر آكره پرداختيم

  
  شهر آكره

ى هنرهـا از دسـت و        در اين شهر يك دنيا هنر و عظمت نهفته است اگرچـه همـه             
  :گويد ى ايرانيها باقى مانده كه شاعر مى پنجه

    از بس سخنسراى ز ايران بهند رفت      
  دهلى و آكره گشت رى و اصفهان هند                                                

ولى شهر آكرا و هنرهائيكه در آن نهفته شده به آبروى هندوسـتان افـزوده و سـيل                  
  .طرف هندوستان سرازيركرده استتوريست بخاطر اين شهر ب

ساختمان قبر اعتمادالدوله كه از جاهاى ديدنى آكره است از يك طرف، قلعه عظيم              
شاه سلطان سليم كه در كنار شهر آكره واقع است از طرف ديگـر، قلعـه بـا عظمـت و                     
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مسجد فتح پور كه در چهل و پنج كيلومترى شهر واقع است انسان را از نظـر عظمـت                   
  . كند سعت مساحت، دچار حيرت مىمعمارى و و

قلعه سكندر و مقبره اكبر شاه قرار دارد كه تنها صـحن ايـن              » آكره«در نزديك شهر    
چيز » فقط بايد آنها را ديد«ى  مقبره حدود پنجاه هكتار است؛ درباره اين بناها جز جمله

  .توان گفت ديگرى نمى
اگر كسى بخواهد اين بنـاى      كردم كه    در كنار قلعه فتح پور كه نشسته بودم فكر مى         

باعظمت را در كتابى شرح دهد چه مقدار وقت الزم دارد و چنـد صـفحه از كتـاب را                    
اى در   كنـد، ايـن طـور حـدس زدم كـه بايـد يـك كتـاب دويـست صـفحه                     اشغال مى 

خصوصيات اين قلعه نوشت و اكثر مناظرش را هم با عكس مشخص كرد و همچنـين                
  .تمادالدولهقلعه شاه سلطان سليم و مقبره اع

عظمـت شـهر     توانيم شرح خصوصيات بناهـاى بـا       بنابراين واضح است كه ما نمى     
ولى بايـد بـه     . كنيم را وصف كنيم لذا به همين مقدار درباره اين مطلب اكتفا مى           » آكره«

اى از شرح و خصوصيات تاج محل كه يكى از بناهاى مهم اين شهراست اشـاره                 گوشه
  .كنيم

  
  تاج محل

ر شهرآگرا مثل ماه مى درخشد به فرمان شاه جهان پادشـاه هنـد در               تاج محل كه د   
 ميالدى ساخته شده و بناى اين آرامگاه منحصر بفـرد و سـاختمانش مـدت                1630سال  

 سال طول كشيده است تاج محل در شهر آكره چـون خورشـيدى اسـت كـه تمـام                    22
يـر نـور خـود      ساختمانها و آثار باستانى و هنرهاى معمارى ممالك مـشرق زمـين را ز             

  .مخفى كرده است
خواهيد سائر آثار باستانى آكره      خوانندگان عزيز اگر مى   (

را هم ببينيد و لذّت ببريد اول آنها را ببينيد وبعد به تماشـاى              
تاج محل برويد و اال اگر اول تاج محل را ببيند اينـرا بدانيـد           

  ).كند كه بعد از آن هيچ هنرى به چشم شما جلوه نمى
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آيد، بعيد است    نظر ساختمان بقدرى با عظمت است كه به وصف نمى         تاج محل از    
شويم يك صحن بـسيار      در جهان بنائى با آن عظمت وجود داشته باشد، وقتى وارد مى           

العاده در خور اهميت اسـت،       بزرگ براى پاركنيگ ماشينها است كه از نظر عظمت فوق         
  .آيد نمىولى گنبد تاج محل آنقدر ابهت دارد كه اين صحن بنظر 

شويم، اين صحن بقدرى باعظمـت و        سپس از در بزرگى وارد صحن تاج محل مى        
وسط صحن حـوض مـستطيل كـه در حـدود     ) فقط بايد آن را ديد  (با اهميت است كه     

شود، درختهاى سرو دو طـرف حـوض زيبـائى           صدمتر طول آن حوض است ديده مى      
ى  مفروش اسـت جلـوه    خاصى به آن بخشيده است، سنگهاى مرمرى كه در اين صحن            

  .غيرقابل وصفى به اين صحن داده است
  .كند قبل از هر چيز گنبد و چهار مناره و ايوان تاج محل جلب توجه مى

افتـد كـه درِ      رويم چشممان به ايوان با عظمتى مى       هاى ساختمان باال مى    وقتى از پله  
شـود، بـر      ديـده مـى    گرديم دو قبر در آن     شود، وارد اين مقبره كه مى      مقبره از آن باز مى    

ى اصالت در آن مقبره دارد و در وسط هم قرار گرفته             روى يكى از اين دو قبر كه جنبه       
مرقد منور ارجمند بانو بيگم مخاطب بـه ممتـاز محـل توفـت سـنه                «نوشته شده است    

1040«.  
اين قبر همان بانوئى است كه شاه جهان به عشق او اين بناى با عظمـت را سـاخته                   

  .است
 فوت شده و او را هم نزد         قبر خود شاه جهان شوهر اين بانو است كه بعداً          قبر دوم 

  :اند و روى قبر او نوشته شده زنش دفن كرده
 مرقد منور و مضجع مظهر شاه رضوان دستگاه جنت آرامگاه اعليحـضرت عليـين             «

ثراه و جعل الجنـه      مكان فردوس آشيان صاحب قران بانى شاه جهان پادشاه غازى طاب          
  .» از جهان فانى انتقال گرديد1076 رجب 26در شب مثواه 

است، ولى در عين حـال بايـد بـاز هـم            » جمنا«در پشت تاج محل رودخانه بزرگ       
  .شود فقط بايد آن را ديد بگوئيم تاج محل با نوشتن معرفى نمى
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هائى كه گنبدهاى طال دارنـد       ولى با كمال تأسف در همين شهر در مقابل آن بتخانه          
اين همه هنر و صنعت معمارى ومساجد و مقـابرى كـه از مـسلمانها بـاقى                 و در مقابل    

كنند كه وقتى ماشين ما سر چهار راه         چاره زندگى مى   مانده است ،آنقدر مردم فقير و بى      
زدند، گاوهـاى مقـدس چـاق و         ايستاد گداها دور ماشين حلقه مى      براى چراغ قرمز مى   

رفتنـد ولـى انـسانها از گرسـنگى          چله بـا خيـال راحـت در كوچـه و خيابـان راه مـى               
  .دانستند چه بكنند نمى

  .از اين مقوله و درد دلها بهتر است بگذريم، بحث خودمان را ادامه دهيم
رفتـيم  ) شـيهد ثالـث   (» قاضـى نوراللّـه   «در شب بعد كه به زيارت مقبـره مرحـوم           

ود آمـده   بوج) با آنكه جمعيت مسلمانان در آنجا زياد نبودند       (اجتماعى از شيعيان آكره     
  . در آكره از شيعيان كسى باقى نبود كه در آن شب حاضر نشده باشدبود و ظاهراً

اند حتى وزير معـارف اسـتان يـوپى هندوسـتان آقـاى              استقبال پرشورى از ما كرده    
هاى گل بگـردن     كه شيعه بود در اين اجتماع حضور داشت، حلقه        » محمد عمارحسين «

همه بـراى اسـتماع سـخنرانى       ) شهيد ثالث (حوم  ما انداختند، سپس در مقبره و حرم مر       
  .حاضر شدند

من در پيرامون مبارزه با خرافات و ايجاد توحيـد در فكـر و افعـال، سـخن گفـتم                    
كـانون بحـث و     « نام مـن و مؤسـسه        جمعى از جوانان كه طبق اظهارات خودشان قبالً       

 ايـن ترتيـب   را شنيده بودند چند سؤال در خصوص توحيد پرسيدند كه به  » انتقاد دينى 
  .جواب داده شد

  » توانيم خدا را به هر نامى ياد كنيم؟ آيا ما مى« سؤال كردند ـ1
خير، زيرا ما نسبت به ذات مقدس حق معرفتى نداريم پس آنچـه را كـه                : من گفتم 

  .با عقل ناقص خود در وصف پروردگار بگوئيم مردوداست
است؛ چون پيـشوايان    » محبوب«را كه در حقيقت به معناى       » معشوق«ى   حتّى كلمه 

توانيم بر خداآنرا اطالق  اند نمى اند در اسماء الهى ذكر نكرده دين كه مرتبط با منبع وحى
  . كنيم
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دانـيم برايمـان     ممكن است معنى تعدادى از اسماءاللّه را كه نمـى         «:  سؤال كردند  ـ2
  »شرح دهيد؟
  .مانعى ندارد: من گفتم

  » باشد؟  است كه دست داشتهيداللّه يعنى چه؟ مگر خدا جسم«: گفتند
  :وارد شده است مانند» يداللّه«بدون ترديد در قرآن كلمه : گفتم

ß‰ tƒ)) «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r&((دست خدا باالى دستهاى آنها است: يعنى١.  

ÏM s9$s% uρ)) ßŠθåκ u ø9 $# ß‰ tƒ «!$# î' s!θ è=øó tΒ 4((2يهود گفتند دست خدا بسته است: يعنى.  

  .اند لى دارد كه پيشوايان معصوم آن را براى ما شرح دادهاما معنى و تأوي
» يـد «در كـالم عـرب بـه قـوت و قـدرت             : فرمودنـد كـه   ) عليه السالم (» امام باقر «
» واذْكُـرْ عبـدنا داود ذَااالَْيـد      «: گويند، سپس آن حضرت به اين آيه استدالل فرمودند         مى

  .ب قوت و قدرت بودبياد بياور بنده ما داود را كه او صاح: يعنى
اسـت و يـد بـه       » يـد «تأييد مشتق از    : گويد كه يكى از نحويين است مى     » جوهرى«

  .معنى قوت است
به معنى قوت اسـت     » يد«آيات زير را براى اين كه       » مفردات«در  » راغب اصفهانى «

  :كند ذكر مى
öΝ ßγ s9 r&)) ×≅ ã_ö‘ r& tβθ à± ôϑtƒ !$ pκ Í5((ر آنها غلبه كنديا براى آنها قوتى است كه ب: يعنى٣.  

’ Í< 'ρ é&)) “ Ï‰ ÷ƒ F{ $# Ì((≈ |Á ö/ F{ $# uρ4صاحب قوت و بينش: يعنى.  
كند قدرت الهـى را بـه        وشايد همچنانكه انسان اكثراً بوسيله دست اظهار قدرت مى        

  .اند گذاشته» يد«تشبيه كرده و نام آن را » دست«
                                                 

 .10ى  ى فتح، آيه سوره ـ1

 .64ى  ى مائده آيه سوره ـ2

 .195ى  هى اعراف، آي سوره ـ3

  .45ى  ى ص، آيه سوره ـ4
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ول و ضـعيف    ولى چون تشبيه معروفتر و يا قويتر و يا كاملتر را به نـاقص و مجهـ                
كند تـشبيه بـه      نادرست است ممكن است دست را كه بوسيله آن انسان ابراز قدرت مى            

بـه معنـى    » يداللّـه «گفته باشند، به هر حال      » يد«قوت كرده باشد، و بدست از اين نظر         
  .قدرت و قوت اللّه است

پيـامبر و   «و نيز ممكن است كه چون قدرت الهى در ايجاد مخلـوق بوسـيله ارواح                
شود و چون اين موضوع شبيه به اين         اظهار مى ) صلوات اللّه عليهم اجمعين   (» ائشخلف

پـاك  » چهـارده معـصوم   «گـردد نـام      قدرت انسان بوسيله دسـتش ابـراز مـى        : است كه 
  .اند گذاشته» يداللّه«را ) السالم عليهم(

) عليـه الـسالم   (» على بن ابى طالـب    «چنانكه سنّى و شيعه اين كلمه را در قرآن به           
  . اند كه انشاءاللّه در آينده اين مطلب را توضيح بيشترى خواهيم داد أويل كردهت

  » وجه اللّه يعنى چه؟« سؤال كردند ـ3
كـه در قـرآن آمـده شـايد بـه معنـى حقيقـت ذات                » وجه اللّه «منظور از   : من گفتم 

وجـه ايـن     )وجه هذاالمر اى حقيقته   : (گويند زيرا در كتب لغت مى    . حضرت حق باشد  
  .يعنى حقيقت اين چيزچيز 

اى كـه انـسان را بطـرف         دين خدا و اعمال صالحه    » وجه اللّه «و شايد هم منظور از      
  .كشاند باشد خدا مى

در انسان تشبيه است بصورت يعنى آنچنان كه صفات         » وجه اللّه «و شايد منظور از     
 شـود  درونى و روحى انسان بيشتر از هر كجاى بدن در صورت و وجه انسان ظاهر مى               

و » پيامبراسـالم «همچنين چون صفات الهى بيشتر از هـر چيـز در انـسان كامـل يعنـى                  
  . اند گذاشته» وجه اللّه«گردد نام آنها را  ظاهر مى) السالم عليهم(» پيشوايان معصوم«

ان اللّه خلـق    «: نقل شده كه فرمود   ) اللّه عليه وآله   صلى(» پيغمبراكرم«روايتى از    «ـ4
  .»آدم على صورته

  .معنى اين حديث چيست؟ . »خدا آدم را شبيه به صورتش آفريد: يعنى
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آنهـائى كـه    : گويـد  مى) رضوان اللّه عليه  (» شيخ صدوق «
داننـد بـه ايـن       قائل به تشبيه شده خدا را به شكل بـشر مـى           

  .اند روايت استدالل كرده
ن گوئيم كه اين روايت را ممكن است يهود جعل كرده باشند، زيرا نظير اي لذا ما مى  

و خدا گفت آدم را «: گويد مضمون در كتاب تورات سفر پيدايش باب اول ذكر شده مى        
  .»به صورت و موافق و شبيه خود بسازيم

اسـتفاده   و ممكن است كه تأويل و يا معنى ديگـرى داشـته باشـد كـه از ظـاهرش           
ر پيـامب «روزى  : نقـل شـده فرمـود     ) السالم عليه(» ابى طالب  بن على«شود، چنانكه از     نمى
خـدا روى تـو و      : گويـد  شنيد كه شخصى به ديگـرى مـى       ) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم

  .كسى كه شبيه تو است سياه كند
ايـن  ... آهـاى  : فرمود) صلى اللّه عليه و آله  (» پيامبراكرم«

خدا آدم را شـبيه  . »ان اللّه خلق آدم على صورته   «را نگو زيرا    
  . به صورت او آفريده است

اكـرم  «،  »خير الغـافرين  «،  »احسن الخالقين «،  »ارحم الراحمين «معنى   سؤال كردند    ـ5
چيست؟، مگر خدايان ديگرى هـم هـستند كـه ايـن خـدا          » ورب االرباب «و  » االكرمين

  ! بهترين آنها باشد؟
  .دانيم كه خداى تعالى داراى دو نوع اسم و صفت است همه مى: من گفتم

  اول صفات ذات
  دوم صفات افعال
علـيم و   «شـود؛ ماننـد      ى است كه هيچگاه از پروردگار سلب نمـى        صفت ذات اسم  

كه اين صفات عين ذات الهى است، ولى صفت فعل همان اسـمى اسـت كـه بـر                   » قادر
  .گردد فعل الهى اطالق مى

  .است» رازق«دهد  شود، به مخلوق رزق مى مى» خالق«آفريند  مثالً خدا مخلوقى مى
خوانـده   است، خدا گـاهى بـه ايـن اسـماء         اينها و اسمائى از اين قبيل صفت فعل         

شود، بنابراين در صفات فعل، خدا واحدى است كـه دوم            شود و گاهى خوانده نمى     مى
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دارد، بشر بايد متخلق به اخالق الهى در اين صفات بشود، اگـر خـدارحيم و يـا كـريم و يـا                       
  .رؤف است بايد بشر هم اين صفات را داشته باشد

ست، ولى يك انسانى كه متخلق به اخـالق اللّـه شـده رحـيم               ا» ارحم الراحمين «لذا خدا   
  . است و هكذا

  » ؟!توان به بشر هم اطالق كرد را مى» خالق«و » رب«مگر كلمه  «ـ6
بدون ترديد اگر بشرى چيزى ايجاد كند خالق است، مـثال نجـارى كـه هيـأت                : من گفتم 

در قرآن مجيد از قول حـضرت       پروردگار متعال   . كند آن را خلق كرده است      مبلى را ايجاد مى   

’ :فرمايـد  مى) عليه السالم (» عيسى« ÎoΤ r&)) ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î ö ©Ü9 : يعنـى ١)) #$
  .كنم از خاك هيئت پرنده را من خلق مى

يا بـه مـردم مـسلمان دسـتور فرمـوده كـه در وقـت دعـا و نيـايش بـراى پـدر و مـادر                            

<بگويند §‘)) $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ ((# Z Éó خدايا رحمت كن پدر و مادر مرا آنچنان : يعنى¹2|
  .كه آنها رب و مربى من در كوچكى بودند

» رب«و بـشر    » احـسن الخـالقين   «باشد و خدا    » خالق«بنابراين هيچ مانعى ندارد كه بشر       
  . »رب االرباب«باشد و خدا 

  چيست؟ » صمد«معنى :  سؤال كردندـ7
داراى معانى عميق و اشاره به حقايقى است كه نه درك ما بـه آن            » صمد«لمه  ك: من گفتم 

) عليـه الـسالم   (» امام باقر «ح كنيم، زيرا در حديث مفصلى       يشرتتوانيم آن را     رسد و نه مى    مى
  :فرمايد كند مى باره صمد بيان مىپس از آنكه شرحى در

اگر محصلى را براى آنچه خدا به من تعلـيم داده آمـاده             
ديدم حقيقت توحيد و اسالم و ايمان و جميع شرايع را از  مى

  3.كردم پخش و نشر مى» صمد«كلمه 
                                                 

 .49ى  ى آل عمران، آيه  سورهـ1

 .24ى  ى اسرى، آيه سوره ـ2

لو وجدت لعلمى الذى اتانى اللّه حملة لنشرت التوحيد و االسالم و االيمـان و الـدين و                  «ـ3
 .»الشرايع من الصمد
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شود كه در اينجا به آنهـا        استفاده مى » صمد«ولى هشت معنى از روايات براى كلمه        
  :گردد اشاره مى

  . صمد به معنى سيد و آقائى است كه اطاعت شودـ1
و  صمد به معنى آن چيزى اسـت كـه جـسم نيـست               ـ2

  .جوف ندارد
  . صمد به معنى موجودى كه تغيير ناپذيراستـ3
 صمد به معنى موجودى كه قائم به نفـس خـود و از              ـ4

  .نياز است ديگران بى
 صمد به معنى آن خدائى اسـت كـه اشـياءرا از عـدم         ـ5

  .بوجود آورده است
 صمد به معنـى آن كـسى اسـت كـه مـردم در وقـت         ـ6

  .كنند حاجت به او رو مى
  .ه معنى خدائى است كه شريك ندارد صمد بـ7
يكـن لـه     يولـد ولـم    يلـد ولـم    لم« صمد به معنى همان      ـ8

  .است» كفوااحد
گـردد و نـه از       نه از وجـود او چيـزى صـادر مـى          : يعنى

  . چيزى گرفته شده و نه كفوى دارد
از ايـن   » آكـره «جوانان مسلمان   . شد در اين موقع ساعت حركت كم كم نزديك مى        

  .ر پاسخ سؤال آنها بيان كرديم تشكر كردندشرح مختصرى كه د
ما از آنها و جمعى كه براى بدرقه اطراف اتومبيل اجتماع كرده بودنـد خـداحافظى                

هاى گل و محبت و گرمى عجيبى با ما توديع نمودند و مـا               نموديم، آنها با اهداى حلقه    
  .ترك گفتيم» لكهنو«را به قصد » آكره«
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  وحدت وجود
 كه در مسجدالحرام 1353ز شبها در اوايل سال    در يكى ا  

نشسته بوديم و با جوان دانشجوى سودانى دربـاره اسـالم و            
هـاى    گوش به گفته   گفتيم و او كامالً    حقيقت تشيع سخن مى   

داد، ناگهان ديدم آن جوان سودانى از جا برخواسـت و            ما مى 
آمد گرديد و    متوجه فردى كه از مقابل او و پشت سر من مى          

  .اند  گفت استاد دانشگاه حضرت شيخ سليماناًضمن
من هم با شنيدن اين جمله از جا برخواستم و از ايـشان             
احترام كردم، استاد پهلوى من نشست رو بـه مـن كـرد و بـا      

  ايرانى هستيد؟: گفت زبان عربى
  بلى: گفتم
  باشيد؟ البد شيعه و جعفرى مى: گفت
  .بلى جعفرى و شيعه هستم: گفتم

  گفتيد؟ دانشجوى ما چه مىبا اين : گفت
  .گفتم راجع به توحيد و خداشناسى سخن مى: گفتم
  .ادامه بدهيد: گفت
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به استاد گفت شما با ايشان در مسأله وحدت وجود و اثبات ايـن مطلـب                : دانشجو
بحث كنيد تا من استفاده كنم، زيرا ايشان معتقدند كه وحدت وجود صـحيح نيـست و                 

  .شود ده نمىديگر آنكه خدا در قيامت هم دي
ام آنها به مسأله     من دركتابخانه مدينه كتب فلسفى شيعه را مطالعه كرده        : استاد گفت 

  .دانيد العاده پابندند چگونه شما آن راصحيح نمى وحدت وجود فوق
ى ايـن مـسأله بـين        استاد تقاضا دارم اگر بحثى دربـاره      : دانشجو در اين موقع گفت    

  . ساده و واضح باشد كه من هم استفاده كنمگيرد بنحوى شما و اين آقا انجام مى
استاد، شيعيان در اصول اعتقادات بايد مجتهد باشند، ولى در فروع احكام            : من گفتم 

توانند اجتهاد يا تقليد نمايند و چون اين مـسأله از مـسائل اعتقـادى اسـت اجتهـاد                    مى
  .كنيم مى

  قبول نداريد؟ استراكه شيعه بوده » مالصدرا«شما سخنان : استاد دانشگاه گفت
راكه سـنى بـوده     » الدين عربى  محى«كنم شما آيا سخنان      و من عرض مى   : من گفتم 

  است قبول نداريد؟
  الدين با مالصدرا هم عقيده بوده است؟ مگر محى: گفت
  .داند مى» رئيس الموحدين«الدين عربى را  بلى مالصدرا محى: گفتم
 و مانند كتب دانشمندان شـيعه       الدين كجا اظهار به وحدت وجود كرده       محى: گفت

ام ولـى متأسـفانه در دانـشگاه گذاشـته و همـراهم       كه من يادداشتهائى از آنها برداشـته   (
  :گويد مى) نيست

هرگاه گوئيم چيزى غير از خدا و خارج از او در عـالم             «
ايـم، همـه او اسـت و جـز او            وجود دارد سخن شرك گفتـه     

  .»!چيزى نيست
  كنيد؟ كدام كتاب شيعه نقل مىاين جمله را شما از : گفتم
عين اين جمله نوشته شده     » نور« در تفسير آيه     9مكانيسم آفرينش در صفحه     : گفت

اند و چون چاپ پـشت جلـد او جلـب توجـه             و به اين كتابخانه آن كتاب را اهدا كرده        
كرد از كتابدار آن را گرفتم ولى فارسى بود و من مقدارى بـا زبـان فارسـى آشـنايم                     مى
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توانم فارسى   فهمم ولى نمى   توانم بخوانم و اگر كسى به فارسى حرف بزند مى          ىيعنى م 
  .خوب صحبت كنم

كنم و   الدين عربى نقل مى    من هم عين اين كالم را اگر اجازه بفرمائيد از محى          : گفتم
انـد يادداشـت     من خوشبختانه آنچه يك عده از اين آقايان در اين موضوع سخن گفتـه             

  .ام و همراه دارم كرده
  .كنيم بفرمائيد استفاده مى: گفت
‰ô در تفسير آيه 141الدين در كتاب فصوص الحكم صفحه  محى: گفتم s) ©9)) t x Ÿ2 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθä9$ s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9 $# ß⎦ø⌠ $# zΝ tƒó tΒ 4((كافر شدند كسانى كه گفتند خدا : يعنى١
  .همان مسيح پسر مريم است

 و كفـر در تمـام كالمـشان         مسيحيها بين خطـا   : گويد مى
جمع كردند، كفر آنها نه بخاطر آنكه گفتند مسيح خدا اسـت            
و نه هم بخاطر آنكه گفتند مسيح پسر مريم است بـود، زيـرا        
اعتقاد آنها به اينكه مسيح خدا است راست است، براى آنكه           
هويت حضرت حق ـ جل و عال ـ تعيين و تحقـق يافتـه در     

لكه بصورت همه عالم و گفته صورت عيسى، نه تنها عيسى ب   
آنها كه مسيح پسر مريم است نيز راست اسـت، زيـرا بـدون              

  .شك او پسر مريم بوده
ولى مجموع كالم مسيحيها غلط و غير صحيح است زيرا 

كنـد در صـورت      در ظاهر كالمشان خـدائى را منحـصر مـى         
عيسى و اين اعتقاد باطل و غير صحيح است به علـت آنكـه              

 باطنش غيـبش و شـهودش حقيقـت خـدا     تمام عالم ظاهر و   
  .است نه آنكه عيسى تنها خدا باشد
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ام  مـسأله نيـاورده   من چون امشب يادداشتهاى خود را در ايـن        : استاد دانشگاه گفت  
  .كنيم جلسه را به فردا شب موكول مى

 راجع به رؤيت خـدا هـم آمـاده بحـث            از استاد تقاضا كرد كه لطفاً     : جوان دانشجو 
  .ام و در اين موقع اين جلسه پايان يافت  اين مسأله به ترديد افتادهشويد، زيرا من در

ولى فردا شب متأسفانه استاد نيامد ما مقدارى بـا آن دانـشجو در مـسجدالحرام بـه                  
اما در شب بعد استاد دانـشگاه آمـد و در      . اى را بحث كرديم    انتظار استاد مطالب متفرقه   

وم بود در ظرف ايـن دو شـبانه روز تهيـه            اى را كه معل    همان اول شروع به بحث جزوه     
 جمعـى از علمـاى      كرده در آورد و گفت پس از تفحص زياد متوجه شدم كـه انـصافاً              

حكـم بـه    » الـوثقى  ةعرو«شيعه با اين عقيده سخت مخالفند، حتى در كتاب فقهى شيعه            
د توانيـ  شمارند، ولى از اين حقيقـت هـم نمـى    نجاست آنها شده و آنها را جزء كفار مى  

 صرف نظر كنيد كه جمعى از بزرگان علماى شيعه اعتقاد به وحدت وجـود را صـريحاً                
  .اند تأئيد كرده

صاحب كتاب وافى كه از بزرگـان علمـاى شـما اسـت، در كتـاب                » فيض كاشانى «
همه چيز خدا است و آنهائى كه در عالم         : گويد اش مكرّر به صراحت مى     كلمات مكنونه 

  .باشند دات غيرخدا مىكثرت و شركند معتقد به موجو
جز خـدا    ى من  در جبه : يعنى» ليس فى جبتى سوى اللّه    «: شما گفته » بايزيدبسطامى«

  .چيزى نيست
و اين شمائيد كه در اشعار فارسـيتان همـه جـا            » اناالحق«: شما گفته » منصورحالج«

  .گوئى بايد سر دار بروند كنيد كه در اثر جرم حق خوبان را به حالج تشبيه مى
  :گويد شما مى»  سهروردىشيخ«
     گى حق شومـى جملـاند دوئـمـن    در آن حين كه من حى مطلق شوم   
  بناسوت و الهوت و ارض و سماء    ا ـهـنتـى مـم بـن علـم مـود علـب  
  ريم ـداى كـن خـجز مـاشد بـبـن   ى قديم ـم حـلـن عـم مـلـود عـ ب 

 من هم بايد، آنچه ه را نقل كنيد طبعاًاگر بنا باشد شما كلمات عرفاى شيع: من گفتم
  .دانم بعرض برسانم از اهل سنت مى
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مانعى نـدارد، اگـر بـراى تحـرّى حقيقـت مطالـب و كلمـات                : استاد دانشگاه گفت  
خواهيم مطلب   دانشمندان سنى ذكر شود بهتر است، ما تعصبى در باره كسى نداريم، مى            

  .صحيح روشن گردد
مالى رومى يكى از دانشمندان معـروف و از عرفـاى   شما قبول داريد كه   : من گفتم 

  .اهل سنت است
  .بلى: گفت
  :گويد او مى: گفتم

  ائيدـائيد، بيـااست بيـوق همينجـمعش     اى قوم به حج رفته كجائيد، كجائيد    
   حاجت به طلب نيست شمائيد شمائيد    دائيد ـدائيد خـلبكار خـه طـها كـآن   
  دـائيـرّا ز فنـبـد و مـدائيـاقى ز خـب    فرش  وگهى رشع گهى وصفاتيد ذاتيدو  

  :گويد و نيز مى
  ا ـيـفـاك اصـى ذات پـد كلـدي           من محمد رايقين دانم خدا        

  راز خود هرگز نگفت او اندكى  شكى  دابود وخدا او بىـاو خ      
  »در فص هرونى گويد» «الدين عربى محى«

دانست چـه چيـز را       بود، زيرا مى  موسى داناتر از هارون     
دانست خدا چنين قرار  اند، او مى پرستان پرستش كرده   گوساله

داده، كه عبادت نشود مگـر خـدا، و خـدا بـه چيـزى حكـم              
ــى  نمــى ــع م ــد مگــر آنكــه واق پــس در حقيقــت (شــود  كن

  ).اند پرستان خدارا عبادت كرده گوساله
يـن  بنابراين عتاب موسى برادر خود هـارون را بخـاطر ا          

پرستيدند عمل آنها را انكار كرد       بود كه چرا وقتى گوساله مى     
و هم بخاطر نداشتن وسعت فكرى او بود، زيرا عارف خـدا            

داند و   بيند، بلكه او را عين هر چيز مى        خدا را مى   در هر چيز  
بيند، پس در حقيقت موسى مربى هـارون و او را تربيـت              مى

  .علمى نمود
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  :گويد ه اشراق از اهل سنت معروف است كه مىاين شعر هم از عرفاى فالسف
     الكون وهم اوخيال  كل ما فى     

   اوعكوس فى مرائى او ضالل                         
هر چه در عالم هستى بينى جز وهم و خيال بيش نيست            

  .اى بيش نخواهد بود و آنها جز عكسهائى در آينه و يا سايه
 شما از كتب عرفاى ما و آنچه مـا از كتـب عرفـاى    بنا به آنچه  : استاد دانشگاه گفت  

شما نقل نموديم همان وحدت وجود فالسفه مشاء و وحدت موجود فالسفه اشراق را              
يك عقيده دارند و جاى تعجب است       ) عارف سنى و شيعه   (كند و هر دو دسته       بيان مى 

  .كنند ى مىكه آنها با آن كه اهل ظاهر نيستند چرا خود را بنام سنى و يا شيعه معرف
هيچ فرقى بين شيعه و سـنى و        .  آنهائى كه قائل به وحدت وجودند      اتفاقاً: من گفتم 

گذارند و همه را مظاهر حضرت       حتى مسيحى و يهودى و بلكه، كمونيسم و مادى نمى         
اند، بلكـه    دانند، لذا عرفاى شيعه مكرر مدح عرفاى سنى را در كتب خود نموده             حق مى 

يكى هستند، مـالى رومـى   » پيغمبراسالم«جهل و  و فرعون و ابو  بنابه اين اعتقاد، موسى   
  :گويد مى

  موسى با موسى در جنگ شد    چون كه بى رنگى اسير رنگ شد 
اگر اين رنگها را از ميان بردارند فرعون همان موسى است و موسى همان فرعـون                

ى خواهد بود، بلكه هر دو حقيقت ذات اقدس حقند، ايـن عـوارض و ماهيـت اعتبـار                 
  .است كه موسى را موسى و فرعون را فرعون كرده است

دانم چرا اهل سنت اين كفرى را كه  صحيح است ولى نمى: استاد دانشگاه گفت
$اند در رديف جمله فوق كفرهاست نخواسته yϑ ¯ΡÎ))) šχθ ä. Îô³ ßϑ ø9 $# Ó§ pg wΥ((قرار دهند ١.  

ن حلـول و يـا      پرست را بخاطر اينكه يكـى از موجـودات عـالم بعنـوا             آنها يك بت  
دانند اما اين دسته را بـا آنكـه          بعنوان وساطت و يا حتّى بعنوان خدا، پرستيده نجس مى         
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انـد نجـس     دانند و بلكه عين خـدا تـصور كـرده          همه چيز را همان ذات اقدس حق مى       
  .دانند نمى

اما خوشبختانه علماى شيعه به جهت آنكه باب اجتهاد را بـه روى خـود               : من گفتم 
شـمارند، پـس از       و تفقه در آيات و روايات را وظيفه خود در هر زمان مى             دانند باز مى 

بررسى عقائد اين دسته و تتبع در احاديث و آيـات قـرآن در ايـن خـصوص همـه بـه                      
  .اند وآنها را سر سلسله كفار مى دانند نجاست اين جمعيت فتوا داده

نها تصريح شـده و     به نجاست آ  »  الوثقى ةعرو«مثال همانگونه كه فرموديد در كتاب       
اند ايـن مطلـب را تأئيـد         اكثر آنهائى كه بر اين كتاب حاشيه زده و يا آن را شرح نموده             

  .اند كرده
اين مـسأله را    » اكثراً«ولى همان طورى كه شما اشاره فرموديد        : استاد دانشگاه گفت  

ودشان را بـا    اند آنها را تبرئه كرده و بلكه خ        اند، اما در اين ميان جمعى بوده       تأئيد نموده 
  .اند آنها هم عقيده معرفى نموده

را »  الـوثقى  ةعـرو «در اينجا اسم چند كتاب از حواشى        (
اند ذكر كـرد     كه متأسفانه آنها وحدت وجوديها را تبرئه كرده       

كه ما به منظور آنكه مبادى اين بزرگـان پـس از ايـن اشـتباه                
  ).كنيم متنبه شده باشند از ذكر نام آنها خوددارى مى

العاده تعجـب كـردم و       ز اطالعات اين استاد دانشگاه نسبت به كتب شيعه فوق         من ا 
  . او را در دل تحسين نمودمجداً

ولى شما بدانيد پيشوايان شيعه از قائلين به وحدت وجود بيزارندو آنها را : من گفتم
  .دانند جزء مسلمانان نمى

سنت فكر كـرده و در      در اين مطلب شيعه بهتر از علماى اهل         : استاد دانشگاه گفت  
  .اند ى خداشناسى بهتر گام برداشته مسأله

بـا سـاير     )يعنـى توحيـد واقعـى     (چقدر خوب است شما در اين مـسأله         : من گفتم 
علماى مكه نيز سخن بگوئيد، شايد آنها هم مانند شما از بعـضى مطـالبى كـه بـا مقـام                     

  .قدس ربوبى منافات دارد دست بكشند
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  .اى دارند چه عقيده مثالً: استاد دانشگاه گفت
چند روز قبل كه در مدينه بودم با يكـى از علمـا راجـع بـه ايـن آيـه بحـث           : گفتم

  :فرمايد كردم كه خدا در قرآن مى مى
ω uρ)) ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ 

í™ !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ t((βθ è% y— ö ãƒ.1  
انـد   سانى كه در راه خدا كشته شـده       گمان نبريد ك  : يعنى

  .خورند اند و در نزد خدا روزى مى اند بلكه زنده مرده
گفت ذات خـدا در عـرش اسـت و شـهداء هـم درعـرش نـزد خـدا روزى                      او مى 

  !!خورند مى
  .شما چه دليلى بر رد اين مطلب داريد: استاد دانشگاه گفت

 به آن مكان    مستقر گردد طبعاً  اگر خدا مكانى داشته باشد كه ذات او در آنجا           : گفتم
محتاج بوده و عالوه در مكانهاى ديگر وجود ندارد و از حال بندگان و مخلـوق خـود                  

  .اطالع است بى
گويد خدا در عرش است براى خدا علمـى قائـل            كسى كه مى  : استاد دانشگاه گفت  

  .است كه آن علم احاطه بر جميع موجودات دارد
  .آيا علم خدا غير ذات اوست: گفتم
  بلى: گفت
آيا علم خدا پس از ذات او بوجود آمده يا با ذات حضرت حق هميشه بـوده                 : گفتم

  .است
  .با ذات خدا هميشه بوده است:گفت
  .آيد بنابراين تعدد قدما كه شرك محض است الزم مى: گفتم

                                                 
  .169ى  ى آل عمران،آيه رهسو ـ1
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صـحيح بخـارى و     (صحيح است ولى اين مطلبـى اسـت كـه در صـحيحين              : گفت
نيست كه آنها روايـات باطـل و غلـط را نقـل كـرده               ذكر شده و ممكن     ) صحيح مسلم 

  .باشند
شود يا   در كجاى صحيح بخارى و صحيح مسلم نوشته شده كه خدا ديده مى            : گفتم

  .مكانى دارد
كنـد   نقل مى ) اللّه عليه وآله   صلى(» پيغمبراكرم« در كتاب توحيد، از      9در جلد : گفت
  .اش اينست كه خالصه
  !!بينيد خدا را هم خواهيد ديد  را مىآنچنان كه ماه و خورشيد: فرمود

استاد دانشگاه بيشتر از همين مقدار از كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم در باره               
 كه مقـدارى درآن كتـب دقـت كـردم           1/8/54اين موضوع ذكر نكرد ولى من در تاريخ         

عبارات زير را از آن يادداشت كردم و اينـك در معـرض مطالعـه خواننـدگان منـصف                   
  .دهم قرارمى
  

  شود چگونه خدا ديده مى
بـيش از    ى تمام مذاهب آسـمانى اسـت و در اسـالم           مسأله توحيد كه اساس و پايه     

سائر مذاهب مورد توجه و اهميت قـرار گرفتـه اسـت، متأسـفانه در ايـن دو كتـاب از                     
تـر   جهات مختلف تحريف گشته و غيرقابل قبول معرفى گرديده است، بعبارت روشـن            

شـود   اساس فراوان در مسأله توحيد ديده مى       الب خالف واقع و بى    در اين دو كتاب مط    
دهيم و تا حدودى كه وضع اين كتـاب          كه ما نيز آنها را يك بيك مورد بررسى قرار مى          

  .داريم اساس و خالف واقع بر مى كند پرده از روى آن مطالب بى اقتضا مى
بـق مـضمون    ى توحيد ايـن اسـت كـه ط         اولين بحث مهم و جالب توجه در مسأله       

حديثهائى كه در اين دو كتاب نقل گرديده است خداوند مانند جسمى از اجـسام ايـن                 
  .اند عالم نشان داده شده و اين دو كتاب خدا را قابل رؤيت و ديدنى معرفى نموده

  .هائى از اين احاديث توجه و دقت شود اينك به نمونه
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  :گويد مى1 جريرـ1
» سول خـدا  ر«در حضور   ) شب چهاردهم ماه  (يك شب   

بوديم، آن حضرت نگاهى به قرص ماه       ) اللّه عليه وآله   صلى(
  :كرد آنگاه فرمود

بينيـد، خـدا را نيـز        همانطور كه قـرص ايـن مـاه را مـى          
خواهيد ديد و در ديدار خداوند، هيچ فـشار و نـاراحتى بـر              

ى نمـاز    توانيـد در بـاره     شما وارد نخواهد گشت، هر چه مى      
و موانع را بر طرف سـازيد،       صبح و نماز عصر كوشش كنيد       

سـپس ايـن آيـه را       ) اللّه عليه وآله وسلم    صلى(» رسول خدا «
  :خواند
پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب، نام خدارا تسبيح           «
  2.»كن

اين حديث را بخارى و مسلم در صحيح خود در ابواب           
  3.اند متعدد و با سندهاى مختلف نقل نموده

 بخارى است در شرح اين حـديث از كرمـانى           كه يكى از شارحين صحيح    » عيينى«
فان «آوردن فاء در جمله     : كند كه  نقل مى ) او نيز از شرح كنندگان صحيح بخارى است       (

                                                 
كنا جلوسا عندالنبى صـلى اللّـه عليـه و آلـه و سـلم فنظـر الـى القمـر                     «: عن جرير قال   ـ1
انكم سترون ربكم كماترون هذاالقمر، التـضامون فـى رؤيتـه، فـان اسـتطعتم ان                : البدر فقال  ليله

 باسـم ربـك قبـل       وسـبح : التغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا، ثم قـرء            
  .»طلوع الشمس و قبل الغروب

  . الفجرة، باب فضل صالة العصر و باب فضل صال1صحيح بخارى، جلد 
 .ى ق ، تفسير سوره6صحيح بخارى جلد 

 .39ى  ى ق، آيه سوره ـ2

  .، كتاب توحيد9 صحيح بخارى، ج ـ3
 .الصبح والعصر والمحافظة عليهما باب فضل صالتى، 2صحيح مسلم، ج 
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كه در تعقيب موضوع رؤيت قرار گرفته است، دليل بر ايـن اسـت كـه نائـل                  » استطعتم
ن شدن به ديدار خداوند با محافظت به نماز صبح و عصر است و براى هر كس و بـدو                 

  .تحمل زحمت و مشقت، امكان پذير نيست
  :گويد مى1»ابوهريره «ـ2

                                                 
هـل  : القيامـة؟ قـال    هل نرى ربنا يـوم    : يارسول اللّه   : ان اناسا قالوا  :  اباهريرة اخبرهما  ان«ـ 1

قـال فهـل تمـارون فـى     ! يا رسول اللّـه  . ال: البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا   تمارون فى القمر ليله   
  .القيامه فانكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم: قال. ال: الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا

من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس و منهم من يتبع القمر و مـنهم مـن                   : فيقول
: يتبع الطواغيت و تبقى هذه االمة فيها منافقوها، فيأتيهم اللّه فى غيرالصورة التى يعرفـون فيقـول                

يهم اللّـه  انا ربكم فيقولون نعوذ باللّه منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فاذااتينا ربنا عرفنـاه، فيـأت         
انت ربنا فيتبعونه، و يـضرب جـسرجهنم قـال          : انا ربكم فيقولون  : فى الصورة التى يعرفون فيقول    

فاكون اول من يجيز من الرسل باللّه واليتكلم يؤمئذ احد اال الرسل و كـالم الرسـل                 : رسول اللّه   
ـ               : يومئذ : سعدان؟ قـالوا  اللهم سلم اللهم سلم و به كالليب مثل شوك السعدان، اما رأيتم شـوك ال

فانها مثل شوك السعدان غير انها اليعلم عظمها االاهللا، فتخطف الناس باعمـالهم، مـنهم               : بلى قال 
الموبق بعلمه و منهم المخردل ثم ينجوا، حتى اذا فرغ اهللا من القضابين عباده و اراد ان يخرج مـن     

جوهم فيعرفونهم بعالمة الـسجود     يخرج ممن كان يشهد ان الاله االاللّه؛ امرا لمالئكة ان يخر          .النار
و حرم اللّه على النار ان تأكل من ابن آدم اثر السجود؛ فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليم ماء؛                  
يقال له ماء الحيوة؛ فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل؛ ويبقـى رجـل مقبـل وجهـه علـى النـار               

فاليـزال  : عـن النـار؛ فيقـول     قد قشبنى ريحها واحترقى زكاءهـا فاصـرف وجهـى           ! يارب: فيقول
. ال وعزتـك ال اسـئلك غيـره       : لعلك ان عطيتك ان تسألنى غيره؟ فيقول      . يدعواللّه فيقول اللّه    

الـيس قـد    : فيقـول ! قربنى الـى بـاب الجنـة      ! بعد ذلك يا رب   : فيصرف وجهه عن النار ثم يقول     
لعلى ان اعطيتك   : ولزعمت ان التسألنى غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما اغدرك؟ فاليزال يدعوا فيق            

فيعطـى اللّـه مـن عهـود و مواثيـق ان            . ال وعزتك ال اسئلك غيـره     : ذلك تسألنى غيره؟ فيقول   
: اليسأله غيره؛ فيقربه الى باب الجنة؛ فاذا رأى ما فيها سكت ما شاء اللّـه ان يـسكت؛ ثـم يقـول                     
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) صـلى اللّـه عليـه وآلـه وسـلم         (» رسول خدا «اى از    عده
  آيا خدا را در روز قيامت خواهيم ديد؟: سؤال نمودند كه

ديـدن مـاه     آيـا در  : رسول اكرم در جـواب آنـان فرمـود        
 عرضه! چهارده شبه كه ابرى در جلوش نيست ترديد داريد؟        

اللّـه   صـلى (» رسـول «نه يا رسول اللّه آنگاه حضرت       : داشتند
در ديدن آفتاب كه ابـرى مـانع از آن          : سؤال نمود ) عليه وآله 

آرى خـدا را    : كنيد؟ عرضه داشتند نه، فرمـود      نباشد شك مى  
  !!مانند آفتاب و ماه بدون ترديد خواهيد ديد

در روز  : فرمود) صلى اللّه عليه وآله   (» رسول خدا «سپس  
: شود كـه   گردند، به آنان اعالم مى     يامت كه مردم محشور مى    ق

نمـود امـروز از وى       هركس در دنيا به هر چـه پرسـتش مـى          
ى  كننـد عـده    اى از مردم از آفتاب تبعيت مى       تبعيت كند، عده  

  .كنند ديگر از ماه پيروى مى
ى سومى پشت سر معبودهـاى سـاختگى و باطـل            طايفه

كند، تنها   د باطلى پيروى مى   افتند، خالصه هر كس از معبو      مى
مانـد پـس     امت من با افراد منافق كه در ميان آنها اسـت مـى            

شناسـند بميـان آنـان       خداوند در غيرآن قيافه اى كه او را مى        
از تو بـر    : گويند من خداى شما هستم، مى    : گويد آيد و مى   مى

                                                                                                                                            
 يـاابن آدم مـا      ادخلنى الجنة؛ فيقول اللّه او ليس قد زعمـت ان التـسألنى غيـره؟ ويلـك               ! يارب

يا رب التجعلنى اشقى خلقك؛ فاليزال يدعوا حتى يضحك اللّه ؛ فـاذا ضـحك               : فيقول! اغدرك
تمـن مـن كـذا؛      : تمن من كـذا فيتمنـى؛ ثـم يقـال         : منه؛ اذن له بالدخول فيها؛ فاذا دخل فيها قيل        

  .»هذالك و مثله معه: حتى ينقطع به االمانى فيقول اللّه . فيتمنى
،باب الصراط جسر   8، كتاب التوحيد، و ج      9، باب فضل السجود، ج      1صحيح بخارى، ج    

  .جهنم
 .معرفة طريق الرؤية، باب 1صحيح مسلم، ج 
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كنيم تـا    مانيم و هيچ حركت نمى     بريم در اينجا مى    خداپناه مى 
  .شناسيم يان بيايد او را بخوبى مىخداى مابم

ــه ديگريكــه او را مــى  ــد در قياف شناســند  ســپس خداون
گوينـد   شما هستم مى   من خداى : گويد آيد و مى   بميانشان مى 

افتنـد سـپس     آرى تو هستى خداى ما، پس از پى خداوند مى         
شود و از پيامبران اول كـسيكه        از وسط جهنم پلى كشيده مى     

خواهم بود در آن روز بجـز انبيـاء         دهد من    امتش را عبور مى   
كسى ياراى سخن گفتن ندارد و گفتار پيغمبران هم در آنروز           

خـدايا بنـدگانت را از فـشار و         : سخت و هولناك اينست كه    
ناراحتى هاى امـروز نگهـدار، و در جهـنم خارهـائى ماننـد              

  .خارهاى مغيالن وجود دارد
رضه ايد؟ ع آيا خار مغيالن ديده   : سپس رسول خدا فرمود   

داشتند بلى، فرمود خارهاى جهنم مانند خـار مغـيالن اسـت            
دانـد پـس     ولى بزرگى آن خار هارا كسى جز خداونـد نمـى          

اى بهالكت   گردند، عده  مردم در اثر اعمال زشتشان گرفتار مى      
اى ديگر قطعه قطعه شده در ميان آتش قـرار           رسند و عده   مى
  .كنند گيرند، سپس نجات پيدا مى مى

پس ازآنكه خداوند از قـضاوت      : افه نمود رسول خدا اض  
و حكم كردن در ميـان بنـدگانش فـارغ گرديـد و خواسـت               

  .افراديرا از آتش نجات بدهد
انـد   كسانى را كه بر وحدانيت و يگانگى او شهادت داده         

كنـد كـه آنـان را از آتـش           بخشد بر مالئكه امر مى     نجات مى 
ناسـند و   ش خارج كنند، مالئكه با عالمت سجده، آنهـا را مـى          

  .كند كه اثر سجده را بسوزاند خداوند برآتش حرام مى
كنند در حاليكه بدنشان     مالئكه آنان را از آتش خارج مى      

سوخته و سـياه گرديـده اسـت، پـس بـه روى بدنـشان آب                
اى كـه در     شود و گوشت بدنشان مانند دانـه       حيات ريخته مى  
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اهـل  گردد از    كنار رودخانه قرار گرفته باشد بسرعت سبز مى       
ماند كه صورتش بطرف آتش اسـت عرضـه       محشر مردى مى  

هـايش   عفونت جهنم مرا مسموم كرد و شعله      ! خدايا: دارد مى
مرا سوزانيد، صـورتم را از آتـش برگـردان و همچنـان دعـا               

: گويـد  كند خداونـد مـى     كند و تقاضاى خود را تكرار مى       مى
ى ترا بدهم؛ شايد غيـر از آن چيـز ديگـرى نيـز               اگر خواسته 

دارد؛ نه قسم بعزتت غير از اين تقاضـا   تقاضا كنى؛ عرضه مى   
اى نداشته و ندارم؛ خداوند صورت او را از آتـش            و خواسته 

خـدايا مـرا بـه درب       : دارد گرداند؛ بعد از آن عرضه مى      بر مى 
آيـا  : گويـد  خداوند در جواب وى مى    . بهشت نزديك بگردان  

يگـرى  ى د  گفتى بجز يك حاجت؛ خواسـته      تو نبودى كه مى   
ندارم و چيز ديگرى سؤال نخواهم نمود؟ واى برتو اى پـسر         

  آدم، چقدر پـر مكـرى؟
ــر خواســته و در تقاضــايش اســرار مــى  ورزد  آن مــرد ب

اگر اين خواسته تو را بدهم باز هـم شـايد           : گويد خداوند مى 
  چيز ديگرى از من بخواهى؟

نه به عزتت قسم ديگر غير از اين تقاضا         : دارد عرضه مى 
بنـدد،   تى ندارم، خداوند با وى پيمانهاى محكمى مـى        و حاج 

كه ديگر چيزى سـؤال نكنـد سـپس او را بـه درب بهـشت                 
بيند مـدتى    كند وقتى آنچه كه در بهشت است مى        نزديك مى 
مـرا داخـل    ! خـدايا : دارد كند، سپس عرضـه مـى      سكوت مى 
  :فرمايد خداوند مى! بهشت بكن

نـدارم واى بـر     ديگر تقاضائى   : گفتى آيا تو نبودى كه مى    
: دارد آن مـرد عرضـه مـى      !چقـدر پرمكـرى؟   ! تو اى پسر آدم   

و آنقــدر در ! مــرا محرومتــرين بنــدگانت قــرار مــده! خــدايا
!! گيـرد  اش مـى   كند كه خداوند خنده    اش پافشارى مى   خواسته

اش گرفت، اذن داخـل شـدن بـه          وقتى خداوند از وى خنده    
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وى گفتـه   دهد، وقتى داخل بهشت شد بر        بهشت را به او مى    
پس آنچه كه دلش    ! خواهد از ما بخواه    آنچه دلت مى  : شود مى
  .كند خواهد تقاضا مى مى

بـاز  ! خواهى از ما بخـواه     آنچه مى : شود باز بوى گفته مى   
هـايش   كند؛ وقتى خواسته   خواهد سؤال مى   هم آنچه دلش مى   

خـواهى بـه     فرمايد دو برابر آنچه مى     تمام گرديد خداوند مى   
  .دهم تو مى

) صـلى اللّـه عليـه وآلـه    (» رسـول اللّـه  «اى از   عـده : گويـد  مـى 1يابوسعيد خدر  -3
  !يا رسول اللّه: پرسيدند

                                                 
يا رسول اللّـه    : ان ناسا فى زمن النبى صلى اللّه عليه وآله قالوا         «: عن ابى سعيد الخدرى    ـ1

هل تضارون فى رؤيـة     : النعم ق ) صلى اللّه عليه وآله   (هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول اللّه         
البـدر   و هل تضارون فى رؤية القمر ليله      : قال. ال: الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا      

ما تـضارون فـى رؤيـة اللّـه         ): صلى اللّه عليه وآله   (قال النبى   . ال: ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا    
القيامة اذن مؤذن ليتبع     ا كان يوم  تبارك و تعالى يوم القيامة؛ اال كما تضارون فى رؤية احدهما؛ اذ           

كل امة ما كانت تعبد، فال بيقى احد كان يعبد غيراللّه، من االصنام و االنصاب؛ اال يتساقطون فى                  
من : الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم     يبق اال من يعبداللّه من بر وفاجر وغير اهل         النار؛ حتى اذا لم   

كذبتهم ما اتخذاللّه من صاحبة و ال ولـد فمـا           : ه فيقال لهم  نعبد عزيز ابن اللّ   : كنتم تعبدون؟ قالوا  
االتروون فيحشرون الى النار كانها سراب يحطـم        : فيشار! فاسقنا! عطشنا يا ربنا  : ذاتبغون؟ فقالوا 

  .بعضها بعضا؛ فيتساقطون فى النار
: قـال لهـم   كنا نعبد المسيح ابن اللّه في     : من كنتم تعبدون؟ قالوا   : ثم يدعى النصارى فيقال لهم    

ماذا تبغـون فكـذلك مثـل االول؛ حتـى اذا           : كذبتم؛ ما اتخذ اللّه من صاحبة و ال ولد؛ فيقال لهم          
يبق اال من كان يعبداللّه من بر و فاجر، اتاهم رب العالمين فى ادنى صورة من التى راوه فيهـا؛                     لم

الدنيا علـى افقـر مـا كنـا       فارقنا الناس فى    : ماذا تنظرون؟ تتبع كل امة ما كانت تعبد قالوا        : فيقال
النشرك باللّه شيئا   : فيقولون. نصاحبهم و نحن ننتظر ربنا الذى كنا نعبد فيقول انا ربكم           اليهم؛ ولم 
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آرى : آيا خدا را در روز قيامت خواهيم ديد؟ جواب داد         
سپس فرمود در ديدن آفتاب در موقع ظهر كه در بـاالى سـر           

درخـشد و ابــرى در مقـابلش نيـست كــوچكترين     شـما مـى  
در : بعد فرمود . نه: تصور است؟ گفتند  اختالف در ميان شما م    

ديدن ماه در شب چهاردهم؛ كه روشنائيش همـه جـا را فـرا              
كنيـد؟   مـى  گرفته است و ابرى در مقـابلش نيـست اخـتالف          

  !نه، يا رسول اللّه: گفتند
ــود ــد   : فرم ــدار خداون ــت در دي ــان در روز قيام همچن

كوچكترين اختالف و فشار و ناراحتى بوجود نخواهـد آمـد           
ى همانطور كه ديدن آفتاب و ماه براى همـه كـس و بـه               يعن(

  ).آسانى ممكن است ديدار خدا هم امكان پذير خواهد بود
بـه گفتـارش    ) صلى اللّه عليه وآلـه    (» رسول خدا «سپس  

در روز قيامــت از طـرف خـدا اعــالن   : چنـين ادامـه داد كـه   
نمود؛ امروز   هر امتى از هر چه كه در دنيا پيروى مى         : شود مى

پرستان در ميـان آتـش       عيت كند؛ در اين موقع تمام بت      هم تب 
گيرند؛ خداپرستان ولو معصيت كار هم باشـند         جهنم قرار مى  

ماننـد؛ سـپس يهـود را؛ بـه          اى از اهل كتاب باقى مـى       و عده 
در : پرسـند كـه    خوانند و از آنان مـى      ى عدل الهى مى    محكمه

. دابه عزيز پـسر خـ     : گويند كرديد؟ مى  دنيا به كى پرستش مى    
دروغ گفتيد و افترا بـستيد؛ زيـرا خـدا          : شود به آنان گفته مى   

براى خود مصاحب و فرزندى اختيار ننموده است؛ حاال چه          
! خدايا ما تشنه هستيم سـيرابمان كـن       : گويند خواهيد؟ مى  مى

                                                                                                                                            
مرتين او ثالثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقـول هـل بيـنكم و بينـه عالمـة فتعرفونـه بهـا                        

  .» ...الساق فيكشف عن ساق: فيقولون
  .، كتاب التوحيد9ى نساء و جلد  سير سوره، تف6صحيح بخارى، جلد 
 .معرفة الطريق الرؤية، باب 1صحيح مسلم، جلد 
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هيچگاه سيراب نخواهيـد گرديـد و      : شوند كه  جواب داده مى  
كـه يكـى    (اب  هايش مانند امواج سـر     در ميان آتشى كه شعله    

خـورد و بـر روى هـم قـرار           پس از ديگـرى بـه چـشم مـى         
  .شوند انداخته مى) گيرند مى

آورنــد و  ســپس نــصارا را بــه محكمــه عــدل خــدا مــى
مـسيح پـسر    : گويند كرديد؟ مى  به كى پرستش مى   : پرسند مى

اين دروغ و افتراست؛ زيرا خداونـد بـراى      : گويند مى. خدا را 
وده است و به آنـان نيـز گفتـه          خود يار و فرزندى اختيار ننم     

خواهيد؟ اين دسته نيز ماننـد يهـود در ميـان            چه مى : شود مى
ماند مگـر خداپرسـتان كـه        گيرند؛ تا اينكه نمى    آتش قرار مى  

  .كارانشان با هـم ديگـرند نيكوكاران و معصيت
در اينجا اسـت كـه خداونـد در نزديكتـرين صـورت و              

يـا در   (رت ديده بودند،    اى كه خدا را در آن قيافه و صو         قيافه
بـه ميـان آنـان      ) اى كه از خدادر نظرشان بود      صورت و قيافه  

  .آمد مى
منتظر چه هستيد؟ هـر جمعيتـى از   : شود به آنان گفته مى  

نمــود، تبعيــت كنــد در جــواب  آنچــه در دنيــا پرســتش مــى
ما در آن دنيا كه احتيـاج بيـشترى بـه همكـارى و              : گويند مى

 گـرفتيم و بـا آنـان قطـع رابطـه            كمك داشتيم از آنان كنـاره     
نمــوديم و حــاال منتظــر خــدائى هــستيم كــه او را پرســتش 

. اينك من خـداى شـما هـستم       : گويد خداوند مى . نموديم مى
دهـيم و    چيزى را بر خداى خود شريك قرار نمـى        : گويند مى

كنند تا جـائى كـه بـراى         اين جمله را دو يا سه بار تكرار مى        
شود كه در وى      و نزديك مى   بعضى از آنان يأس حاصل شده     

آيا ميان شـما و     : گويد برگشت روى دهد، خداوند مى     حالت
!! ى او خـدا را بـشناسيد       خدا هيچ عالمتى هست كه بوسـيله      

پس خداوند پـاى  ! آن عالمت پاى خدا است    ! آرى: گويند مى
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كنـد و هـر مـؤمن در مقـابلش بـه سـجده               خود را ظاهر مى   
  1.افتد مى

  :گويد جرير بن عبداهللا مى ـ4
شـما خـداى    : فرمود) صلى اللّه عليه وآله   (» رسول خدا «

  2.خود را آشكارا و با چشم خواهيد ديد
  :گويد قسطالنى مى

 گرفتـه شـده و     ء عيانـاً   عاينت الـشى   با كسر عين از      عياناً
  3.گويند  مىچيزى را كه با چشم ديده شود عياناً

  :فرمود) آلهصلى اللّه عليه و(» رسول خدا«: كند نقل مى4 صهيبـ5
در روز قيامت وقتى كه اهل بهشت وارد بهشت گرديـد،        

خواهيـد بـراى شـما بـيش از ايـن            آيا مـى  : گويد خداوند مى 
ى  خدايا اين احسان بزرگ تو دربـاره       :گويند احسان كنم؟ مى  

ما بس نيست كه ما را رو سفيد گردانيدى؟ آيا ما را از آتـش               
ا ديگر نعمتى   جهنم نجات ندادى و داخل بهشت ننمودى؟ آي       

  باالتر از اين متصور است؟
  :فرمود) صلى اللّه عليه وآله(» رسول خدا«

                                                 
حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولـون الـساق                 «ـ1

 .»...فيكشف عن ساقه فيسجد اللّه كل مؤمن

حيـد، بـاب وجـوه يومئـذ        ، كتـاب التو   9صحيح بخـارى، ج     .»انكم سترون ربكم عيانا   «ـ2
 .ناضره

 .391، ص 10 ارشاد السارى، ج ـ3

يقـول  : اذا دخل اهل الجنة الجنة قـال      «: عن صهيب عن النبى صلى اللّه عليه وآله قال         ... ـ4
تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة وتجنبنـا        الم: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون   : اللّه تبارك وتعالى    

  .»لحجاب، فمااعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجلفيكشف ا: قال! من النار؟
 . روية المؤمنين ربهم فى االخرة، باب اثبات1صحيح مسلم، ج 
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هـا و موانـع برداشـته        پس از اين سؤال و جـواب؛ پـرده        
گردد و براى اهل بهشت      شود و جمال خداوند نمايان مى      مى

تر از تماشاى جمال     شود كه باالتر و محبوب     نعمتى داده نمى  
  .خداوند باشد

صـلى اللّـه   (» رسول خدا«: كند كه نقل مى1بن عبداللّه ابن قيس از پدرش     ابوبكر ا  ـ6
  :فرمود) عليه و آله

دو بهشت هست كه ساختمان آنها و تمام ظرفها و ديگر           
وسائلــشان از نقــره اســت و دو بهــشت ديگــر هــست كــه  
ساختمان و تمام ظروف و وسايلشان از طـال اسـت و ميـان              

!! ن هـيچ مـانعى نيـست   مردم و تماشاى آنان به پروردگارشـا      
ى كبرياى خداونـد كـه در صـورت خداونـد و در              مگر پرده 

  .بهشت عدن قرار گرفته است
گرديده و عين    ى رؤيت خدابا چشم سر، از صحيحين نقل        اين شش حديث درباره   

  2.همان حديثها، و گاهى با تفاوت در صحاح ديگر نقل گرديده است
ديث ديگر كه در صحيحين نيـست ولـى         در اينجا توجه خواننده گرامى را به دو ح        

  :نمائيم در سنن نقل گرديده است جلب مى
كمتـرين  : فرمـود ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول خدا «: گويد مى3 عبداللّه بن عمر   ـ8

شود نصيب كسى اسـت كـه، بـه باغهـا و همـسران و                مقامى كه به اهل بهشت داده مى      
                                                 

جنتان من  «: بكر ابن عبداللّه ابن قيس عن ابيه عن النبى صلى اللّه عليه وآله قال              عن ابى  ـ1
 ومابين القوم وبـين ان ينظـروا الـى          فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما،         

  .»ربهم، اال رداء الكبر على وجهه فى جنة عدن
  .اثبات رؤية المؤمنين ربهم فى االخرة ، باب1صحيح مسلم، ج 

 .، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء9صحيح بخارى، ج 

 رؤية الـرب ب ، با4و سنن ترمذى، ج  . ، باب الرد على الجهميه    1به سنن ابن ماجه ج       ـ2
  .مراجعه شود
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ى هـزار سـال راه راپـر     كند كه فاصـله  خدمتگزاران و تختها ونعمتهاى بهشت تماشا مى     
ترين آنان در پيشگاه خدا كسى است كه صبح و شـب بـه جمـال                 كرده باشند و گرامى   
  !!كند خداوند تماشا مى

  :اين آيه را خواند) صلى اللّه عليه و آله(» رسول خدا«سپس 
صورتهائى در آن روز خوشحالند كه به خدايشان تماشـا          

  .كنند مى
ين آيه شريفه كه براى اثبات مدعا مورد تمسك واقع گرديده در            ى ا  درباره: توضيح

  .صفحات آينده بحث خواهد شد
  :كند نقل مى) صلى اللّه عليه و آله(» رسول خدا«از 1 جابر ابن عبداللّهـ8

منـد   در بين اينكه اهل بهشت از نعمتهـاى بهـشتى بهـره           
گردد، اهل بهشت سـرهاى      هستند، نورى براى آنان ظاهر مى     

بينند خداوند است كه از طـرف بـاال          كنند مى  را بلند مى  خود  
درود بر شما   : گويد خداوند بر آنان مى   ! كند بر آنان تماشا مى   
  .اى اهل بهشت

                                                                                                                                            
ان ادنى اهـل الجنـة منزلـة        «: صلى اللّه عليه و آله    » رسول اللّه «قال  :  عن ابن عمر يقول    ـ3

لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة الف سنة، وأكـرمهم علـى اللّـه، مـن                
        وجوه يومئـذ ناضـرة     )  آله صلى اللّه عليه و   (» رسول اللّه «ينظر الى وجهه غدوة وعشية، ثم قرء

  .»الى ربها ناظرة
 .688، ص  رؤية الرب، باب4سنن ترمذى، ج 

ـ  : عن جابربن عبداللّه قالـ1 بينا اهل الجنة فى : قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم 
الـسالم  : نعيمهم اذ سطح لهم نور، فرفعوا رؤسهم فاذا الرب قد اشرف علـيهم مـن فـوقهم، فقـال                

فينظر اليهم و ينظـرون     : و ذلك قول اهللا سالم قوال من رب رحيم قال         : قال!! يا اهل الجنة  عليكم  
ء من النعيم؛ ماداموا ينظرون اليه حتى يحتجـب عـنهم و يبقـى نـوره و                  اليه، فال يلتفتون الى شى    
  .»بركته عليهم فى ديارهم
 .، باب الرد على الجهمية1سنن ابن ماجه، ج 
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≈Ν :اين است آيـه شـريفه     : رسول خدا آنگاه فرمود    n= y™)) 

Zω öθ s% ⎯ ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm صلى اللّه عليـه    (» رسول خدا «سپس  1))‘§
كنـد و اهـل      هل بهشت تماشا مـى    خداوند بر ا  : فرمود) و آله 

و در آن لحظات كه برخدا      ! كنند بهشت بر خداوند تماشا مى    
كنند بر هيچ نعمتـى از نعمتهـاى بهـشت توجـه و              تماشا مى 

عالقه ندارند تـا اينكـه خداونـد از آنـان محتجـب و غائـب                
گردد؛ و نور و خير و بركت او براى آنان در منزلهايـشان              مى

  .ماند باقى مى
  

  !شود ز اين حديثها استفاده مىآنچه ا
  :شود اين است كه آنچه ازمجموع اين احاديث استفاده مى

اى  شود و اشـعه     خداوند در روز قيامت، با همين چشم ظاهرى و بدنى ديده مى            ـ1
كنـد و جـسم خـدا آن اشـعه را بـر چـشم                از چشم انسان بوجود خدا اتصال پيدا مـى        

  2.كند منعكس مى
انحصارى و مخصوص بر بندگان خاص نيـست؛ بلكـه    رؤيت خدا يك موضوع    ـ2

  3.بندگان منافق هم به ديدار خداوند نائل خواهند گرديد
 خداوند داراى صورت و جسم تركيبى است كه حوادث؛ مانند تحول و انتقال و               ـ3

  .گردد حركت بر وجود او عارض مى
  .گيرد  خداوند در مكان و محلى مخصوص در برابر بندگان قرار مىـ4

                                                 
 .58ى ى يـس،آيه سوره ـ1

 .»...انكم سترون ربكم كماترون هذاالقمر و« ـ2

  .» ...وتبقى هذا االمة فيها منافقوها فياتيهم اللّه« ـ3
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هاى مختلفى اسـت كـه در بعـضى از            خداوند داراى صورتهاى گوناگون و قيافه      ـ5
شناسـند و بـه      ها براى بندگان قابل شناخت نيست ولى در بعضى قيافـه او را مـى               قيافه

  1.افتند پشت سر او مى
شناسـند و     و گاهى با عالمت مخصوص كه عبارت از ساق خدا است، او را مى              ـ6

  2 .گردد نمى ر نساخته است معارفه حاصلتا خداوند ساق خود را ظاه
آيد تعجب و خنده خدا و        و باالخره آخرين مطلبى كه از اين حديثها بدست مى          ـ7

در آخر فريب خوردن خداوند است؛ كه بوسيله فرزنـد آدم و بنـده گناهكـارش انجـام       
  .پذيرد مى

مسلم ى احاديثى كه در باره رؤيت خدا از صحيح بخارى و صحيح  اين بود خالصه
نقل گرديده است كه گذشته از ديدن خدا با چـشم سـر مطالـب زيـادى ديگـرى هـم                     

  .گردد كه به بعضى از آنها اشاره گرديد استفاده مى
نقل شده  ) صحيح مسلم و صحيح بخارى    (اين بود آنچه از سير در كتاب صحيحين         

مرحلـه  رود صـحيح نيـست و در    تا بدانيم اين كتب در مرحله اول آنچنان كه گمان مى 
) الـسالم  عليهم(» ائمه اطهار «دوم اگر افرادى در اسالم از دامن هدايت پيشوايان اسالم و          

  .شوند دور افتادند چگونه مبتال به انحرافات مى
  

  برگرديم به تتمه بحث با استاد
  .شود تقليد كرد مگر در اصول اعتقادات هم مى: من به استاد دانشگاه مكه گفتم

شـود   وم چون قطع آور نيست و احتمال اشتباه هم داده مى          تقليد از غير معص   : گفت
صـلى اللّـه    (» پيامبراسـالم « غلط است، ولى چون روايات صحيحين از معصومى ماننـد         

                                                 
فيـاتيهم  ... انا ربكم فيقولون نعوذ باللّـه منـك         : فياتيهم اللّه فى غير التى يعرفون فيقول      «ـ1

 .»...اللّه فى الصورة يعرفون 

  .» ...الساق فيكشف الساق: ه بها، فيقولونفيقول هل بينكم و بينة عالمة فتعرفون« ـ2
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توانيم به آن اعتماد نمائيم و بلكه در دل طبق آنچـه آن حـضرت                رسيده مى ) عليه و آله  
  .فرموده اعتقاد ايجاد كنيم

اين روايـات   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم  «اگر شما خودتان از دو لب     : گفتم
را شنيده بوديد در صورتى كه آن كلمات تأويلى نداشت و خالف حكم عقل هم نبـود                 

ولى متأسفانه شما در اينجا اعتمـاد بـه كـالم صـاحب كتـاب صـحيح                 . حق با شما بود   
صـلى اللّـه    (» رسـول اكـرم   «ايد و كالم او را، كالم        بخارى نموده و او را معصوم دانسته      

در فكـر خـود ايجـاد       ) است خالف حكم عقل  (تصور نموده و اين اعتقاد را     ) عليه و آله  
  .ايد فرموده

  .دهيد صحيح بخارى اشتباه كرده باشد آيا شما احتمال مى: گفت
  .دانيد شما او را معصوم مى: گفتم
  .نه: گفت
  .قل استپس احتمال اشتباه هست بعالوه كه اين معنى بر خالف حكم ع: گفتم
جعـل  » بخـارى «صحيح است ولى چگونه ممكن است كه ايـن احاديـث را             : گفت
  .كرده باشد
گويم صاحب كتاب صحيح بخارى و يا مسلم خودشان اين احاديث            من نمى : گفتم

  .اند را جعل كرده
ولى وقتى يهود و نصارى ديدند مردم مسلمان به مطالب كتـب آسـمانى آنهـا ايـن                  

گيرند، با زرنگى و تردستى عجيبـى از         مى) شود اند خدا ديده مى    هكه آنها نوشت  (ايراد را   
شما رواياتى جعل كردنـد كـه        در كتب معتبر  ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «زبان  

  .درِ دهان ما را ببندند
و اين عمل بقدرى ماهرانه انجام شد كه حتى علماى بزرگ شما تحـت تـأثير ايـن                  

صلى اللّه عليـه و     (» رسول اكرم «ات قرآن و كلمات صحيح      روايات قرار گرفتند و از آي     
  .غفلت نمودند) دو معصوم اين امت) (عليه السالم(» على بن ابى طالب«و ) آله
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  سر گذشتى كه مؤيد ما است
كه به مـذهب اسـالم و تـشيع         » وبستر«در چهار سال قبل دانشمند بزرگ انگليسى        

به ديدن ما آمد وقتى از علت تـشرف         » نىكانون بحث و انتقاد دي    «مشرف شده بود و در    
من يك مرد متفكر و محقق هستم، مدتها كشيش بـودم،           : گفت. به اسالمش سؤال كردم   

ولى هـر وقـت كلمـات تـورات و انجيـل و يـا سـائر كتـب مقدسـه را در خـصوص                         
  .نمودم كردم به مطالب چندش آورى برخورد مى خداشناسى مطالعه مى
  :خواندم كه مثال در تورات مى

خدا دروغ گفت و خدعه نمود و همه چيز بر او مخفى            «
  .»است
خراميد و متعدد است و ماننـد يكـى از افـراد بـشر               مى«
  .3 و2 و1سفر پيدايش، باب . »است
  .24، عدد 32باب . »كشتى گرفت و به زمين خورد«
  .، سفرخروج6، عدد 3باب . »و موسى خدا را ديد«
 بـاب بيـست   11 و 10 و 9عـدد  . »خدا پا و دست دارد  «
  .وچهار
. »را كـرد   خدا در بين راه به او برخورد و قصد قتـل او           «

  .21، عدد 4سفر خروج باب، 
سـفر  . »خدا پشيمان شد كه انـسان را خلـق كـرده بـود            «

، عدد 15، و كتاب اول سموئيل، باب      6، عدد   6پيدايش، باب   
10.  

كتاب دوم  . »از بينى خدا دود متصاعد و از دهانش آتش        «
  .7، عدد 22باب سموئيل، 

شود  و خدا درمقابل ابراهيم به صورت سه مرد ظاهر مى«
، 18سفر پيدايش، باب . »آورد و ابراهيم نان و آب براى او مى

  .29عدد 
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و خدا بر كرسى نشسته بود ولشگر در طرف راسـت و            «
، عـدد   22كتاب اول پادشاهان، بـاب      . »چپ او ايستاده است   

29.  
مانى ولـى قفـاى او ديـده         مىو خدا را اگر ببينى زنده ن      «
  .20، عدد 33سفر خروج، باب . »شود مى

، عدد  205سفر خروج، باب    . »و خدا ظلمت غليظى بود    «
22.  

  .5، عدد 14خروج، باب . »و خدا در برابر نازل شد«
و نيز در سفر پيـدايش بـاب اول جملـه بيـست وشـش               

و خـدا گفـت آدم را بـه صـورتمان و موافــق و     «: گويـد  مـى 
  .» بسازيممان شبيه

و «: گويـد   مـى  22و نيز در سفر پيدايش باب سوم جمله         
ما شده كه عارف نيـك و   خدا گفت همانا انسان مثل يكى از      

  .»بد گرديده است
گفت اينها مطالب كتاب تورات بـود كـه متأسـفانه يهـود و              » وبستر«در اينجا آقاى    

شـود در بـاره خـدا        نصارى به آن معتقدند و اما آنچه از كتاب عهد جديد اسـتفاده مـى              
  :گويد  مى18، جمله 28باب » انجيل متى« در تر و بدتر است، مثالً زشت

: پس عيسى پيش آمده بديشان خطـاب كـرده و گفـت           «
تمام قدرت درآسمان و بر زمين به من داده شده اسـت پـس        

همه امتها را شاگرد سازيد و ايشان را بنام اب و ابن و             . رفتم
  .»روح القدس تعميد دهيد

اما «: گويد  مى12 ـ  1، جمالت 4باب » انجيل لوقا« در و
عيسى پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت كـرد و روح             

ــرد و مــدت   ــان ب ــه بياب ــه 40او را ب  روز ابلــيس او را تجرب
عيسى در جواب وى گفت كه گفته شـده اسـت           ... نمود   مى

  .»خداوند خداى خود راتجربه مكن
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در «: گويـد   جمله اول مـى    باب يك » انجيل يوحنا «و در   
  .»ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود

و در رساله پولس رسول به روميان باب اول جملـه دوم            
در باره پسر خود كه به حسب جسم از داود متولد «: گويد مى

شد و به حسب قدوسيت پسر خدا به قوت معروف گرديـد            
  .»ى مسيحقيامت مردگان يعنى خداوند ما عيس از

: گويـد   مـى  8، جمله   8و در رساله پولس به قرنتيان باب        
ليكن ما را يك خداست، يعنى پدر كه همه چيز از اوست و             «

ما براى او هستيم و يك خداوند يعنى عيسى مسيح كه همـه             
  .»چيز از اوست و ما از او هستيم

: گويـد   مـى 13و در رساله دوم پولس به قرنتيـان جملـه           
خداوند و محبـت خـدا و شـركت روح          فيض عيسى مسيح    «

  .»القدس با جميع شما باد آمين
: گويـد   مى 5، جمله   5و در رساله اول يوحنا رسول باب        

كيست آنكه بر دنيا غلبه يابد جز آنكه ايمان دارد كه عيـسى            «
  .»پسر خداست

وقتى مابا دانشمندان و : دانشمند انگليسى اضافه كرد و گفت    » وبستر«در اينجا آقاى    
كـرديم آنهـا آخـرين توضيحـشان         ويسندگان مسيحى درباره اين مطالب بحـث مـى        يا ن 

  :دادند مقايسه مضحك مطالب زير بود كه براى ما شرح مى
در كتاب خداى مسيحيان متأسفانه همان مقايسه را ذكر كرده ما           » ستيفين تيلز «آقاى  

  :كنيم آن را از كتاب ايشان عيناًنقل مى
 محبـت ننمـوده كـه بـه         خداى موحدين جهان را آنقدر    «

جهان آيد و حاضر شود در ميان مردمان هم چـون فـردى از              
  .افراد بشر زندگى كند

انــدوه  خـداى مـسيحيان بــه تجربـه مفهــوم خـستگى و    
  .كسى و غربت را دريافته است وبى
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ولى خداى موحدين يحتمل كه با احساس همـدردى از          
  .خستگى و گرسنگى و اندوه و غربت مفهومى دريافته باشد

خداى مسيحيان به مفهوم مورد خيانت واقع شدن و من          
غير حق محكـوم گـشتن و مـورد اهانـت واقـع گرديـدن و                

  .مصلوب شدن و مدفون شدن واقف است
خداى موحدين به تجربه به مفهوم مـورد خيانـت واقـع            
شدن و من غير حق محكـوم گـشتن و مـورد اهانـت واقـع                

  .»تگرديدن و مصلوب شدن و مدفون شدن واقف نيس
در كتـاب   » ستيفن تيلـز  «اينها مطالبى است كه براى ترجيح تثليث بر توحيد، آقاى           (

  ). گفته است103صفحه » خداى مسيحيان«
سبب انزجار من از مـسيحيت همينهـا        : پس از نقل اين مطالب گفت     » وبستر«آقاى  

از يك گشتم تا آنكه  بود، مدتها سرگردان در پى دينى كه از اين انحرافات پاك باشد مى 
: روحانى مسلمان كه در لندن ساكن بود پرسيدم اعتقاد شما درباره خدا چيست؟ گفـت              

خـوانم و بيـشتر از ايـن         من فقط چند آيه از قرآن را براى معرفى خداى مسلمانان مـى            
  .فرصت بيان صفات خدا را ندارم

را متشكرم اگر من مرد دقيق و متفكرى باشم با همان چند آيه از قرآن مطلب : گفتم
  .كنم درك مى

  .روحانى مسلمان آيات زير را براى من قرائت كرد
بيند و اوسـت كـه       كند و اوست كه همه چشمها را مى        هيچ چشمى او را درك نمى     

  1.ى چيزهاست لطيف و مطلع از همه
  2.مانند او چيزى نيست و او شنوا و بيناست

                                                 

ω)) çµ ـ1 à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î6 sƒ ø:$#((ى انعام،   سوره
  .103ى  آيه
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  .»ء عليم وهو بِكُلِّ شَى«فرمايد   آيه مى16و در 
  .ذكر شده است» و اوبه هر چيزى احاطه علمى دارد«: نىيع

اى گذاشت ولى وقتى به مـن گفتنـد بـه      العاده اين آيات در فكر و روح من اثر فوق        
شود اعتماد كرد و بايد به تفسير آن مراجعه كنيد؛ من به كتب اعتقـادى                ظاهر قرآن نمى  

اختيارم بود مراجعه كردم،    دانشمندان مسلمان سنى كه در آن وقت در كتابخانه لندن در            
 در آن كتب وجـود دارد، نزديـك بـود ديوانـه             ديدم همان مطلب خرافى مسيحيت عيناً     

معتقد به دوئيت خدا است و حتى مخـالفين را خـارج از             » احمد حنبل «شوم، زيرا امام    
  1.دانسته است حدود خدا مى

  :گويد در شرح خود بر مسند احمد حنبل مى» احمد محمد شاكر«
ى رؤيت خداونـد بـه حـد تـواتر و بـه              يث در باره  احاد

مرحله ثبوت رسيده است و اگر كسى رؤيت خـدا را انكـار             
كند منكر يكى از ضروريات مذهب و رؤيت را تنها، جهميه           

  2.اند خوارج انكار كرده و معتزله و اماميه و
  :مذهب تمام اهل سنت اين است كه: گويد مى» فاضل نووى«

ن و چيـز محـالى نيـست و در          رؤيت خداوند عقال ممك   
در روز قيامت مؤمنين بـه ديـدار        : اين مطلب اتفاق دارند كه    

خدا نائل خواهند گرديد، تنها يك عده از اهل بـدعت ماننـد             
كننـد رؤيـت     معتزليها و خوارج و مرجئه هستند كه گمان مى        

نظر اين عده خطا و جهلى      : گويد خدا محال است، سپس مى    
اما رؤيت خدا در ايـن      : گويد مىاست، بعد    است كه خطرناك  

  3.ايم آنهم امكان پذير است عالم، بطورى كه قبال بيان نموده
  

                                                 
 .135، ص 9لمنار، ج  تفسير اـ1

 .7703، شرح حديث 137، صفحه 14شرح مسند احمد بن حنبل، ج  ـ2

 .5، ص 3شرح صحيح مسلم، ج  ـ3
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خـدايتعالى، چنـين     و در چند صفحه پيش پس از نقل و بيان دليلهائى درباره رؤيت            
  :كند گيرى مى نتيجه

در شب معراج بـا     ) صلى اللّه عليه وآله   (» رسول خدا «: راجح و صحيح آن است كه     
  1.، خدا را ديدچشم خود

رسـول  «: سپس به رد گفتار عايشه پرداخته است، زيرا از عايشه نقل شده است كـه              
  .در شب معراج خدا را نديده است) صلى اللّه عليه وآله(» خدا

  :گويد ى رؤيت خدا مى در شرح حديثى درباره» عيينى«
سـپس  كنـد،    مى دانند رد  مضمون اين حديث افرادى را كه رؤيت خدا را محال مى          

  :كند اضافه مى
گفتار آنان خطاى بزرگ و نادانى محض است، زيرا دليلهائى كـه از قـرآن و سـنت                  

كند، گذشته از اين دالئل، امت اسالمى از قديم تا           آيد رؤيت خدا را ثابت مى      بدست مى 
خداوند در روز قيامـت خـود را بـه مـؤمنين نـشان              : امروز بر اين معنى اتفاق دارند كه      

  .خواهد داد
و اما رؤيت خداوند در اين عالم، آن هم ممكن است ولى اكثـر              : كند د اضافه مى  بع

شـود   رؤيت در دنيا واقع نمى    : اند كه  دانشمندان علم كالم در گذشته و امروز، قائل شده        
  2!شود اشعرى قائل بوده كه رؤيت خدا در دنيا هم واقع مى: گويد سپس مى

  :گويد قسطالنى مى
  3!! خدا را خواهيم ديدآرى بدون شك و به روشنى

اهـل سـنت و     : كند كه  نقل مى » ابن بطال «از  » ابن حجر «
حديث و جمهور امت قائـل بـر جـواز رؤيـت خداونـد در               

  4.باشند آخرت مى
                                                 

 .»راى ربه بعينى راسه«ـ1

 .172، ص 18 القارى، ج ةعمد ـ2

 .109، صفحه 2ارشاد السارى، ج  ـ3

 .195، صفحه 17البارى، ج  فتح ـ4
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ائمه فقه از اصحاب رأى و حـديث كـه آنهـا از             : گويد  مى 429متوفاى  » اسفرائينى«
ليلى و اوزاعـى     و ابن ابى  اصحاب مالك، شافعى، و ابى حنيفه و احمدبن حنبل و ثورى            

  .اند تشبيه و تعطيل ثابت كرده ى اينها رؤيت خدا را با چشم و بدون باشند همه مى
  :گويد و باز مى

اهل سـنت بـر اينكـه خداونـد، در آخـرت خـود را بـه                 
ما مسائل  : گويد مؤمنين نشان خواهد داد اتفاق دارند، بعد مى       

  1.ايم آورى نموده رؤيت را در كتاب مستقلى جمع
  :گويد مى» شيخ محمد عبده«

در باره رؤيت خداوند احاديث آنچنان صريح است كـه          
  2.ماند بر كسى جاى شك و مجادله باقى نمى

ولى طولى نكشيد كه باز با همان روحانى مـسلمان كـه            : گفت» وبستر«سپس آقاى   
 معلوم شد شيعه است در لندن برخورد نمـودم و نـاراحتى خـود را بـراى او نقـل                     بعداً

اى مربوط به اهل سنت اسـت        با آنها برخورد كرده    كردم، او به من گفت كتابهائيكه شما      
و اين عده مسلمانانى هستند كه درباره خـدا بـه فكـر خـود اتكـاء كـرده و پيـروى از                       

  .شدند اند و االّ دچار اين خرافات نمى پيشوايان حقيقى اسالم ننموده
سـؤال  ) عليه السالم(»  بن ابى طالبعلى«زيرا وقتى از رهبر شيعيان اسالم حضرت  

  :فرمايد اى؟ مى شود كه آيا خدا را ديده مى
كنم، ولـى ايـن ديـدن بـا          خدائى را كه نبينم عبادت نمى     

شـود آن چـشم      نمى چشم سر نيست؛ خدا با چشم سر ديده       
  .بيند فكر و عقل و دل است كه خدا را مى

                                                 
 .335، ج 313 الفرق بين الفرق، طبع قاهره، ص ـ1

  .، نقل از كتاب سيرى در صحيحين144، ص 9المنار، ج  ـ2
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رد كه آنها استدالل به محال      و سپس چند جمله از سائر پيشوايان شيعه برايم نقل ك          
بودن ديدن خدا با چشم سر و مجرد بودن پروردگار نموده بودند كه بحمداللّـه مـرا از                  

  .گمراهى نجات داد و موفق به مذهب تشيع شدم
وقتى اين جريان را براى استاد دانشگاه مكه نقل كردم، او گفت مطلب جالبى بـود،                

  .ئى شويماميد است همه ما به حقايق اسالم راهنما
بلى اگر ما در شناسائى هر چيز از صراط مستقيم بـرويم، در معـارف اسـالم پيـرو                   

شـود و از جميـع انحرافـات محفـوظ           قرآن و عترت باشيم، تمام مشكالتمان حـل مـى         
  .مانيم مى

سپس استاد دانشگاه بحثهائى در اثبـات وجـود خـدا و توحيـد و مطـالبى در بـاره                    
يان آورد كه ما آنهـا را در همـين كتـاب عنـوان              خداشناسى و صفات حضرت حق به م      

  .كنيم ايم و ديگر در اينجا تكرار نمى كرده بوده
شـوم اميـد    در اين موقع استاد دانشگاه اجازه خواست و گفت امشب مـرخص مـى           

  .است دو باره همديگر را ببينيم
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كـانون  « مطالب زيردر دفتـر      1344 اسفند ماه    29در روز   
  .مورد بحث قرار گرفت» بحث و انتقاد دينى

انـد و مايـل نيـستند     كه استاد دانشگاه» م ـ ح «ابتدا آقاى 
ى  كنم كـه آيـه     تقاضا مى : بيش از اين معرفى شوند، فرمودند     

را مورد بحث قرار دهيد و مشكالت ما را    ) ى رعد   سوره 43(
  . ى مباركه جواب بگوئيد بوسيله تفسير و تأويل اين آيه

  
  :پاسخ ما

  :فرمايد  مى43ى  ى رعد، آيه من قرآن را باز كردم و گفتم پروردگار متعال در سوره
Αθ à) tƒ uρ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. |M ó¡ s9 Wξ y™ ö ãΒ 4 ö≅ è% 4’ s∀ Ÿ2 «! $$ Î/ # J‰‹ Îγ x© © Í_ ø‹ t/ öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ 

ô⎯ tΒ uρ … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ É((=≈ tG Å3 ø9 $#  
تو فرستاده الهى نيـستى بگـو شـهادت         : گويند كافران مى 

خدا و كسى كه داراى علم كتاب است بين من و شما كـافى              
  .است

ى شريفه ناچاريم كه مختصرى از تفسير و تـأويلى كـه            ما در مورد بحث از اين آيه      
اسـخ سـؤاالتى    اند بعرض برسانيم و سپس به پ       سنى و شيعه در كتب تفسير خود نوشته       

  .آيد بپردازيم كه در زمينه اين آيه، پيش مى
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  :تفسير آيه
صلى اللّـه   (» پيغمبر اسالم «ترديدى نيست كه اين آيه شريفه در مقام اثبات رسالت           

شـهادت خـدا بـه      » كفـى باللّـه شـهيدا     «باشد و شكى نيست كه مـراد از          مى) عليه و آله  
ى شـريفه مـبهم بـه نظـر          ى كه در اين آيـه     ا باشد، تنها جمله   مى» پيغمبر اسالم «رسالت  

است كه آيا اين شـخص  » ومن عنده علم الكتاب«رسد و احتياج به تفسير دارد كلمه        مى
  .كيست و مراد از كتاب چيست

  
  دانا به علوم كتاب كيست؟

كـسى كـه در نـزد او        «معتقدند كه مراد از جمله      ) سنى و شيعه  (دانشمندان مسلمان   
  .است) عليه السالم(» ي بن ابيطالبعل» «باشد علم كتاب مى

  :گويد مى» احقاق الحق«در كتاب » عالمه حلى«
انـد كـه مـراد از        جمهور علماى اهل سنت روايت كرده     «

. »اسـت ) عليه السالم (» على» «ومن عنده علم الكتاب   «جمله  
ها روايت در مـتن و       جديد ده  و نيز در همين كتاب در چاپ      

ر صفحات و مدارك آن نقـل      پاورقى از كتب اهل سنت با ذك      
  .شده كه كامال مؤيد اين معنى است

عليـه  (» امـام بـاقر  «روزى شخـصى بـه   : روايت شـده كـه  » تفسير عياشى«و نيز در   
ى شريفه در شأن پدر مـن        اين آيه : گويد مى» پسر عبداللّه بن سالم   «عرض كرد   ) السالم

  :به او فرمودند» باقر«نازل شده است، حضرت 
 آن كـسى كـه داراى علـم كتـاب اسـت             گويد، دروغ مى 

  .»است) عليه السالم(» على بن ابى طالب«
شافعى در كتاب ينابيع الموده پس از نقل روايات زيـادى كـه             » شيخ سليمان بلخى  «

اش اين   مؤيد اين معنى است جمالتى از بعضى دانشمندان نقل كرده كه خالصه ترجمه            
  :است
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اللّـه عليـه و     صـلى   (» پيغمبر اسالم «چون خداى تعالى    «
ى مردم عهد و ميثاق گرفـت        را مبعوث فرمود و از همه     ) آله

كه به او ايمان آورده و او را يارى كنند و مسلم بـه مقتـضى                
قريش به خصوص بنى هاشم اول  . »وانذر عشيرتك االقربين  «

اللّه  صلى(» پيغمبر اسالم «كسى بودند كه خداى تعالى بوسيله       
ـ     ) عليه وآله  ر آنـان گـشود عقـل اقتـضا         درهاى سـعادت را ب

صـلى اللّـه    (» پيغمبر اكرم «كند كه بگوئيم كسى كه بعد از         مى
دانا به جميع اسرار قرآن بوده است بايد مردى از          ) عليه و آله  

» پيغمبـر اكـرم  «هاشم باشد، زيرا كه او از سائر قريش بـه            بنى
 نزديكتـر اسـت و نيـز عقـل بـه مـا            ) صلى اللّه عليه و آلـه     (

 بايد اولين گرونده به اسالم و قرآن نيز بوده          گويد آن كس   مى
باشد تا كامال به اسرار رسالت و ابتـداى وحـى دانـا و آگـاه                
باشد و نيز آن كس بايد از طفوليـت از جميـع اعمـال زمـان                
جاهليت منزه و پاك بـوده تـا بـه خـوبى تخلـق بـه اخـالق            

و مـؤدب بـه آداب او       ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
  .ديده باشدگر

در كـسى ديگـر     ) عليه السالم (» على«اين شرايط جز در     
كه اسالم او بعـد از      » عبداللّه بن سالم  «يافت نخواهد شد اما     

هائى كه قبل از هجـرت نـازل         هجرت بوده شأن نزول سوره    
داند و در اين صورت تفسير و تأويل آنها را بعد از             شده نمى 

ى مزبـور    داق آيـه  شناسـد مـسلّم مـص      اسالم آوردن نيز نمـى    
ى خود را    كه عمر سيصدوپنجاه ساله   » سلمان«نيست و حتى    

در راه ياد گرفتن اسرار انجيل و تورات و زبور و سائر كتب             
انبياء گذاشته و هم چنين قرآن كريم صـرف كـرده مـصداق             

  .باشد نمى» ومن عنده علم الكتاب«
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بعالوه كسى شايـستگى ايـن مقـام را دارد كـه اسـرار و               
» علـى « از او بروز و ظهـور كنـد، چنانكـه مكـرر از               حقايقى

  :فرمود شنيده شده كه مى) عليه السالم(
سؤال كنيد از من قبل از آنكه مرا نيابيد، زيرا علـوم مـن              

  1.زند مانند درياها موج مى
دانيم حتى مانند هيچيك از معارف و        در صورتى كه مى   «

 علــيهم(» ائمــه طــاهرين«حكمــى كــه از اوالد آن حــضرت 
در تفسير و تأويل آيات كتاب خدا بيان شده اصال از           ) السالم

  .»ديده نشده است» عبداهللا بن سالم«
  

  كتاب چيست؟
ى شريفه يادآورى شده و با الف و الم عهد ذكـر   و اما مراد از كتاب مبين كه در آيه       

شده به اتفاق مفسرين، قرآن و يا لوح محفوظ است كه علم هر چيـز در آن بـه وديعـه                     
  .ذاشته شده استگ

ى شريفه كه ما در فهم معنى آن احتياج به تفـسير             اين بود تفسير دو جمله مبهم آيه      
  . داشتيم) عليهم السالم(» اطهار ائمه» «ذكر اهل«

صلى اللّه عليه و (» پيغمبر اسالم«آيا شهادت خدا به رسالت : فرمودند» م ـ ح«آقاى 
  چگونه بوده است؟ )آله

  
  :پاسخ ما

  .بر دو نوع بوده است)صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«ا به رسالت شهادت خد
  شهادت قولى: اول
  شهادت عملى و فعلى: دوم

  
                                                 

 .»اخرسلونى قبل ان تفقدونى فان بين جنبى علوما كالبحار الزو«ـ1
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  شهادت قولى
تحريف شده و از آن چيزى باقى نمانده است، ولى          » عهدين«اگر چه كتاب مقدس     

 اللّه عليه صلى(» پيغمبر اسالم«براى آنكه پروردگار حجت خود را بر مردم كامل كند و      
را به مردم معرفى نمايد بشارات و شهادتهائى را به زبان و قلم سازندگان كتـاب                ) و آله 

را معرفى نموده و يـا آن       ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«مقدس جارى كرده و حضرت      
آيات كه داللت بر اين مطلب دارد در كتب انبياى گذشته از شر خائنين محفـوظ نگـاه                  

  .داشته شده است
  

  شهادت اول از تورات
  :گويد  مى20، آيه 17در سفر پيدايش تورات، باب 

اى ابراهيم دعاى تو را در حق اسماعيل شنيدم اينـك او            
را بركت داده بارور گردانيده به مقام ارجمند خواهيم رسانيد          

و دوازده امام از نـسل  ) صلى اللّه عليه و آله  (» محمد«بوسيله  
  1. نمودوى او را امت بزرگى خواهيم

  : گويد مى» 13 و12ى  ، آيه16باب «در  شهادت دوم از انجيل يوحنا
و بسيار چيزهاى ديگر نيز دارم به شما بگويم لكن االن           «

محمـد يـا    » «فـارقليط «طاقت تحمل آنها را نداريـد و لـيكن          
بيايد شما را به جيمع راسـتى       » )صلى اللّه عليه و آله    (» احمد

كند بلكـه بـه       خود تكلم نمى   زيرا كه از   هدايت خواهد كرد،  
آنچه شنيده است از خداى خود سـخن خواهـد گفـت و از              

  .امور آينده به شما خبر خواهد داد
  

                                                 
و ليشمعيل شمعتيخا ـ هينه برختى ـ اوتو ـ و هيفرتى اوتو ـ وهبرتى ـ اوتو بمئد بمئـد       « ـ1

  .»شينم عاساد نسيئيم يولد و ونتيقتو يغوى غادل
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  شهادت سوم از وحى كودك
  .بزرگ مقتدر) صلى اللّه عليه و آله(» محمد «ـ1
  .  درخت برازندهـ2
  .  خواهش كرده شده و مورد غطبه و آرزومندىـ3
  . فرونشانندهـ4
   .د كننده آنچه بوده نابوـ5
  . اوست جمله و كلـ6 
  .وى تاج استـ 7 
  . باريست بردوشـ8 

  
  شهادت چهارم از انجيل برنابا،

  : فرمايد  مى208در فصل 
گويد كه پسر ابراهيم همان اسماعيل بـود         راست مى ) 7(

صـلى  (» حضرت محمد «كه واجب است كه از نسل او بيايد         
او وعـده داده شـده بـود كـه          كه ابراهيم بـه     ) اللّه عليه و آله   

پـس همـين كـه      ) 8. (ى قبايل زمين به او بركـت يابنـد         همه
رئيس كاهنان اين سخن بشنيد به خـشم در آمـده فريـاد بـر               
آورد كه ما بايـد ايـن فـاجر را سنگـسار كنـيم زيـرا كـه او                   
اســماعيلى اســت و همانــا كــه بــر موســى و شــريعت خــدا 

ريسيان با بزرگان   پس هر يك از نويسندگان و ف      ) 9(كفركرده  
قوم سـنگها گرفتنـد تـا يـسوع را سنگـسار نماينـد پـس از                 

  1.و از هيكل بيرون آمد چشمهاى ايشان پنهان شد

                                                 
) صلى اللّـه عليـه و آلـه   (» پيغمبر اسالم« آيه داللت بر بعثت 40 در كتاب انجيل برنابا      ـ1

  .نقل كرديمى فوق را بعنوان نمونه  دارد كه ما آيه
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  شهادت پنجم
  : از كتاب جاماسب نامه زردشتيان

از فرزندان هاشم مردى نه دراز بود نه كوتـاه و نـه سـپيد و نـه                  » مردى بيرون آيد  «
  .سياه، خوبروى و خوب گوى

 وى به هر هفت كـشور برسـد و آن مـرد بـه                دعوت ـ1
زنان مايل بود و خواست دولت دارد و فرزندش نبود و اگـر             

  .بود ماده بود
تر بود و پادشـاهى    و هر روز دينش قويتر بود و زياده ـ2

از ملكان قديم بـستاند و چهـارده ملـك معـروف را مقهـور               
ى  ى كيان و اشكانيان و از تخمـه        گرداند و پادشاهى از تخمه    

ى ليسان   ى زردشت و از هيالن و از تخمه        امدادان و از تخمه   
ى نقسان و كودكان و يهودان اصبهان مرد بـستاند           و از تخمه  

و ملكان را مقهور گرداند و بجاى تاج و كاله، عمامـه دارد و        
اگر هر رسمى كه ايشان دارند سخن دراز گردد و هـر چنـد              

نتواند بردن و   بگويم ناگفته است كه رسم و كيش از ما كس           
 ها را ويران كند و مؤبدان را       ناچيز كردن جز ايشان وآتشخانه    

هالك كند و پادشاهى و رسم ما ببرد و هيچ آينده بـا مـا آن                
  .نكند كه ايشان كنند و دولت و فرخى ايشان بماند

 و آن مدت دين ايشان به زيادت بود و كار ايشان بـه              ـ3
هـيچ نقـصان در او      زيادت بود و كار ايشان به قـوت بـود و            

  .بود» مهرآزماى«نيايد و نامش 
 و پس از وى به دين خلل اندر آيد و بـر تخمـه وى                ـ4

مردمان بيرون آيند مضر به دين وى و بد او همـى گوينـد و               
فرزندان وى همى كشند اندر حقيقت ايشان سستى باشـد، و           
از دين بنام پسند كنند و حقيقت زائل كننـد و فرزنـدانش را              

  . فرزندان وى را نقصان كنند و دين ما سپرى شودبكشند و 
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  .و پيش از آمدن وى پنچ عالمت بود
هاى كهـن بـود بميـرد تـا          نخست هر آتش كه اندر خانه     

  .ها بيفروزند بحال بيچارگى آتش آورند و آتش خانه
وديگــر نــشان آن اســت كــه پادشــاهى بدســت زنــان و 

  .كودكان افتد يكى پس از ديگرى
  .ساوه خشك شودديگر آنكه درياى 

چون نشانها بينى بدانكه وقت بيرون آمدن آن مرد اسـت      
بايد دين وى پذيرفتن اگر چه مـا        «كه دولت از ايشان ببرد و       

  .»را ناپسند بود
و شـهادت    از نظـر اديـان زنـده جهـان،        «اى ازشهادت كتب آسمانى      اين بود گوشه  

داده شده )  اللّه عليه و آلهصلى(» پيغمبر اسالم«خداى تعالى كه از زبان كتب به رسالت    
  .است

ها بشارت و شهادت ديگر در كتب فوق و سـائر كتـب عهـد عتيـق و جديـد                     و ده 
  .وجود دارد كه در كتاب بشارات عهدين درجاى خود مضبوط است

) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» خاتم انبياء «ى اثبات رسالت     شكى نيست كه يكى از ادله     
در كتاب مقدس و ساير كتابهاى آسمانى ذكر شـده          همين بشارات و جمالتى است كه       

  .است
و ترديدى نيست كه افراد منصف، معتقدند كه اگر هيچ دليلى جز همين شهادتها و               

وجود نداشت بايد به    ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «بشارتها براى اثبات رسالت     
  .پيامبرى پيشواى اسالم اقرار كرد
  :داى تعالى بگويدبنابراين صحيح است كه خ

بگو شهادت خدا در كتابهاى آسمانى براى اثبات رسالت مـن           » قل كفى باللّه شهيدا   «
  .كافى است
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  )صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«شهادت فعلى و عملى خدابه رسالت 
صلى اللّه عليه و   (» خاتم انبياء «يكى از ادله اثبات رسالت      : اند دانشمندان برزگ گفته  

 اين است كه خداى تعالى معجزات و خوارق عاداتى رابه دست آن حضرت جارى  )آله
و اگـر حـضرت     . كرده و او را در راهنمائى مردم و ادعاى رسـالت تأئيـد كـرده اسـت                

ى الهى نبود پروردگار متعال به مقتضى لطف و          فرستاده) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«
راهنمائى آنان را مـستقيما بـه عهـده گرفتـه           و   رأفتى كه بر بندگان خود دارد و هدايت       

  .نمود كرد و دروغگويى او را به تمامى مردم اعالم مى است او را مفتضح مى
صلى اللّه عليه   (» پيامبراسالم«تواريخ زنده عالم معجزات زيادى براى       : توضيح آنكه 

م اند است كه آن حضرت كارهـائى انجـا         اند و دوست و دشمن معترف      نقل كرده ) و آله 
ى ديگران ساخته نبوده و مسلم بشر عـادى بـدون اسـباب و وسـائل      داد كه از عهده   مى

  .توانست يكى از اين خوارق عادات را انجام دهد ظاهرى نمى
زنـد   است كه هزار و چهارصد و چند سال است فرياد مى          » قرآن«بهترين نمونه آن    

 عـالوه بـر آن كـه كـسى          و. تواند مانند يك سوره از اين قرآن را بيـاورد          كه كسى نمى  
نتوانست يك آيه مثل آيات قرآن در فصاحت، بالغت، معارف و حكم؛ پيشگوييها؛ بيان  
تاريخ صحيح و قوانين محكم و غيره بياورد، همه دانـشمندان اعتـراف بـه عظمـت، و                  

ما در كتاب دومقاله گوشـه اى از ايـن   . (اند كامل بودن معارف وقوانين محكم آن نموده    
  ).ايم  شرح دادهاعترافات را

  
  داستان

چهار نفر از مـشاهير و فالسـفه        : گفت» هشام بن حكم  «
ــام  ــادى بن ــاء «م ــى العوج ــن اب ــدالكريم اب ــاكر «و » عب ابوش

ــصانى  ــدالملك دي ــع «و » عب ــه المقن ــدالملك «و » عبداللّ عب
ى  در مكه در خانه خـدا اجتمـاع كـرده ودر مـسأله            » البصرى
و تمـسك   )  آلـه  صـلى اللّـه عليـه و      (»پيغمبـر اسـالم   «حج و   

مسلمانان به شعائر آن و فشارهائى كه مسلمين به قوت ايمان 
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كردند، تا باالخره نظر آنها بـر        سازند فكر مى   بر خود وارد مى   
اين شد كه در مقام معارضه با قرآن كه اساس اين دين است             
برآيند و هر يك ازآن چهار نفر يك قسمت از چهار قـسمت       

نند و در نتيجه قرآن را از بـين   قرآن را بعهده بگيرند، نقض ك     
گفتند كه وقتى پايـه و اسـاس اسـالم كـه             ببرند و با خود مى    

پر  قرآن است از بين رفت تمام قوانين دين اسالم موهون وبى  
  .و پا خواهد گشت

پس از اين قرار داد از يكديگر جدا شدند تا در سال 
هاى خود يكديگر  آينده همين موسم گرد هم آيند و از كرده

ا مطلع سازند و چون سال بعد موسم حج اجتماع نمودند ر
» ابن ابى العوجاء«تعهد خود را از هم خواستار شدند 

öθى  چون من به آيه: معذرت خواسته گفت s9)) tβ% x. !$ yϑÍκ Ïù 

îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª!$# $ s? y‰ |¡ x s9((برخورد نمودم بالغت و عظمت ١
عرض به علمى آن به قدرى مرا به دهشت انداخت كه ازت

  .آيات ديگر منصرف گرديدم

<zآيـه   : ديصانى نيـز عـذر خواسـت گفـت         Î àÑ)) ×≅ sW tΒ 

(#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

⎯ s9 (#θ à) è= øƒ s† $ \/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# … çµ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκ ö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# 

$ \↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹ É)Ζ tF ó¡ o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$ ©Ü9 $# Ü((>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ٢ 

                                                 
اگر در آسمان و زمين معبود ديگرى غير از خداى واحد           : يعنى. 22ى انبياء، آيه     سوره ـ1

 . بوده باشد امور آنها دچار تباهى خواهد گشت

اين مردم مشرك و كافر به اين مثل گوش كنيد تا حقيقت : يعنى. 73ى حج، آيه   سورهـ2
خوانيـد   دانيد و آنهـا را مـى       خدا معبود خود مى   حال خود بدانيد آن بتهاى جماد كه به غير از           
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مرا متحير ساخته و از كارى كه در نظر داشـتم منـصرف             
  .كرد

$بالغت و فـصاحت ايـن آيـه        : گفت» عبدالملك« £ϑ n= sù)) 

(#θ Ý¡ t↔ øŠ tF ó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θ ÝÁ n= yz (($ wŠ Åg wΥ1     مرامدهوش كرد و نگذاشـت
  .كه هدف خود را تعقيب كنم

ــع« ــن مقف ــت» اب ــ : گف ــن آي Š≅ه اي Ï% uρ)) ÞÚ ö‘ r' ¯≈ tƒ © Éë n= ö/ $# 

Ï((8 u™ !$ tΒ2مرانگذاشت كه در باره سائر آيات قرآن فكرى كنم.  
» امـام صـادق   «در اين موقـع     : گويد مى» هشام بن حكم  «

دانست كـه آنهـا      گذشت و گوئى مى    بر آنها مى  ) عليه السالم (
انديـشند ايـن آيـات را آن         به چه امرى مشغولند و بر چه مى       

ــودحـــضرت تـــالوت ف ≅: رمـ è%)) È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# 

⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 ((# Z Îγ sß٣  
ايم و لذا    اى از فصاحت و بالغت قرآن را توضيح داده         گوشه» دو مقاله «ما در كتاب    

  .پردازيم  بيش از اين به بحث در باره آن نمىدر اينجا
                                                                                                                                            

چيـزى از آنهـا بگيـرد       ) نـاتوان (اگر اجتماع كنند بر خلقت مگسى قادر نيستند و اگر مگـس             
هر دو  ) يعنى عابد و معبود   (قدرت باز گرفتن آن چيز را از آن مگس ندارند طالب و مطلوب              

  .ناچيز و ناتوانند
   

چون بـرادران از پـذيرفتن خـواهش خـود مـأيوس            و  : يعنى. 80ى يوسف، آيه     سوره ـ1
 شدند با خود خلوت كردند

 44ى هود، آيه  سوره ـ2

  .88ى اسراء، آيه   سورهـ3
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فرستاده ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «اگر  : گويد در اينجا است كه عقل مى     
الهى نبود بر خداى عادل و حكيم از باب لطفى كه به بندگان خود دارد واجـب و الزم                   

اشـته باشـد نـه آنكـه        بود كه او را مفتضح كند و نگذارد دليلى بر اثبات رسالت خود د             
بقدرى معجزات و خوارق عادات به دستش صادركند كه تمام دانـشمندان بـزرگ روز               
انگشت حيرت به دهان گرفته و در مقابل عظمت آن حضرت كوچكى نماينـد خـداى                

  :فرمايد تعالى در تأئيد اين مطلب صددرصد عقلى مى
اين قرآن سـخن پيغمبـرى اسـت گرامـى، كـالم شـاعر              

و «نيست، چه كم ايمانند، آن قرآن گفتـار كـاهن           ) گو بيهوده(
اى اســت از طــرف  باشــد فرســتاده نمــى» سـاحرى دروغگــو 

گفتارى را به دروغ بـه      » اين پيغمبر «پروردگار عالميان و اگر     
گـرفتيم سـپس رگ      داد ما البته دسـتش را نمـى        ما نسبت مى  

توانـست ايـن     كرديم و كسى از شما نمـى       حياتش را قطع مى   
  1. او دفع كندرا از» بال«

بينيم اين موضوع كامال صحيح بـوده        كنيم مى  ما وقتى تاريخ گذشتگان را مطالعه مى      
مفتضح فرموده و چنان آنها را در  »اند كه به دروغ ادعاى نبوت كرده«و مدعيان نبوت را 

اند كه  ميدان بدبختى كشانده كه آنان نسنجيده و ندانسته جمالتى را به زبان جارى كرده           
شود خداى تعالى بوسيله اين كلمات حقيقت آنها را براى مردمـان             قلى متوجه مى  هر عا 

خواسته عـرض    با اينكه در مقابل قرآن مى     » مسيلمه كذاب «عاقل واضح كرده است مثال      
اندام كند و كلماتى را بگويد كه با آيات قرآن الاقل برابرى نمايد و به اين وسيله اعجاز  

  .اقل سخنان خود را به وحى نسبت دهدقرآن را در هم بشكند و يا ال
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معنى و پر اشكالى گفتـه كـه هـر شـخص عـاقلى               در ضمن كلماتش مزخرفات بى    
متوجه خواهد شد كه اين كلمات از جانب خدا نـازل نـشده و بلكـه گوينـده آن مـرد                     

  .نادانى بوده است
  :گويد مثال او مى

الذين يغسلون ثيابهم واليجـدون مايلبـسون اولئـك هـم           «
  .»سونالمفل

شـويند و لبـاس      كسانى كه لباسـهاى خـود را مـى        : يعنى
  .پولند ندارند كه بپوشند اينان بى

يـا ضـفدع بنـت ضـفدعين الالمـاء          «: گويـد  و يا آنكه مى   
  .»تكدرين والالشارب تمنعين

اى قورباغه، دختر دو قورباغـه آب را گـل آلـوده            : يعنى
  .شوى كنى و از آشاميدن آب مانع نمى نمى

توانـست از    بود نمى   اگر اين شخص در صدد مزخرف گوئى هم مى         پر واضح است  
كـسى كـه    «: گويـد  جمله اول مى   تر بگويد، زيرا در    تر و پر اشكال    معنى اين جمالت، بى  
معنى را شـخص عاقـل       كنم آيا اين كلمه بى     از شما سؤال مى   » پول است  لباس ندارد بى  

 كه لباس نداشـته باشـد ولـى         كند و آيا ممكن نيست مردى پيدا شود        به زبان جارى مى   
پول و ثروت در ميان بانكهاى متعدد داشته باشد و يا در شهر و وطـن خـود لباسـها و                     

و آيـا   . پـول باشـد    لبـاس و بـى     وسائل مرتبى داشته باشد، ولى امروز در شهر غربت بى         
اى ذكر شود و يا يـك پيغمبـر    فائده شايسته است دركتاب آسمانى يك چنين مطالب بى      

توان ايـن     با يك قورباغه سخن بگويد و احكام الهى را براى او بيان كند آيا مى               اينگونه
جمالت را بخداى جهان نـسبت داد، معتقـد شـد كـه ايـن مزخرفـات در برابـر قـرآن                      

  .توانند مقابله كنند، مسلم جواب منفى است مى
  :گويد و نيز مى

الفيل وماالفيل وما ادريك مـا الفيـل لـه خرطـوم طويـل              «
  .»يل وان ذلك من خلق ربنا لقليلوذنب وت
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دانـستيم كـه غـرض از ايـن جمـالت پـوچ و               كاش مى 
  توخالى چيست؟

والليل الدامس والذئب الهامس ماقطعت     «و از سوره ديگر     
  .»اسيد من رطب واليابس

والليل االسجم والـدب االدلـم والجـذع        «و از سوره ديگر     
  .»االرلم ماانتهكت اسيد من محرم

السودأ واللبن االبيض انه لعجـب       الشاهو«و از سوره ديگر     
  .»محض وقد حرم المذق فما لكم التنجعون

والمبذرات زرعـا والحاصـدات حـصدا       «و از سوره ديگر     
خبـزا والثـاردات     والزارعات قمحا الطاحنات طحنا والخـابزات     

  .»ثردا والالقمات لقما اهالة وسمنا
ترجمه و شرح اين مطالب بقدرى غيرقابل توجه اسـت          «

  .»نبايد اوراق كتاب را با آن گرفتكه 
  :گويد  مى26در كتاب بيان عربى صفحه » على محمد باب«و نيز 

  .»ولتعلمن خط الشكسته فان ذلك مايحبه اللّه«
والتضربن البيـضه   «:  از همان كتاب گفته    49و در صفحه    

  .»على شيئى يضيع ما فيه قبل ان يطبخ
ردن قرآن به اعتقاد تابعين على محمد       اين كتاب همان كتابى است كه براى از بين ب         

  .باب نازل شده است
  :گويد الدين درباره آن مى اين همان كتابى است كه در لوح هيكل

قد قدر فى باب االدان امحوا كل الكتب اال ما ينشى فـى             «
  .»ظل البيان
شما مردم جهان مقدر گرديـده كـه همـه كتـب و             : يعنى

ى كتاب بيـان منـشأ       ايهعلوم را از بين ببريد مگر آنچه زير س        
  .گرفته باشد
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خواهد اين كتاب را ناسخ قرآن قـرار دهـد در آن        آيا ممكن است مرد عاقلى كه مى      
جمالت باال را متذكر شود و بگويد بايد شما حتما خط شكسته رابياموزيد، چون خـدا                

را در ضـمن جمـالت      ) شكـسته (دارد آن هم كلمه فارسـى        خط شكسته را دوست مى    
بيان عربى متذكر شود و نتواند اين كلمه را به عربى بگويد يـا آنكـه مـردم             عربى كتاب   

جهان را از زدن تخم مرغ به چيز ديگر نهى كند كه مبادا هر چه ميان اوست ضايع شود 
شكند و بر فرض     مى»  به پنبه  حتى مثالً «مگر تخم مرغ به هر چيز بخورد         و از بين برود   

ها جمالت مزخـرف ديگـر در        رود و ده   از بين مى  بشكند مگر هميشه سفيده و زرده او        
اى وجود دارد كه اگر افـراد بـا خـرد دقـت كننـد كـامال متوجـه                     صفحه 62كتاب بيان   

اى بـشر چيـز ديگـرى        شوند كه كتاب بيان و مسلك بابيت جز يك مطالـب سـاخته             مى
  .نيست و ابدا قابليت رهبرى مردم جهان را ندارد

 بـه دزد آيـات قرآنـى معـروف اسـت، يعنـى بـين                كـه » غالم احمد قاديانى  «و نيز   
مسلمانان معروف است كه آيات قرآن را با مختـصر تغييـرى بنـام خـود ثبـت كـرده و        

خواهد بگويد مسيح معهود و مهدى موعود منم و بر عليه قرآن قيام كرده ولى اكثـرا                  مى
من جمله، از از آيات قرآن سرقت نموده و بنام خود آنها را به مردم عوام گفته است كه 

  :آن آيات اين جمالت است
قل ان افتريته فعلى اجرامى هو الذى ارسل رسوله بالهدى         «

ودين الحق ليظهره على الدين كله المبدل لكلمـات اللّـه وانـا             
كفيناك المستهزئين وقال انت على بينة من ربـك رحمـة مـن             
عنده وما انت بفضله من مجانين ويخوفونك مـن دونـه انـك             

تك المتوكل يحمدك اللّه من عرشـه ولـن ترضـى           باعيننا سمي 
عنك اليهود و الالنـصارى ويمكـرون ويمكراللّـه واللّـه خيـر             

  .»الماكرين
اند اين مرد آيات قرآن را بنام خود ثبت نمـوده و هـر               مطلعين از آيات قرآن متوجه    

  .مشخص است كجا كلماتى كه از خود اوست و يا از جاى ديگر دزديده كامالً
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آنكه حتى خداى قادر مهربان براى اثبات آنكه اين حقيقت را بگويد كه             قابل توجه   
در موقع نزول قرآن ديگر تورات و انجيل هم رونقى ندارند و بايـد مـردم جهـان تنهـا                    
قرآن را برنامه زندگى خود قرار دهند جمالتى بدست تحريـف كننـدگان آن كتـب در                 

  .ى آن كتابها كشيده استميان آنها قرار داده و به اين وسيله خط قرمزى رو
كرد نقل نموديم و     ما در صفحات قبل عباراتى از كتب فوق كه مدعى ما راثابت مى            

  .شويم در اينجا نيز براى توضيح بيشترى چند جمله آيه از تورات و انجيل رايادآور مى
  

  چند جمله از كتاب مقدس
  :گويد جمله اول از تورات سفر پيدايش باب ششم جمله پنجم مى

داوند ديد كه شرارت انسان در زمين بـسيار اسـت و            خ«
  . محض شرارت استهر تصور از خيالهاى دل وى دائماً

و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين سـاخته و در    
ام  دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را كه آفريده        

از روى زمين محو سازم انسان و بهائم و حشرات و پرندگان 
  .»ن كه متأسف شدم از ساختن ايشانهوا را چو

  :گويد و در آيه نهم باب بيست و دوم از كتاب دوم سموئيل مى
خداوند را خواندم و نزد خداى خويش دعا نمودم و او           «

اسـتغاثه مـن بـه گـوش وى          آواز مرا از هيكل خود شـنيد و       
رسيد و آنگاه زمين متزلـزل و مـرتعش گرديـد و اساسـهاى              

  .دت خشم او متحرك گرديدندآسمان بلرزيدند و از ش
از بينى وى دود متصاعد شد واز دهان او آتـش سـوزان             
در آمد و اخگرها از آن افروخته گرديد و او آسمانها را خـم              
كــرده نــزول فرمــوده و تــاريكى غلــيظ زيــر پاهــايش بــود  

  .بركروبيان سوار شده پرواز نمود
  .اندازد نوشته مىجمالت فوق ما را به ياد دعايى كه صاحب كتاب طريق صواب 
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توانيم تصديق كنيم كه اين دعا كامال صـحيح   و از اين دو نمونه از كتاب مقدس مى  
  .است و صاحب كتاب طريق صواب، به طريق صواب قدم برداشته است

كـه يهـود و نـصارى در        «: گويـد   مـى  65ى   صاحب كتاب طريق صواب در صفحه     
  .»خوانند روزهاى شنبه ويكشنبه اين دعا را مى
اى خدا كه عالم را خلق كردى و بعد از خلقـت آن             :اول

نادم و پشيمان گشتى و بعد طوفان عامه فرستادى و عـالم را             
غرق كردى و بعد از آن هم پشيمان شدى، شائول را سلطان            

ى  قرار دادى و از سـلطنت او نـدامت پيـدا كـردى از وعـده               
  . اى نادم نشوى بهشتى كه به ما داده

خرسـى مـا را از شـر خرسـها          اى خدائى كه مثـل      : دوم
  .نگهدار

اى خدائى كه مثـل شـيرى مـا را از شـر حيوانـات               :سوم
  . درنده محفوظ كن

ى  اى خدائى كه مثل كرم بيدى رختهـاى پـشمينه         :چهارم
  . ما را از شر كرم بيد محفوظ بدار

باشـى مـا را      اى خدائى كه مثل پلنـگ و شـير مـى          :پنجم
  . پلنگ طبيعت قرار مده

 دالك ريش تراشـى ريـش مـا را در           اى خدائى كه  :ششم
  . جهنم با تيغهاى آتشين متراش

اى خدائى كه تاجر غالم و كنيز فروشى اوالد ما را           :هفتم
  . به غالمى و كنيزى نفروش

اى خدا به حرمت پدر و مادرت پدر و مادر مـا را          :هشتم
  . رحمت كن

آيـد و از     اى خدائى كـه از دماغـت دود بيـرون مـى           :نهم
نفست يخ منجمد مى شود دود از دماغ مـا          دهانت آتش و از     

  . بيرون نياورى
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اى خدائى كه هم قادرى و هم عـاجز و هـم قـوى              :دهم
هستى و هم ضعيف و هم عالمى وهم جاهل بـر ضـعف مـا     

  . رحم كن
اى خدائى كه گاهى نهى از قتل و زنا مى كنى و      : يازدهم

كنى براى قتل پـسران      گاهى اجانب را از هر جانب جمع مى       
ى با دختران خود در شـهر خـاص خـود مـا را از ايـن              و زنا 

  . صفت دور بدار
اى خــدائى كــه پيغمبــر مخــصوص مبعــوث : دوازدهــم

  .زنا مؤاخذه مفرما كنى براى زناى با زانيه از ما به جهت مى
اى خـدائى كـه هـم يكـى هـستى و هـم سـه                : سيزدهم

بندگانت گناه كردند پسر يگانه خود را عذاب نمودى به قتل           
   . »به سبب گناه ديگران از ما مواخذه نفرمائىو صلب 

كسانى كه با جمالت تورات و انجيل آشنائى كامل دارند مى دانند كه كلمات فـوق                
  .اكثرا از آن كتب متخذ است

  
  يك تناقض از انجيل

يوحنا بـه مـسيح     ) ، باب پنجم  30در انجيل يوحنا، عدد     (
 اگر مـن بـر خـود شـهادت دهـم          «: دهد كه فرمود   نسبت مى 

  .»شهادت من راست نيست
هـر چـه مـن برخـود        «: گويد  مى 14، آيه   8ولى در باب    

  .»دهم شهادت من راست است شهادت مى
  .ها تناقضات انجيل است كه براى نمونه آن را در اينجا نقل نموديم اين يكى از ده

اينجاست كه بايد گفت بسى جاى تأسف است كه چرامردم مترقى جهـان بـه ايـن                 
جه داشته و يهوديت يا مسيحيت را براى تأمين سـعادت خـود قبـول               مسلك خرافى تو  

اگر چه يكى از دانشمندان بزرگ معتقد بود كـه آنهـا اول ديـن يهوديـت و يـا                    . كند مى
اند، زيرا بـراى هـر فـرد عـاقلى كـه در              اند و سپس دانشمند شده     مسيحيت را رها كرده   
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ود كه اين كتـاب كـامال بـا         ش دقت كند واضح مى   ) مانند انجيل و تورات   (كتاب مقدس   
علم ودانش مخالف است و نبايد پيروان ايـن اديـان از علـوم عقلـى و مـادى                    پيشرفت

  .اطالعى داشته باشد
گردد كه خداى تعالى تنها، دين مقـدس         بنابراين از آنچه در باال گفته شد واضح مى        

ـ                   ه دروغ ادعـاى    اسالم را اختيار كرده و تمام اديان جهان را از بين برده و كـسانى كـه ب
اين بود شهادت قولى و فعلى خداى تعـالى كـه     . اند مفتضح فرموده است    رسالت نموده 

  . ما آن را مختصرابيان نموديم
  

  )عليه السالم(» على«شهادت 
: العاده استفاده كردم بفرمائيـد كـه   فرمودند از اين بيان و توضيح، فوق» م ـ ح «آقاى 

صـلى  (» پيغمبر اسـالم  «براى اثبات رسالت    ) لسالمعليه ا (» علىبن ابيطالب «آيا شهادت   
اى داشته باشد كه خداى تعـالى آن را بـراى قـانع كـردن               تواند فايده  مى) اللّه عليه و آله   

  ! دهد يا خير؟ تعليم مى) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«كفار به 
  

  :پاسخ ما
در جهـان   ) عليه الـسالم  (» طالب علىبن ابى «آرى، زيرا تاريخ بشر معترف است كه        

آنقـدر  . اى بوده كه شرق و غرب نظير آن را به خـود نديـده اسـت                انسانيت تنها نسخه  
معجزات و خوارق عادات به اقرار مورخين جهان از آن وجود مقدس ديـده شـده كـه                  

من :گفت اند؛ در عين حال مكرر آن حضرت مى        تمامى مردم به شگفت عجيبى فرو رفته      
  1.باشم مى) صلى اللّه عليه و آله(» محمد«ازشاگردان  ن و شاگردىاى از بندگا بنده

را  واضح است كه وقتى كفار اين كرامات و خوارق عادات را ببينند و اين شـهادت          
  .كنند اقرار مى) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«از آن حضرت بشنوند به رسالت 

  
                                                 

  .لى اللّه عليه و آلهص» انا عبد من عبيد محمد «ـ1
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  شهادت تاريخ
وقتـى در  «: گوينـد  ه جميع مورخين در باره او مـى كسى بود ك ) عليه السالم (» على«

افكنـد و در     را بـه زمـين مـى      » عمـربن عبـدود   «نهاد افرادى ماننـد      ميدان جنگ قدم مى   
  .»شد هيچيك از غزوات مغلوب نمى

  :گويد حسن صدرنويسنده نامى مى
در بدايت امر در حجـاز      ) عليه السالم (» على«شجاعت  «

قهرمـان  » عمـربن عبـدود   «اى انداخت كه وقتـى       چنان ولوله 
نامى عرب را در نبرد تن به تن در غـزوه خنـدق بـه خـاك                 
انداخت، خواهر عمرو در مقام رثاء بر مرگ برادر، شـجاعت           

ى تسلى خود خواند و گفـت اگـر جـز بـه              قاتل را تنها مايه   
العمر بر تـو     دست اين پهلوان نوجوان كشته شده بودى مادام       

  .»گريستم مى
  :گويد مى» شجاعت«ى مسيحى تحت عنوان  هنويسند» جرج جرداق«

شجاعت در حد صحيح خود يك كار بدنى و جسمانى          «
نيست بلكه خصلتى از خصال نفس و مزيتى ازمزاياى ايمـان           

شجاعت امام از امام به مثابه بيان طرز فكر و به منزلـه             . است
از اراده است، زيرا محور آن خصلت دفاع از حق           عمل ناشى 

  .استو ايمان به نيكى 
مشهور است كه هيچ يك از قهرمانان در ميدان به سـراغ            

نيامد كه پا بر جا بمانـد و هـيچ اسـب            ) عليه السالم (» على«
سوارى، در برابر او نتوانست استقامت ورزد، او چون ازمرگ          

از هيچ پهلوان و قهرمان مشهور در قدرت و زور          . ترسيد نمى
 به ذهن امـام     واهمه وباكى نداشت و بلكه مسأله مرگ اصوال       

او به مبارزه هيچ قهرمانى     . كرد هم در هيچ ميدانى خطور نمى     
كرد تـا هـدايت      نرفت، مگر آن كه نخست او را نصيحت مى        

  .شود
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و مشهور است كه او در حالى كه جوانى بود كه شاربش           
العرب و قهرمـان خطرنـاك       ةدر نيامده بود بر سوار كار جزير      

غلبه يافـت و او     » عبدودعمروبن  «مشركان بر ضد مسلمانان     
را از پاى در آورد و اين پيروزى عجيـب، بـر ايـن قهرمـان،                
پيروزى هدايت بر غرور و خودپسندى و بر فخر و مباهـات            

  .بود
هنگامى كه در اوائل اسالم واقعه خندق پيش آمد، همين          
عمرو در پوشاكى از آهن بيرون آمد و سربازان مسلمان را به            

ست كه بـه ميـدان مـن بيايـد؟ ايـن            كي: مبارزه طلبيد و گفت   
گران آمـد و تـصميمش او را        ) عليه السالم (» على«سخن بر   

  .حاضرم من: برانگيخت و او فرياد زد
پيامبر بخاطر كمى سن از جهتى و به علت نيروى عمرو           

كـرد از    كه در نظر دوست و دشمن با هزار سوار برابرى مـى           
و عمـرو اسـت     ا: فرمـود ) عليه السالم (» على«جهت ديگر به    

  !...بنشين
هاى زياد و بعد از آنكـه عمـرو سـخن            پس از رد و بدل    

خود را چنـدين بـار تكـرار كـرد و مـسلمانان را مالمـت و                 
عليه (» على«به  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر«سرزنش نمود،   

اجازه فرمود و او به ميدان رفت و در مقابـل عمـرو             ) السالم
كـرد و او را كوچـك شـمرد و          قرار گرفت عمرو به اونگـاه       

حاضر به مبارزه با او نشده و سپس بسوى او آمـد و پرسـيد               
  تو كيستى؟

هـستم و چيـزى     » على«من  : فرمود) عليه السالم (» على«
  .نيافزود

  فرزند عبدمناف؟: عمرو پرسيد
  .فرزند ابوطالب: فرمود) عليه السالم(» على«
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وسـت  مـن د  ! فرزند بـرادرم  : عمرو نزديكتر آمد و گفت    
ندارم كه خون تو را بريزم، در بين عموهاى تو بزرگتـر هـم              

  !.شود پيدا مى
ولى بخدا من از اينكه خون      : فرمود) عليه السالم (» على«

  .تو را بريزم ناراحت نيستم
عليـه  (» علـى «عمرو بـه خـشم آمـد و شمـشير بطـرف             

  .گويند مانند شعله آتش بود حواله كرد كه مى) السالم
سر خود را به جلـو بـرد، شمـشير،          ) سالمعليه ال (» على«

را دو نصف كرد و به سر او رسـيد، سـپس            » على«كالهخود  
شمشير بر گردن او زد كه عمرو افتـاد و برخاسـت و             » على«

گرد و غبار فضا را گرفت وقتى گـرد         ... باز افتاد و برخاست     
  .»!و غبار برطرف شد عمرو را ديدند كه كشته شده است

  :نويسد مى» كيست) عليه السالم(» على«كمپانى در كتاب 
مــورخين عمومــا معتقدنــد كــه شــجاعت و زورمنــدى «

در تمام عرب منحصر بفرد بود، پدرش       ) عليه السالم (» على«
ابوطالــب آن حــضرت را بــا جوانــان عــرب بــه زورآزمــائى 

بـا آن كـه از لحـاظ سـن     ) عليه السالم(» على«داشت و    وامى
ى با سرعت عجيبى آنهـا را بـه         خيلى كوچكتر از آنان بود ول     

  .زد زمين مى
: اند كه قسم ياد كـرد و گفـت         از زبير بن عوام نقل كرده     

در هيچيك از جنگها از هيچ شجاعى نترسيدم مگـر مقابـل            «
كـه از شـدت وحـشت خـود را گـم            ) عليـه الـسالم   (» على«

  .كردم مى
صلى اللّه  (» پيامبر«رشادتها و جانفشانيهاى او در غزوات       

همه را متحير و متعجب نمود، كشتن عمـرو بـن           ) آلهعليه و   
عبدود و مرحب خيبرى و سائر قهرمانان جنگى كه شرح آن           
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در فصول سـابق گذشـت شـجاعت آن حـضرت را معرفـى              
  .كند مى

» پيــامبر« خوابيــدن او در شــب هجــرت در رختخــواب
از يـك قلـب دليـر و روح بـزرگ او            ) صلى اللّه عليه و آله    (

  .كند حكايت مى
شجاعت يكـى از اركـان اصـلى فـضائل نفـسانى            صفت  

است و تعريف آن عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور            
» علـى «خطير و هولناك، مظهر نام حقيقى اين صفت وجـود           

  .بود)عليه السالم(
هـاى   در صـحنه  ) عليـه الـسالم   (» على«ثبات و پايدارى    

كارزار در حمالت عمـومى دشـمن بـراى اشـخاص عـادى             
  . ممكن استمحال و غير

معاويه براى اينكه عوام فريبى و لشگر آرايى خود را بـه            
هاى خـود    برساند در يكى از نامه    ) عليه السالم (» على«گوش  

به آن حضرت نوشت كه سپاهى عظيم براى جنـگ او آمـاده             
عليـه  (» على«ترسانيدن  : نموده است، طرماح به معاويه گفت     

ترسـانيدن مرغـابى    ل  را از زيادى و انبوهى قشون مث      ) السالم
  .از زيادى آب است
در ميـدانهاى جنـگ     ) عليه الـسالم  (» على«وقتى صداى   

گرديـد و لـرزه بـر        شد دل و زهره قهرمانان آب مـى        بلند مى 
از ) عليـه الـسالم   (» علـى «افتاد شجاعت    اركان وجود آنها مى   

رسيد و اال تن و پيكـر جـسمانى          ى ايمان او به ظهور مى      قوه
  .هائى راندارد ا چنين صحنهقدرت مقابله ب

در جنگهاى جمل و صفين غالب اوقات يك تنه خود را           
وسـط صـفوف آنـان كوچـه و          زد از  بر لشگريان مخالف مى   

  .كرد خيابان باز مى
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صـلى  (» پيغمبر«پيروزى و فتح مسلمين در تمام غزوات        
بسته به وجود او بود و آن حـضرت نيـز بـا             ) اللّه عليه و آله   

  . خود شجاعت را به سرحد كمال رسانيدى حمالت حيدرانه
در هـيچ بـشرى ديـده       ) عليه الـسالم  (» على«قوت قلب   

در جنگ صفين لباس خود را عوض كرده بود و      . نشده است 
بصورت يك فرد ناشـناس در جلـو صـفوف شـاميان مبـارز              

اى از مبـارزان نـامى را بخـاك          طلبيد، پـس از آنكـه عـده        مى
ايـن جنگجـوى    : ص گفت هالكت افكند معاويه به عمرو عا     

  قوى دل كيست؟
» على«يا عبداللّه ابن عباس است و يا خود         : عمرو گفت 

توان تـشخيص    است، معاويه گفت چگونه مى    ) عليه السالم (
  داد؟

ابن عباس شجاع نامى است، ولى در مقابل        : عمرو گفت 
تواند مقاومـت كنـد،    ى عمومى سپاه به اين بزرگى نمى     حمله

ان حمله بده كه از جاى خـود بجنبنـد و           تمام سپاهيان را فرم   
به اين جنگجو حمله كنند، اگر روگردانيد ابن عباس است و           

اسـت زيـرا   ) الـسالم  عليـه (» علـى «اگر ثابت و پا برجا مانـد       
اش برخيزنـد از    اگر تمام عرب به مقابله    ) عليه السالم (» على«

  1.شاميان گرداند چه رسد به سپاه آنها رونمى
ى عمومى داد و تمـام       ايش، فرمان حمله  معاويه براى آزم  

قشون او به حركت در آمد، ولى آن مبارز چون كـوه آهنـين              
» علـى «در جاى خود ثابت و بر قـرار بـود، آنگـاه فهميدنـد               

                                                 
نويـسد،   اى كه به عثمـان بـن حنيـف مـى           عليه السالم نيز درنامه   » امير«خود حضرت    ـ1
اگر تمام عرب پشت بـه      : يعنى. »واللّه لو تظاهرت العرب على قتالى لما وليت عنها        «: فرمايد مى

  .شوم پشت هم بدهند و عليه من قيام كنند، من ازآنها روگردان نمى
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نـشينى   كنـد، لـذا فرمـان عقـب        است پيكار مى  ) عليه السالم (
  .دادند

از آن  ) عليه الـسالم  (» على«در يكى از جنگها فرماندهان      
رسـيدند كـه اگـر جنـگ مغلوبـه شـد و صـفوف               حضرت پ 

سربازان از هم پاشيده گرديـد مـا شـما را كجـا پيـدا كنـيم؟               
ى الحاقى براى اين موضوع تعيين شود تا همه          خوبست نقطه 

شما مرا در : فرمود) عليه السالم(» على«به آن نقطه گرد آيند، 
هر كجا رها كنيد من همانجا خـواهم بـود و از جـاى خـود                

  .اهم خوردتكان نخو
) عليـه الـسالم   (» علـى «مانند  : گويند دانشمندان اروپا مى  

شخصيتى پيدا نشده كه مردم را به سؤال وادار كند و بتوانـد             
» علـى « براى آنان معارف و علوم را توضيح دهد ولـى            كامالً

  .»سلونى قبل ان تفقدونى«: فرمود مكرر مى) عليه السالم(
اى بـود كـه هـر فـرد          تنهـا نـسخه   ) عليه الـسالم  (» على«

گفتنـد اگـر     مـى  كفار آن زمان  . كرد محتاجى را فريادرسى مى   
مسلمان است اسالم حق است و به اين        ) عليه السالم (» على«

) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبـر اكـرم   «وسيله ايمـان بـه      
  .آوردند مى

) عليـه الـسالم   (» علـى ««دانشمندان قرون اخير معترفنـد      
ر احتيـاج بـه علـوم و راهنمائيهـاى          كسى بود كه تمامى بـش     

  .»اند ارزنده او داشته
خليـل بـن احمـد      «دانشمند معروف و نحـودان بـزرگ و واضـع دانـش عـروض               

  :گويد مى) عليه السالم(» على«در باره » فراهيدى
نيازى او از همه و نياز همگان به او دليل است كه او              بى«

  .»امام و پيشواى همگان است
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كتاب به چند نمونه از كلمـات دانـشمندان بـزرگ روز در بـاره               ما در اوائل همين     
نيـاز بـه    ) عليه السالم (» على«اشاره نموديم و ديگر امروز عظمت       ) عليه السالم (» على«

  .گفتار دانشمندان غرب ندارد
ى  بقدرى با عظمت است كه مورخين مـسيحى كتابهـا دربـاره           ) عليه السالم (» على«

  .اند عظمت آن حضرت نوشته
  :گويد در مقدمه همان كتاب مى» االمام على«مترجم كتاب پر اهميت 

در عصر ما نويسندگان مسيحى و يا مستـشرقين غربـى           «
علـى بـن    «ى زندگى و افكار امام       اند در باره   زيادى پيدا شده  

انـد؛ مـثال يـك       بحث و تحقيق كرده   ) عليه السالم (» طالب ابى
نـدين سـال پـيش      چ» بولس سالمة «: نفر مسيحى لبنانى ديگر   

و بعد قـصيده    » على و الحسين  «قصيده مفصلى تحت عنوان،     
اى بنـام     صـفحه  300  بيت در يك كتـاب     350ترى در    مفصل

منتـشر سـاخت كـه موجـب        » عربيـه  ملحمةعيدالغدير، اول   «
تقدير و تشكر بزرگان علماى شيعه از قبيل مرحـوم آيـة اهللا             

شـمارى   قرار گرفت و مؤلف تقريظهاى بـى      1الدين سيد شرف 
  .از اطراف و اكناف عالم دريافت نمود

  )عليه السالم(» االمام على«كتاب 
بزرگترين كتابى است كه مورخ معروف      » العدالة االنسانيه  صوت» «على«كتاب االمام   

» علـى  «نوشـته و واقعـاً    » طالـب  على بن ابى  «ى عظمت    در باره » جرج جرداق «مسيحى  
  .سته استرا با چشم انصاف نگري) عليه السالم(

                                                 
: كنـد  اند اينطور شروع مى    نوشته» بولس سالمة «اى را كه براى      الدين نامه  شرفمرحوم   ـ1

تو، اى بولس صلح خيز، و اى متمسك به لواى نبوت و امامت، اى جـوان صـلح و صـفاى                     «
مسيح و قهرمان شجاعت محمد صلى اللّه عليه و آله و اى عزاخوان شهيدان و على و حسين                  

  .»... و نور چشم منى بخدا كه حبيب قلب) عليهماالسالم(
 .، چاپ لبنان13رجوع شود به مقدمه كتاب عيدالغدير، تأليف بولس سالمه، صفحه 
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توانم بگويم كه كسى بـا حفـظ مـذهب        ام و نمى   من خود آن كتاب را مطالعه نموده      
قلم فرسائى كند اين كتـاب در  ) عليه السالم(» على«مسيحيت بتواند بهتر از اين در باره     

  :پنج جلد منتشر شده كه
  .  صفحه است256و حقوف بشر در » على«تحت عنوان  جلداول
  . باشد  صفحه مى256و انقالب فرانسه در » على «آن تحت عنوان جلد دوم
  . صفحه است240و سقراط در» على«آن تحت عنوان  جلد سوم

  .  صفحه است230و عصر او در » على«آن تحت عنوان  جلد چهارم
  .  صفحه است270و مليت عربى در » على«آن تحت عنوان  جلد پنحم

قتى به تاريخ بشريت با چشم   اينجا است كه دانشمندان مسيحى و غير مسلمان كه و         
مـسلمان اسـت اسـالم حـق        » علـى «اگر  «زنند   نگرند با يك آهنگ فرياد مى      انصاف مى 

  .»است
  نتيجه گفتار

 مـشروحاً ) عليـه الـسالم   (» طالب على بن ابى  «ى عظمت    كه در باره  (از مطالب فوق    
محمد «به رسالت حضرت    ) عليه السالم (» على«متوجه اهميت معنى شهادت     ) بيان شد 

گرديم و معنـى آيـه شـريفه را متوجـه            و اسالم او مى   ) صلى اللّه عليه وآله   (» بن عبداهللا 
  .شويم مى

  :دارد لذا آن دانشمند يهودى علل اسالم خود را چنين اظهار مى
را ديدم دانستم كه    ) عليه السالم (» على«وقتى كلمات و مطالب علمى و پر اهميت         «

 كه يك بشر عادى بـا نداشـتن وسـائل ظـاهرى در         اسالم حق است، زيرا ممكن نيست     
  .چهارده قرن قبل بتواند تا اين حد از مطالب علمى مطلع باشد

» خـاتم انبيـاء   «به رسـالت    ) عليه السالم (» على«گوئيم شهادت    اينجا است كه ما مى    
  .دليل كاملى بر حقانيت اسالم است) صلى اللّه عليه وآله(

چنانكه در گذشته   .  اين دليل معتقد به اسالم نمايد      و بايد كفار و مشركين منصف را      
خدا و قوانين دين مقدس اسـالم        عده زيادى از منكرين اسالم به همين وسيله ايمان به         

اى كنيم خود كتـاب مفـصلى بوجـود          آوردند، اگر بخواهيم به آمار جمعى از آنان اشاره        
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كانون بحث «ى را كه در ى يك جوان مسيح آيد، ولى از باب نمونه قسمتى از مناظره      مى
انجام گرفته و شايد طبق مقتضياتى كه الزم است پيش آيد بتـوانيم تمـام              » و انتفاد دينى  

  .رسانيم درج كنيم، بعرض مى) پاسخ ما(هاى  آن مباحث را در يكى از شماره
  

  چگونه يك جوان مسيحى مسلمان شد
 قبلى و وسـاطت     ى در يكى از شبهاى زمستان كه وقت زيادى داشتيم و طبق وعده           

يك جوان مسلمان آن جلسه بوجود آمد، پس از مذكرات مفـصلى كـه دربـاره ديـن و                   
آئين مسيحيت و مقايسه قوانين آن با قوانين اسالم انجام شده،آن جوان مسيحى اظهـار               

  :داشت
من وقتى در يكى از بيمارستانهاى لبنان استخدام شده بودم رفيق مـسلمانى داشـتم               

كردم و   داشت، من گاهى آن كتاب را مطالعه مى       ) نهج البالغه (بى بنام   كه او در منزل كتا    
  .نمودم العاده استفاده مى از مطالب علمى آن فوق

يك روز كه براى انجام وظايف مذهبى خود به كليسا رفته بودم به يكى از كشيشان            
شوايان البالغه مسلمانان از پي    گفتم چراما مردم مسيحى نبايد يك كتاب علمى مانند نهج         

مسيحيت وياالاقل ازحضرت عيسى داشته باشيم؟ او با تغير عجيبى به من گفت جـوان               
اى، آن كتاب انحراف دهنده است، اين تغّيـر     البالغه را خوانده   سبك مغز مگر كتاب نهج    

البالغه نشد، شوق زيادترى هم به مطالعه آن پيـدا           بر آنكه مرا مانع از مطالعه نهج       عالوه
فانه پس از چند روز از لبنان حركت كردم و ديگر به آن كتاب دسترسى               كردم ولى متاس  

  .پيدا ننمودم
البالغـه را    امروز تنها يك فصل از كتاب نهـج       : من در پاسخ آن جوان مسيحى گفتم      

خوانم تا بدانيد كه آن كشيش از ترس آنكه مبادا شما مـسلمان شـويد بـه                  براى شما مى  
  .ب را مطالعه بفرمائيدشما تغّير كرده و نگذاشته اين كتا

البالغـه    نهج 154البالغه را برداشته و باز كردم تصادفا خطبه          اينجا بود كه كتاب نهج    
بـاز شـد، بـراى او آن        . كنـد  به اسرار زندگى خفاش اشاره مـى      ) عليه السالم (» على«كه  
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و در تمام اين مدت او سر را به زيـر انداختـه بـود               1خطبه را از اول تا به آخر خواندم،       
  :داد سپس رو به من كرد و گفت گوش مى

العرب در چهارده قرن قبل از چه راهى  ةخليفه و پيشواى اسالم كه در محيط جزير«
  .به مطالبى كه امروز دانشمندان غرب مورد توجهشان واقع شده پى برده است؟

بردن به اسرار زندگى خفاش چه نقش مؤثرى         شايد شما مردم مسلمان ندانيد كه پى      
يشرفت علم و دانش روز داشته و دارد و چگونه افكار دانشمندان جهان را متوجـه                در پ 

  .خود ساخته است
كردنـد و يـا الاقـل        من عقيده دارم كه اگر مسلمانان به اين تعاليم عاليه توجـه مـى             

كـاروان علـم و صـنعت     دادند ده قرن بـر     همين مطالب را مورد مطالعه و دقت قرار مى        
گيـرد    جانشين پيشواى اسالم كه اينگونه از عالم غيـب الهـام مـى           پيشى گرفته بودند،آيا  

  .»!چگونه بوده است؟) صلى اللّه عليه وآله(» پيغمبر اسالم«خود 
البالغه را در اختيـار او بگـذارم و پـس از             سپس ازمن تقاضا كرد كه چند روز نهج       
  :يك هفته به منزل ما آمد و چنين اظهار داشت

دارم كه تنها علت اسـالم مـن          و به اين وسيله اعالم مى      شوم من امروز مسلمان مى   «
  .است) عليه السالم(» طالب على بن ابى«البالغه و ايمان پاك  كتاب نهج

» طالب على بن ابى «ى شريفه شده كه شهادت       اينجا بود كه باز من متوجه به اين آيه        
بوده )اللّه عليه و آله   صلى  (» پيغمبر اسالم «چگونه دليل كاملى بر حقانيت      ) عليه السالم (

  . است
  
  
  
  
  

                                                 
  . اين خطبه در آخر اين بحث توضيح داده شده استـ1
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  به كنايه برده شده) عليه السالم(» على«نام 
علـى بـن   «چرا در آيه شريفه نام : فرمودند» م ـ ح «آقاى 

 نفرموده  به كنايه برده شده و صريحاً     ) عليه السالم (» طالب ابى
كفايـت  ) عليه الـسالم  (» طالب على بن ابى  «است كه شهادت    

  كند؟  مى
  :پاسخ ما

$قرآن كتابى است كه به فرموده خود او YΖ≈ u‹ ö; Ï?)) Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó©x«((1ى  بيان كننده: يعنى
  .ى معارف و قوانين مورد نياز بشر است همه

بنابراين اگر خداى تعالى بخواهد همه آن مطالب را در قالب ظواهر آيات بيان كند،               
فـسرين حقيقـى آن كـامال       و م » اهـل ذكـر   «تا در نتيجه تمام افراد بشر بدون مراجعه به          

كه خالف فـصاحت و     (معارف قرآن را درك كنند، عالوه بر آن كه مطلب طوالنى شده             
  .آيد اين كتاب مقدس صدها برابر حجم فعلى را داشته باشد الزم مى) بالغت است

و لذا خداى تعالى در اكثر آيات عالوه بر آن كه در ظاهر آنها مطالـب پراهميتـى را    
و » پيغمبـر اكـرم   «(ها مطلبى كه بوسيله مفسرين واقعـى قـرآن            آنها ده  گنجانده در باطن  
بيان شده و در نتيجه صدها كتـاب از آن مطالـب بوجـود آمـده درج                 ) دوازده خليفه او  
  .گرديده است

علـى بـن    «روى اين اصل در اينجا هم خداى تعالى به چند منظـور صـريحا اسـم                 
  .را نبرده است) عليه السالم(» طالب ابى

  : فرمايد آفريدگار جهان مى:لاو
$ ¯Ρ Î))) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 t((βθ Ýà Ï≈ pt m:.2 مـا  :  يعنى

ايـم و خـود مـان، آن را          قرآن را از جانب خـود نـازل كـرده         
  .كنيم دارى مى نگه

                                                 
 .89ى  ى نحل ،آيه سوره ـ1

  .9ى  ى حجر، آيه سوره ـ2
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  .و ترديدى نيست كه بايد همه آيات قرآن حفظ شود تا اين آيه مصداق پيدا كند
كه يكى از راههاى حفظ قرآن اين است كه خداى تعالى معـارف و             پر واضح است    

حكم آن را به نحوى بيان كند كه دشمنان و منافقين نتوانند آن را از بين ببرند، اگر نـام                    
شد ممكن بود كه دشمنان       در اين آيه برده مى     صريحاً) عليه السالم (» طالب علىبن ابى «

عليه (» على«د شدند اين آيه رابخاطرآنكه نام       آن حضرت كه بعد از پيغمبر كامال نيرومن       
) عليه الـسالم  (» على«در آن ذكر شده از بين ببرند، لذا خداى تعالى نام مقدس             ) السالم

  .از شر دشمنان محفوظ بماند را صريحاً نبرده بلكه به كنايه اكتفا كرده تا اين آيه شريفه
بر آن كه به ايـن نكتـه علمـى          خواهد در اين آيه شريفه عالوه        خداى تعالى مى  :دوم

اللّـه عليـه     صـلى (» پيغمبر اسـالم  «به رسالت   )عليه السالم (» طالب على بن ابى  «شهادت  (
اشاره كند به مردم جهان و بخصوص به مردم مسلمان مقام علمى آن حضرت را              )) وآله

رسول «هم معرفى نمايد و به جهانيان بگويد كه ما يك مرد عادى را به شهادت رسالت     
دهـد   ايم بلكه كسى كه در باره پيغمبر ما شهادت مى          نطلبيده) اللّه عليه وآله   صلى(» كرما

  . ى كافى دارد به جميع علوم كتاب احاطه
كـه در ايـن آيـه       » الكتـاب «كلمـه   : گويند زيرا جميع مفسرين در تفسير اين آيه مى       

  .ى نداردنقل گرديده فرق» سليمان«كه در قصه » الكتاب«شريفه ذكر شده با كلمه 
آن آيات را مفسر اين آيـه شـريفه         ) عليهم السالم (» عصمت و طهارت  «و اهل بيت    

  .اند قرار داده
  

  ى سليمان و بلقيس اى از قضيه گوشه
اى از سر گذشت حضرت سـليمان   ما در اينجا به منظور شرح مطلب فوق به گوشه        

  .كنيم و بلقيس اشاره مى
ديـد، از اينكـه او      سليمان نبى، در دربار خود، هدهد را ن       

  :بدون اجازه غائب شده سخت ناراحت گرديد و گفت
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مثل اينكه او غيبت كرده است، او را        ! بينم هدهد را نمى  «
مگـر آنكـه    ! كنم، يا او را خواهم كـشت؟       مجازات سختى مى  

  !»دليل روشنى براى غيبت خود بياورد
خبرى كـه  : چيزى نگذشت كه هدهد حاضر شد و گفت      

ام و آن ايـن      بـراى شـما آورده    » سبا«كت  حقيقت دارد ازممل  
  .است

كنــد و همــه چيــز دارد و  در آنجــا زنــى حكومــت مــى
  .العاده عجيبى تكيه زده است بخصوص به تخت بزرگ فوق

قابل توجه آنكه او و اهل مملكتش در مقابـل خورشـيد            
و !! نماينـد  و آفريدگار جهان را عبادت نمـى      !! كنند سجده مى 

 را برايشان جلوه داده كه راه حق و         بقدرى شيطان اعمال آنها   
كـه آنـان    ) كـنم  و مـن گمـان نمـى      (سعادت را بر آنها بـسته       

  .هدايت شوند
  ؟!آنان چرا پروردگار عالم را سجده نكنند
  !سازد آن خدائى كه آسمان و زمين را ظاهرمى

  !داند و كارهاى علنى و پنهانى شما را مى
 كـه   خدائى جز خداى يكتا وجود نـدارد و تنهـا اوسـت           

  .آفريدگار جهان است
به فوريت تحقيق خواهم كرد كه آيا تـو         : گفت» سليمان«

  .اى گوئى و يا تو هم از دورغگويان شده راست مى
ى مرا ببر و نزد آنان بينداز و زود برگرد تا ببينم             اين نامه 

  .چه جواب خواهند داد
ملكه سبا برد   » بلقيس«فورا نامه را گرفت و نزد       » هدهد«

امه را باز كرد و خواند رو به درباريان خود كرده و            وقتى او ن  
   :گفت

» سـليمان «ى نيكو و پر ارزشى برايم آمده آن نامه از            نامه
  .است
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ÉΟ: نوشته است ó¡ Î0)) «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# É((ΟŠ Ïm §9 $#١   

: گويـد  كنـد و مـى   سپس بلقيس رو به اطرافيان خود مـى      
ن نظر شما مـن     شما بگوئيد من با اين نامه چه كنم، زيرا بدو         

ما قهرمانانى هـستيم كـه      : آنها گفتند .تصميمى نخواهم گرفت  
تـوانيم آنـان     اى در اختيار داريم و مى      العاده نيرو و ارتش فوق   

را نابود كنيم ولى هر چه شما فرمـان دهـى همـان را انجـام                
  .خواهيم داد

وارد شـهر    پادشاهان وقتى با قهر و غلبه     : گفت» بلقيس«
 آن را فاسد خواهند كرد و عزيزان را ذليل          اى شوند  و يا قريه  

كنند و اين جمعيتى كه هدهد به فرمان آنها اسـت بـا مـا                مى
  .همين عمل را انجام خواهند داد

فرستم تا ببينم فرستادگان مـن       اى مى  من براى اينها هديه   
  .آورند چه پاسخ مى

رسـيد در پاسـخ آنـان       » بلقيس بـه سـليمان    «وقتى هديه   
  :گفت

يد با اين مال جزئـى بـه مـن كمـك كـرده          خواه شما مى 
باشيد؟ آنچه را كه خدا به من داده اسـت بهتـر از آن چيـزى           

  .ايد است كه شما آورده
كه مرا راضى خواهيد    (شما با اين هديه خود خوشحاليد       

سپس گفت اين هديه را بسوى آنان برگردانيد و بدانيد          ) كرد
آئـيم    كنند مى  كه ما با ارتشى كه در مقابل آن نتوانيد مقاومت         

آنجا است كـه    . كنيم و آنان را از مملكتشان با ذلت بيرون مى        
  .گردند سر افكنده مى
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شـود كـه آنـان       متوجـه مـى   » سليمان«در اينجا حضرت    
انـد، رو بـه      تسليم شـده و بـراى مالقـات او حركـت كـرده            

  :گويد كند و مى اطرافيان خود مى
بـل  اى لشكريان من كيست از شما كه تخت بلقيس را ق          

  .از آنكه او تسليم شده نزد من بيايد بياورد
قبل از آنكه از     من: يكى از پريان كه آنجا حاضربودگفت     

كنم و من امين     جاى خود حركت كنى تخت او را حاضر مى        
  .باشم و داراى اين قدرت مى

كـسى كـه بعـضى از علـوم كتـاب را            » آصف بن برخيا  «
د تخـت   من قبل از آنكه چشمت بهم بخور      : دانست گفت  مى

  .بلقيس را حاضر خواهم كرد
ديد تخت بلقـيس حاضـر شـد      » سليمان«و فوراًحضرت   

اين نيرو و قدرتى كـه در اختيـار دارم از لطـف خـدا               : گفت
خواهد بفهماند كه آيا من شكر خواهم كـرد          است، به من مى   

يا كفران آن نعمت را خواهم نمود، هر كس شكر خـدا كنـد              
ه كفـران نعمـت كنـد خـدا         به نفع خود قدم برداشته و هر ك       

  .نياز و كريم است بى
  

   سرگذشتةنتيج
داراى آنچنـان نيروئـى اسـت كـه         » آصـف بـن برخيـا     «خوانيم كه    در قصه فوق مى   

تواند در يك ثانيه تخت عظيم بلقـيس را از شـش مـاه راه بـراى حـضرت سـليمان                مى
 علوم كتـاب    بعضى از «: فرمايد حاضر كند ولى در عين حال خداى تعالى در باره او مى           

  .»دانست را بيشتر نمى
) عليـه الـسالم  (» على بن ابـى طالـب  «اما در آيه مورد بحث آفريدگار جهان درباره  

جميع كتاب   كسى است كه علم   ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «شاهد  : فرمايد مى
  .را داراست



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         274  

يـن آيـات و     ا) علـيهم الـسالم   (» عصمت و طهارت  «وقتى ما با راهنمائى اهل بيت       
كنـيم متوجـه مقـام علمـى         آيات سرگذشت سليمان و بلقيس را با يكديگر مقايسه مـى          

بـه  ) عليه الـسالم  (» على«شويم كه اگر نام      مى) عليه السالم (» طالب ابى علىبن«حضرت  
  .ى شريفه براى آن حضرت گوياى اين فضيلت نبود شد ديگر آيه صراحت برده مى

  :سوم
شد  ى شريفه به صراحت برده مى      در آيه ) عليه السالم (» طالبعلى بن ابى    «اگر نام    

) عليه السالم (» على بن ابى طالب   «ممكن بود توهم شود كه در ميان خلفاى پيغمبر تنها           
كـسى  : يعنى» ومن عنده علم الكتاب   «داند و حال آنكه وقتى با جمله         علوم كتاب را مى   

و سـائر پيـشوايان     ) عليـه الـسالم   (» علـى «كه درنزد او علم كتاب است، ادا شده شامل          
انـد   بـوده )عليـه الـسالم   (» علـى ابـن ابـى طالـب       «اسالم كه در علم و دانش هم پايه با          

  .گردد مى
ى شريفه نقل  در تفسير اين آيه  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «از  » شعبى«لذا  

  :آن حضرت فرمود«: كند كه مى
» على بن ابـى طالـب      «هيچ فردى داناتر به كتاب خدا از      

  .»و فرزندان معصوم او نيست) عليه السالم(
نقل شده  ) عليهما السالم (» امام صادق «و  » امام باقر «و از   

ى  است كه آن حضرت فرمود خداى تعالى در قرآن از جمله          
كـسى كـه در نـزد او علـم          : يعنـى . »ومن عنده علم الكتاب   «

اولـين  ) لـسالم عليـه ا (» على«كرده و   كتاب است، ما را قصد    
  1.فرد ما است

 اگـر  بسيار استفاده كردم و واقعاً: فرمودند» م ـ ح «آقاى 
به صراحت در اين آيه ) عليه السالم(» على بن ابى طالب«نام 

آمد و فوائدى را كه بيـان        شد اشكاالت فوق پيش مى     برده مى 
  .رفت فرموديد از بين مى

                                                 
  . مجمع البيانـ1
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دو شـاهد   سؤال ديگر بنده اين است كه چرا در اين آيه           
براى اثبات رسالت معرفى شده است، مگر شـهادت يكـى از      

  !!كرد اين دو شاهد مهم كفايت نمى
  :پاسخ ما

ترديدى نيست كه با بيان فوق ثابت شد كه هر يـك از شـهادتهاى قـولى و فعلـى                    
كنـد،   به تنهائى كفايت مى   )صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «خداى تعالى به رسالت     

 به مجموع شهادت قولى و فعلى پروردگـار، ولـى ضـميمه شـدن شـهادت                 تا چه رسد  
) كرد كه باز آن هم به تنهائى با بيان فوق كفايت مى          ) (عليه السالم (» على بن ابى طالب   «

  .به شهادت خداى تعالى چند فائده دارد
  :اول

ه عاطفه ب  »واو«بوسيله  ) عليه السالم (» على«آفريدگار جهان با رديف كردن شهادت       
شود، زيرا درست    شهادت خود به آن حضرت عظمتى داده است كه فوق آن تصور نمى            

تواند در چيزى با خداى بزرگ شركت كند و يـا رديـف              است كه در حقيقت بشر نمى     
ذات اقدس حق واقع گردد، ولى خداى تعالى در موارد متعددى براى اهميـت دادن بـه             

كرده و يا در حكم، آنان را با خود برابر نموده  آنها را رديف خود افراد با عظمتى اعتباراً
  .است

ما در اينجا به منظور توضيح و اثبات اين مدعى به چند نمونـه از آن مـوارد اشـاره                    
  .كنيم مى

  :فرمايد خداى تعالى مى:يك

(# þθ ßϑ n=÷æ$# uρ)) $ yϑ ¯Ρr& Ν çGôϑ ÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨β r' sù ¬! … çµ |¡ çΗ è~ 

ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ “ Ï% Î! uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $# uρ 

È≅‹ Î6 ¡¡9 $#((1  
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بدانيد كه آنچه از منافع و غنيمت از چيزى بدست          : يعنى
آوريد پنچ يك آن مال خـدا و رسـول و خويـشاوندان و               مى

  .يتيمها و فقيرها و آوارگان از وطن است
صـلى  (» سـالم پيغمبـر ا  «نياز خود را در خمس شريك        در اين آيه شريفه خداى بى     

و اوالد او كرده كه شخصيت آنان را به مردم جهان معرفـى كنـد، و االّ                 ) اللّه عليه و آله   
  .ندارد ترديدى نيست كه خداى تعالى احتياجى به خمس

  : خداى جهان فرموده:دوم

(#θãè‹ ÏÛ r&)) ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ((١ (  

پيغمبـر و   «ى از خدا كنيـد و اطاعـت         فرمان بردار : يعنى
  .را بنمائيد) عليهم السالم(» ى اطهار ائمه

» ى اطهـار   پيغمبـر و ائمـه    «اگر چه خدا بايد اطاعت شود، ولى در اين آيه اطاعـت             
را با اطاعت خود هم رديف كرده كه مردم را با عقل و وجدان اهميـت                ) عليهم السالم (

  .را درك كنند) المعليهم الس(» پيغمبر و ائمه«اطاعت 
$ :سـه  uΚ ¯Ρ Î))) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ t((βθ ãè Ï.≡ u‘.2  
او و كـسانى    » خدا و رسـول   «صاحب اختيار شما    : يعنى

ع زكـات   دارند و در حـال ركـو       باشند كه نماز را به پا مى       مى
  .دهند مى

» محمد بن عبداللّه«در آيه فوق هم مانند آيات گذشته خداى تعالى واليت حضرت 
را رديـف واليـت مطلقـه       ) عليه السالم (» ابن ابى طالب   على«و  ) صلى اللّه عليه و آله    (

  .خود كرده كه اهميت واليت پيشوايان اسالم را به مردم معرفى كند

                                                 
  .59 سوره نساء، آيه ـ1
  .55 سوره مائده، آيه ـ2
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ــار ≅ :چهـ è% uρ)) (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( šχρ –Š u äI y™ uρ 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ 

/ ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. t((βθ è= yϑ ÷è s?١  
خـدا و رسـول و      «خواهيـد بكنيـد      بگو هر چه مى   : يعنى

 بيننـد و سـپس بـاز       اعمال شـما را مـى     ) عليهم السالم (» ائمه
شويد بسوى آن كـسى كـه دانابـه غيـب و علـن               گرديده مى 

  .ايد سازد به آنچه كرده است، در آن هنگام شما را آگاه مى
را رديـف   ) علـيهم الـسالم   (» پيغمبـر و ائمـه    «در اين آيه هم خداى تعالى نظـارت         

  .نظارت خود نموده تا اهميت نظارت پيشوايان اسالم بر اعمال مردم واضح گردد
  :دوم

آن بايد به تمام معنى مربى بشر باشد و يكى از دستورات قضائى اسالم در               چون قر 
اكثر اوقات اين است كه مدعى براى اثبات ادعاى خود بايد دو شاهد عادل بيـاورد، در                 

صـلى اللّـه عليـه و       (» پيغمبر«اينجا هم خداى تعالى دو شاهد براى اثبات ادعاى نبوت           
صلى اللّه عليه و    (» پيغمبر اسالم « قضائى رادر باره     آورده و به اين وسيله اين قانون      ) آله
  . اجرا كرده است تا مردم مسلمان نتوانند از اين دستور سرپيچى كنند) آله
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  البالغه  نهج154ى  خطبه
البالغـه را     نهج 154ى   اگر ممكن است در پايان بحث خطبه      : فرمودند» حـ  م«آقاى  

اشاره فرموديد برايم توضيح و شرح دهيد و بفرمائيـد كـه            كه در ضمن سخنانتان به آن       
بـوده و آيـا از      » خفاش«در اين خطبه متوجه اسرار زندگى       ) السالم عليه(» على«چگونه  

  . نظر اكتشافات روز نظرات آن حضرت صحيح است يا خير
  

  :پاسخ ما
و اينـك    نـدم البالغه را باز كردم و آن خطبه را از اول تا بـه آخـر خوا                من ابتدا نهج  

  :نويسم ى آن را مى ترجمه
ستايش خدائى را سزا است كه توصيف وصف كنندگان         

  .از كنه شناسائى او عاجز است
عقلها در مقابل عظمت او خاضع و گذرگاهى به نهايـت           

  .سلطنت او وجود ندارد
او است خداى بحق و پادشاه مطلق و او است كه ظـاهر             

  .و آشكار است
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تر از آن چيزى است كه چشمها آن خدا آشكارتر و ظاهر
بيند، عقلها قدرت ندارند كه حد او را درك كنند تا تشبيه             مى

  .به مخلوقات خود شود
توانند اندازه او را بفهمند تا مانند مخلوق خود          اوهام نمى 

  .بوده باشد
مخلوق را خلق كرد بدون آنكه نظيرش را در جائى ديده  

براى خود گرفتـه    و يا از مشاورى مشورت كرده و يا كمكى          
  .باشد

پس تنها به امرش خلقت مخلوق به پايان رسـيد و آنهـا             
در مقابل فرمان او اطاعت او را اعتراف كردند، خدا اعتـراف            
آنها را اجابت كرد و با خدا به مبارزه حركت نكردند و بلكه             

  .خضوع نمودند
كـه بـه مـا از     و از لطايف ساختمان و عجايب خلقت او       

هـا   پـره  شان داده است ايجاد همين شب     حكمت عاليه خود ن   
  .است» خفاشها«

ى چـشمها را بـاز و تمـام جانـداران را             نورى كـه همـه    
  .بندد كند چشمهاى او را مى راهنمائى مى

گــذارد،  و ظلمتــى كــه تمــام جانــداران را در فــشار مــى
  .كند چشمهاى خفاش را باز مى

تواننـد از    چگونه ضعيف شده چـشمهاى آنهـا كـه نمـى          
  . خورشيد كمك بگيردروشنائى

تا به اين وسيله به راه و شناسـائى مـوارد احتيـاج خـود               
  .هدايت شوند

خــداى بــزرگ آنهــا را مــانع شــده بوســيله همــان نــور 
  .خورشيد از آنكه وارد آن روشنائى شوند

و آنها را در جاهائى كه آفتاب نتواند وارد شـود مخفـى             
  .نمود و از راه رفتن در روشنائى محفوظ نگاه داشت
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خفاشها در روز پلكهـاى چـشم خـود را روى يكـديگر             
اند و در شب تـاريكى را راهنمـابراى تحـصيل رزق             گذاشته

  .اند خود قرار داده
دارد و   تاريكى شب چشمهاى آنها را از ديـدن بـاز نمـى           

سـازد ولـى وقتـى كـه خورشـيد           آنها را از رفتن متوقف نمى     
هر شد و   را برداشت و او ظا     جهان افروز از رخ نقاب ظلمت     

نور او در خانه سوسمارها هم پرتو انداخت خفاشـها چـشم            
انـد   برهم نهند وبه همان غـذائى كـه در شـب بدسـت آورده           

  .اكتفا كنند
پاك و منزه است خدائى كه شب را براى خفـاش ماننـد             
روز قرار داده كه به اين وسيله كسب معاش كند و روشـنائى        

حت و خـواب    روز را براى او مانند شـب تـار موقـع اسـترا            
  .گردانيده است

پروردگار متعال براى خفـاش بـالى از گوشـت او خلـق         
خواهـد از    كرده و او با همان بال گوشتى بطـرف آنچـه مـى            

هاى  كند آرى بالهاى او شبيه به پرده       طعمه و غيره حركت مى    
  .گوشهاى بشر است

و هم بال او بـرخالف سـائر حيوانـات پـر و اسـتخوان               
ى جـاى رگهـا، بـال او را آشـكارا           ندارد، ولى اگر دقـت كنـ      

  .خواهى ديد
خفاش دو بال دارد كه نه آنقدر نازك است كه در موقـع             
حركت پاره شود ونه آنقـدر ضـخيم اسـت كـه از سـنگينى               

  .نتواند حركت كند
دارد و   خفاش نوزاد خود را هميـشه همـراه خـود برمـى           

او آيند هر كجا كه  اند، با او فرود مى  فرزندان او به او چسبيده    
كنند و همچنان بـا او هـستند         حركت مى  آيد و با او    فرود مى 

تا آنكه بحد رشد برسند و بتوانند پرواز كننـد و راه زنـدگى              
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خود را بپيمايند و بطرف آنچه براى ادامه حيات آنـان نيكـو             
نقـص اسـت     پاك و بى  ) باز هم بايد گفت   (پس  . است بروند 

 خود ديده باشد    اى كه از غير    تواند بدون نمونه   خدائى كه مى  
  1.همه چيز را بيافريند

                                                 
اَلْحمدللّه الَّذى انْحسرَت االَْوصاف عنْ كُنْه معرِفَته وردعـت عظَمتُـه الْعقُـولَ فَلَـم تَجِـد                  ـ1

الْح اللّه وه ،هلَكُوتةِ ملُوغِ غايلى بساغا اونُمياتَرَى الْعمنُ مياَب قُّ وبينُ، اَحقُّ الْم.  
لَم ها، وشَبكُونَ مفَي ديدقُولُ بِتَحالْع لُغْهتَب ثَّالً لَممكُونَ مبِتَقْديرٍ فَي هاماالَْو هلَيع تَقَع.  

عالم شيرٍ، وةِ مشُورالم ثيلٍ، ورِ تَملى غَيعينٍخَلَقَ الْخَلْقَ عونَةِ م.  
نازِعي لَم و انْقاد و ،عدافي لَم و فَاَجاب ،هتطاعنَ لاَذْع و ،رِهبِاَم خَلْقُه فَتَم.  

و منْ لَطائف صنْعته و عجائبِ خلْقَته ما اَرانا منْ غَوامضِ الْحكْمةِ فى هـذه الْخَفـافيشِ الَّتـى                   
ء، و يبسطُها الظَّالم الْقابِض لكُلِّ حى، و كَيف عشيت اَعينُهـا عـنْ               ياء الْباسطُ لكُلِّ شَى   يقْبِضُها الضِّ 

اَنْ تَستَمد منَ الشَّمسِ الْمضيئَةِ نُورا تَهتَدى بِه فى مذاهبِها و تَتَّصلَ بِعالنيةِ برْهـانِ الـشَّمسِ الـى                   
 ضيائها عنِ الْمضى فى سبحات اشْراقها، و اَكَنَّها فى مكامنها عنِ الـذَّهابِ              ٔ وردعها بِتَلَأْلُو  معارِفها،

فى بَلجِ ائْتالقها، فَهِى مسدلَةُ الْجفُونِ بِالنَّهارِ على حداقها، و جاعلَةُ اللَّيلِ سـراجا تَـستَدلُّ بِـه فـى                    
  .رزاقها، فَاليرُد اَبصارها اسداف ظُلْمته و التَمتَنع منَ الْمضى فيه لغَسقِ دجنَّتهاسِ اَالْتم

فَاذا اَلْقَت الشَّمس قناعها، و بدت اَوضاح نَهارِها و دخَلَ منْ اشْراقِ نُورِها علَى الـضِّبابِ فـى                  
االَْج قَتعاشِ فى ظُلَمِ لَياليهاوِجارِها، اَطْبنَ الْمم تْهبا اكْتَسبِم لَّغَتتَب قيها، وĤلى مفانَ ع.  

فَسبحانَ منْ جعلَ اللَّيلَ لَها نَهارا و معاشا، و النَّهار سكَنا و قَرارا و جعلَ لَها اَجنحةً منْ لَحمها                   
يرانِ كَاَنَّها شَظايا االْذانِ غَيرَ ذَوات ريشٍ و القَـصبٍ االّ اَنَّـك تَـرى               تَعرُج بِها عنْد الْحاجه الَى الطَّ     
  .مواضع الْعرُوقِ بينَةً اَعالما

لَم نْشَقّا، ورِقّا فَيا يناحانِ لَمثْقُال لَها جغْلُظا فَيي.  
 وقَعـت، و يرْتَفـع اذَا ارتَفَعـت، اليفارِقُهـا حتّـى      ء الَيها يقَع اذا تَطيرُ و ولَدها الصقٌ بِها، الجِى  

هنَفْس حصالم و ،هشيع بذاهم رِفعي و هناحوضِ جلنُّهل لَهمحي و كانُهاَر تَشْتَد.  
 .ء على غَيرِ مثالٍ خَال منْ غَيرِه ء لكُلِّ شَى فَسبحانَ الْبارِى
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  . شود البالغه از احوال خفاش ديده مى اين بود آنچه در كتاب نهج
پيشواى ششم ما مردم مسلمان در ضمن مطالبى كه ) السالم عليه(» امام صادق «و نيز   

در موضوع توحيد فرمـوده بحـاالت ايـن حيـوان           » مفضّل بن عمر  «به يك فرد مسلمان     
  :گويد و مىاشاره كرده 

راستى پروردگار عزيز خفاش را مخلوق عجيبى آفريـده         
است؛ حد متوسطى بين پرندگان و چهارپايان او را قرار داده           

  .تر است كند به چهارپايان شبيه و بلكه در عين آنكه پرواز مى
خفــاش بــر خــالف پرنــدگان ديگــر دوگــوش پهــن و  

  .دندانهاى متعدد و پشم دارد
زايـد و    شود و مـى    دگان حامله مى  و نيز بخالف اكثر پرن    

كند و به روى زمـين بـا         دهد و بول مى    نوزاد خود را شير مى    
كند خفاش از آن حيوانـاتى اسـت كـه از        چهار پا حركت مى   

شـود و از حـشرات آسـمان     النه خـود در شـب خـارج مـى        
  .خورد مى

خـورد و بلكـه      كنند كه خفاش غذا نمى     جمعى گمان مى  
ايـن گمـان از دو جهـت باطـل          . كنـد  تنها از هوا استفاده مى    

  .است
شود كـه ممكـن      آنكه از او بول و غايطى خارج مى       : اول

نيست با خوردن هوا اينگونه فـضوالت از حيوانـات خـارج            
  .شود

آنكه خفاش دندان دارد و مسلم اگر خوراك او تنها        : دوم
فائده بـود بـا آنكـه        بود به دندان احتياج نداشت و بى       هوا مى 

معنـى   كه در عالم خلقت عملى كه بى      ) كرده ثابتعلم بر ما    (
  .»...فائده باشد انجام نخواهد شد  و بى

  .اين بود دو نمونه از گفتار پيشوايان اسالم در باره اسرار زندگى خفاش
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را از نظر ) بيولژى(و اينك دو مقاله هم از آخرين نظرات دانشمندان زيست شناسى 
  .پى ببريم» پيشوايان اسالم«ظمت گفتار گذرانيم تابتوانيم بهتر به ع شما مى

  
  مقاله اول

  1.اين مقاله از كتاب دانش اقتباس شده است
  »تواند در تاريكى پرواز كند؟ چگونه خفاش مى«: درآن كتاب تحت عنوان

  :نويسد مى
مشاهده خفاشانى كه در غروب آفتاب بـا سـرعت ولـى            

هـاى متحركـى از غـارى خـارج          سر و صدا، ماننـد سـايه       بى
  .دهند ى مخوفى را تشكيل مى شوند منظره ىم

كنند و  اين جانوران با مهارت كاملى در تاريكى پرواز مى
انگيزى از برخورد با هر گونـه مـانعى اجتنـاب            بطور شگفت 

نترسـانند، هيچوفـت بـا يكـديگر         ورزنـد و اگـر آنهـا را        مى
  .كنند تصادف نمى

شـود،   با آنكه كـوچكترين صـدائى از آنهـا شـنيده نمـى            
ــائى  م ــرواز، جيغه عــذالك در حقيقــت خفاشــها در حــين پ

اى بلند است كـه      كشند، منتهى صداى اين جيغها به اندازه       مى
گوش انسان قادر به شنيدن آن نيست، دانشمندان اين صداها          

اند و اين نـوع      را بوسيله دستگاههاى بسيار دقيق ضبط نموده      
اصوات را به علت آنكه گوش بشر قادر بـه درك آن نيـست              

اند و به كمك اين صداهاى    نام نهاده » ماوراء شنوائى «اصوات  
تواند در موقع پرواز از برخـورد و         ماوراء شنوائى خفاش مى   

تصادف با اجسام اطراف خود اجتناب ورزد، بدين معنى كـه           
                                                 

ى گرانبهـائى    ب دانش كه در بيست مجله و هزارها صفحه نوشته شده و مجموعه             كتا ـ1
  .باشد مى) به عقيده اروپائيان(از معارف بشرى 
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جيغهاى بلند خفاش با برخـورد بـه اجـسام جامـد مـنعكس             
گـاه  گـردد و انعكـاس آنهـا خفاشـها را از وجـود مـانع آ                مى
سازد و بدين ترتيب جانور مذكور از برخورد بـا مـوانعى             مى

  .جويد كه سر راهش وجود دارد احتراز مى
محققين به منظور آزمايش، خفاشـانى را پـس از بـستن            
چشمهايشان در اطاقى كه در داخل آن سيمهاى متعـددى بـه        
فواصل يك قدم از يكديگر نصب شده بوده است، رها كرده           

ند كه اين جانوران بدون آنكه بـه مـانع بـر            ا و مشاهده نموده  
ولى هر گاه گوش و دهان      . نمايند بخورند به آسانى پرواز مى    

حين پـرواز بـه سـيمها و         بستند، خفاشان ديگر در    آنها را مى  
  .نمودند حتى به ديوار اطاق تصادف مى

ى عمومى بر اين بود كـه بالهـاى خفـاش     تا مدتها عقيده 
كه او را از وجود مانع آگـاه        باشد   داراى حس مخصوصى مى   

ى اطـالع    سازد ولى امروز ثابـت شـده اسـت كـه وسـيله             مى
خفاش از موانع، مربوط به استعدادى است كه اين جـانور از            

  .تشخيص انعكاس اصوات ماوراء شنوائى دارد
طبيعـى بـشمار    » رادار«و اين وسيله در حقيقت يك نوع        

  .رود مى
  

  مقاله دوم
ترجمـه حـسين    ) ناشـنال حبئـو گرافيـك     ( زيـست شـناس      اين مقالـه از دانـشمند     

  .ميرحيدرى است
خفاش چگونه با استفاده از صدا و انعكاس        «اين دانشمند در اين مقاله تحت عنوان        

  :گويد مى» !كند؟ امواج صوتى شكار مى
ساختن رادارى كه دقت عملش حتى نزديـك بـه عمـل            

  .خفاش باشد هنوز جزء آرزوهاى بشر است
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العملهـاى   مطالعه طرز زنـدگى و عكـس      «: يدگو و نيز مى  
روحى حيوانـات و بررسـى غرائـز حيـوانى كـه بـه فرانـسه             

lmstlmet هاى شـيرين اسـت كـه        شود از سرگرمى   گفته مى
. سـازد  شناسى را هميشه بخـود مـشغول مـى         علماى زيست 

خفاش از جانوران بسيار جالبى است كـه مطالعـه زنـدگى و             
هـاى آن داسـتانهاى      العمـل  طرز تغذيه و باالخره سائر عكس     

  .دهد شيرين و در عين حال شنيدنى را نشان مى
كـه  » ماساچوست آمريكائى «در اين مقاله مطالعاتى كه توسط دانشمندان تحقيقاتى،         

المللى است، در مورد زندگى خفاش بعمل آمده         يكى از معروفترين مجامع تحقيقى بين     
  .گذرانيم مى» سخ ماپا«كه ما آن را از نظر خوانندگان محترم كتاب 

 ميليون سـال اخيـر      5خفاش حيوانى است كه در عرض       
 ماننــد هــيچ تغييــرى در ســاختمان بــدنش داده نــشده، عينــاً

دستگاه رادار كه اخيرا بشر اختراع كرده است شكار خـود را            
گيرد، طرز عمل آنها اين طـور اسـت كـه مرتبـا در حـال                 مى

د و از   دهنـ  پرواز صـداهاى مخـصوصى از خـود بيـرون مـى           
برخورد امواج صوتى اين صداها با شكار خود و برگشت آن           

برند كه شكار  امواج يعنى به اصطالح اصوات منعكسه پى مى 
اى از آنها قرار دارد و به همين دليل بـراى            آنها در چه فاصله   

يافتن طعمه خود هيچ احتياجى به چـشم و روشـنائى بـراى             
وانـات در حـال     ديدن ندارند و غالبا در شـبها كـه سـائر حي           

استراحت بـوده و شـكار فـراوان اسـت دنبـال طعمـه خـود                
  .برند را در حين پرواز بكار مى دستگاه رادار صوتى خود

تجهيزات صوتى كه در ساختمان بدن خفاش بكار رفته،         
در مدت اين چند ميليون سال زندگى ايـن حيـوان و در اثـر               

ت كـه   احتياج براى بردن آن بقدرى دقيق و كامل گرديده اس         
در صــددند بــا ) مؤســسه تكنولــوژى ماساچوســت(علمــاى 
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كـه  » الكترونيك«اى براى تكميل ابزار      مطالعه آنها ابتكار تازه   
  .مورد استفاده بشر هستند بنمايند

در ايــن بررســى دانــشمندان آمريكــائى بــه كمــك      
دارنـد و    العاده زياد فيلم بر مى     هائى كه با سرعت فوق     دوربين

 دسـتگاههائى بـراى ثبـت و ضـبط و           همچنين با بكار بـردن    
كننـد كـه اسـرار و طـرز          هائى سعى مى   تجزيه اصوات كلس  

زندگى خفاش را تحقيـق نماينـد و ببيننـد كـه چطـور يـك                
كننـد   خفاش بين صدها خفاش ديگر كه همـه جيرجيـر مـى           

شناسـد و از سـائر صـداها تميـز           انعكاس صداى خود را مى    
 شكار خود را    دهد و همينطور چرا و چطور وجود حشره        مى

از فاصله چندين متر با يك جسم ديگرى كه به كار طعمه او             
  .دهد نخواهد آمد تشخيص مى

براى اين كار در اطاقى دوربين فيلم بردارى مخـصوصى          
كنـد تهيـه كـرده و        مـى  كه با سرعت خيلى زياد فيلم بردارى      

اى   در قسمت وسط كف اطاق فنر و ابزار پرتاب كننده          ضمناً
توان كرم مخـصوصى     ر دارد كه با كمك آن مى      مثل تفنگ قرا  

كه براى غذا مورد عالقه خفاش اسـت پرتـاب نمـوده و در              
عين حال دستگاه ضبط صوت نيز در كنار اطاق قـرار دارد و             

ى حركـات را تحـت       دو نفر ناظر نيز با كمال دقت مجموعه       
نظر دارند و خفاش در داخل اطاق رها شده در حـال پـرواز              

كند  ب كرم خفاش كه مرتب جيرجير مى      است به محض پرتا   
امواج صوتى به بدن كرم برخورد كـرده و مـنعكس شـده و              

گردد، از انعكاس امواج فـورا خفـاش در         بطرف خفاش برمى  
اى در   ابد كه طعمه لذيذ در كدام جهت و در چه فاصـله            مئى

هـاى    بطرف آن حمله كرده به كمك پرده       اختيار اوست، فوراً  
هــايش آن را گرفتــه در دهــان قــرار  بالهــا و همچنــين پنجــه

رات  خورد و صـداهاى امـواج صـوتى ـ تغئـى      دهد و مى مى
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امواج صوتى ـ حركات و خالصـه همـه چيـز در آن مـدت      
توسط دستگاههاى مختلفـه ثبـت شـده و بـراى مطالعـه در               

  .گيرد اختيار دانشمندان قرار مى
ــا    ــه شــد حركــات و اصــوات همــه ب بطــورى كــه گفت

شـوند و پـس از آن در         ت زياد ثبـت مـى     دستگاهائى با سرع  
سرعت كمترى بـه     موقع مطالعه دوربين و ضبط صوت كه با       

آيد جزئيات حركات و اصوات كـامال ديـده و        حركت در مى  
رات آنها براى دانشمندان آسان      شود و مطالعه تغئى    شنيده مى 

دهـد كـه     شود مطالعات دقيقى كه بعمل آمـده نـشان مـى           مى
شود، طرز جيرجيـر     خود نزديك مى  بتدريج خفاش به طعمه     

ر بطـور    كند و اين تغئى    ر مى  كردن و شدت اصوات آن تغئى     
  .گيرد اتوماتيك متناسب با فاصله حيوان و طعمه انجام مى

ايــن مطالعــه در اثــر قــرار دادى كــه توســط تحقيقــاتى 
» ماساچوسـت «لينكولن وابسته به مركز مطالعات تكنولـوژى        

هـاى ايـن مطالعـات را        و هزينه شود   منعقد گرديده انجام مى   
نيــروى هــوائى آمريكــا تقبــل كــرده و در عــين حــال ســائر 

  :نمايند سازمانهاى ارتشى نيز براى انجام آن كمك مى
اينكه امواج صوتى هادى خفاش است از دير زمـانى در           
قرن هيجدهم مورد توجه دو نفر از علماى معـروف زيـست            

هـا بعمـل آوردنـد      شناسى اروپائى بود، طبق آزمايشاتى كه آن      
كننـد و هـدايت      خفاشهاى كور بخوبى راه خود را پيـدا مـى         

اش  شوند، ولـى اگـر خفـاش را كـر كننـد و قـوه سـامعه                 مى
كم  تواند خود را هدايت كند، ولى كم       اى ببيند ديگر نمى    لطمه

تـا مـدتها    . جالب از نظرها محو شد     پس از مدتى اين مطالعه    
ش بودند و اصـوال     علما قائل به وجود حس ششم براى خفا       

توجهى به رل عمده گوش در هدايت خفاش نداشتند، ظاهرا          
هم حق داشتند، زيرا خفاش بطرف اجـسامى دقيقـا هـدايت            
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ولى بعـدا   . خيزد شود كه كوچكترين صدائى از آنها برنمى       مى
بـه  » هـاروارد « يكـى از دانـشجويان دانـشگاه         1938در سال   

در حال پرواز   كمك وسايل الكترونيكى ثابت كرد كه خفاش        
كنـد و بـا كمـك        اصواتى با امواج كوتاه از خود منتـشر مـى         

شـود و از     انعكاس صداهاى خود بطرف طمعه هـدايت مـى        
  .كند برخورد به مانع خوددارى مى
نيـز بـا انجـام      » دانـشگاه كونـل   «بعدها علما و اسـتادان      

تواند وجود موانـع را      آزمايشاتى نشان دادند كه انسان هم مى      
ى از خود توسط انعكاس صدايش تشخيص دهـد         ا در فاصله 

البته انسانهاى كور در اثر تمرين زيادى كه دارند در اين كار            (
بيشتر وارد بوده و استفاده از انعكاس صوت براى تـشخيص           

  ).تر است موانع براى آنها محسوس
وسائلى كه اخيرا براى پيدا كردن محـل زيـر دريائيهـا و             

شده همـه بـر اسـاس ايـن         مركز تجمع ماهى و غيره ساخته       
انـد،   امواج صوتى درست شده    اصل يعنى استفاده از انعكاس    

ولى موضوع استفاده از انعكاس صوت و هـم چنـين امـواج             
صوتى خفاش از تمام اين وسـائل كـه سـاخته شـده دقيقتـر               

  .دهد ترى هم انجام مى است و كار دقيق
 100توانـد در حـدود       حنجره بسيار ظريف خفـاش مـى      

  .نيه منتشر كندموج در ثا
پس از آن گوشهاى نسبتا بـزرگ خفـاش انعكـاس ايـن             

العاده كوچك آن كـه      امواج را ضبط كرده و تحويل مغز فوق       
باشد داده و در آن جـا اسـت           گرم مى  2داراى وزنى كمتر از     
ترين محاسبات انجـام شـده ومـشخص         كه مهمترين و دقيق   

در چه  شود كه اين انعكاس از برخورد صدا با جسمى كه            مى
باشـد   اى و در چه جهتى وجـود دارد و چـه نـوع مـى      فاصله

ايجاد شده و مهمتـر از همـه ايـن محاسـبات و اسـتنتاج در                
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ظرف زمانى در حدود يك لحظـه انجـام شـده و خفـاش را               
ر جهت و پرواز به سمت طعمه با احتـراز از         آماده براى تغئى  

  .نمايد برخورد به مانع مى
راديـو و شـايد خيلـى       مانند يك دستگاه پخش صـداى       

تر، با توجـه بـه احتيـاج خـود خفـاش شـدت               دقيقتر، منظم 
معمـوال در بـدو     . نمايـد  ر داده و تنظيم مـى      اصواتش را تغئى  

كند   دور در ثانيه پخش مى     000/100شروع اصواتى با امواج     
 دور در ثانيـه     000/400ر داده و به      بالفاصله آن را تغئى    ولى
تيجه انعكاس ايـن اصـوات متغيـر        رساند و با استفاده از ن      مى

دقيقا محاسبات خـود را در مـورد مـوانعى كـه سـر راه دارد                
 دور  000/40دهد در نزديكيهاى هدف اصـواتى بـا          انجام مى 

 دور در   000/200در ثانيه شروع كرده و بالفاصـله آن را بـه            
  .رساند ثانيه مى

براى تشخيص جهت نتيجه شنيدن انعكاس اصواتش بـا         
شـنود مقايـسه      آنچه كه گوش ديگـرش مـى       يك گوش را با   

كند و بالفاصله از قياس آنها سمت و جهت وجـود مـانع              مى
  .دهد يا طعمه را تشخيص مى

خفاشهائى كه فقط يك گوش آنها بشنود و گوش ديگـر           
كر باشد در مورد موانع بزرگ به اشكالى برخـورد نكـرده و             

بـه  كنند، ولـى در مـورد موانـع كوچـك قـادر              راه را پيدا مى   
بـراى تـشخيص    . نماينـد  تشخيص نبوده و با آن برخورد مى      

فاصله يا طعمه يا مـانع، خفـاش عينـا ماننـد رادار از فاصـله                
زمانى كه براى پخش امواج صوتى و وصـول انعكـاس آنهـا             

اى  اى كه شده طعمـه     كند، طبق محاسبه   الزم است استفاده مى   
زم  سانتى مترى خفـاش قـرار دارد زمـان ال          15كه در فاصله    

برسد و   براى اين كه امواج صوتى خفاش از خفاش به طعمه         



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         290  

در حـدود يـك     . انعكاس آنها دو مرتبه بـه خفـاش برگـردد         
  !هزارم ثانيه است

و بطور خالصه دستگاه مغزى و گوش و ساختمان جهاز 
صوتى خفاش بقدرى ظريـف و دقيـق اسـت كـه در كمـال               

تى اش را كه در فاصله چند سان       وضوح انعكاس امواج صوتى   
كنـد بـا كمـال دقـت         مترى به پـشه كـوچكى برخـورد مـى         

دهد و از شدت و ضعف آن و فاصله و جهـت             تشخيص مى 
توانـد   كند، بطورى كه بالفاصله مى     و همه چيز آن را پيدا مى      
  .حمله كند و آن را بگيرد

كارى كه بشر با همه قدرت و ابتكـارات و اكتـشافات و             
  1.ا داردوسائل الكترونيكى هنوز آرزوى انجامش ر

ما در اينجا به منظور اثبات اعجاز پيشوايان اسالم به چند نكته قابـل توجـه اشـاره                  
  .گذاريم ى خوانندگان محترم مى كنيم و قضاوت آن را بعهده مى

از نظر افراد عادى خفاش فرقى با حيوانات ديگر ندارد و كسانى كـه از اسـرار                 :يك
  . باشند ب خفاش نمىعالم اطالعى در دست ندارند متوجه زندگى عجي

علـى بـن    «اند و بلكه     ولى پيشوايان اسالم متوجه اهميت رموز زندگى خفاش بوده        
آن مطالـب    با نقل ) السالم عليه(» امام صادق «با ذكر آن خطبه و      ) السالم عليه(» طالب ابى

اى از اسرار زندگى خفاش متوجه ساخته و آنـان را وادار بـه               مردم مسلمان را به گوشه    
  .اند  در زندگى اين حيوان نمودهتفكر

اند كه اگر مردم عالم در باره خفاش و زندگى او فكر    دانسته زيرا پيشوايان اسالم مى   
  .شوند اى موفق مى العاده كنند به پيشرفتهاى علمى فوق

هدف تمام اديان زنده جهان اين بوده كه مردم دنيا را به معارف الهـى و علـوم                   :دو
انـد كـه     و پيشوايان اديان بيشتر از حد ضرورى اصرارى نداشـته         معنوى راهنمائى كنند    

                                                 
  20نقل از مجله شكار و طبيعت، شماره  ـ1
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مردم عالم در علوم مادى فرو روند و در نتيجه نتوانند از علوم معنـوى اسـتفاده كـاملى           
  . بنمايند

ولى از اين خطبه و حديث و صدها آيات و روايات ديگر كه از پيشوايان اسالم به                 
صـلى اللّـه    (» خاتم انبيـاء  «رالزمان و پيروان    شود كه چون مردم آخ     ما رسيده استفاده مى   

باشند و بايد دين اسالم رهبر سعادت جميع افراد          داراى استعداد بيشترى مى   ) عليه وآله 
بشر تا روز قيامت باشد؛ و خواهى نخواهى افكار آنها متوجه علوم مادى خواهد شد و                

 هم اطـالع كـافى   توانند در ضمن تعقيب هدف معنوى و معارف الهى از علوم مادى    مى
انـد   ى معرفت خدا و انجام وظايف دينى را به نحوى تنظيم كرده لذا برنامه . داشته باشند 

  .كه در راه رسيدن به معنويات از علوم مادى هم كمال اطالع را داشته باشند
» امـام صـادق  «و ) الـسالم  عليـه (» طالـب  على بـن ابـى  «كنيد كه  چنانچه مشاهده مى 

زنـدگى   اند و بـه    ى شناسائى پروردگار، خفاش را مورد بحث قرار داده        برا) السالم عليه(
تـر از    كنند، با آنكه پرواضح است حيوانات زيباتر و در دسـترس           پرماجراى او اشاره مى   

  .خفاش كه نشانه عظمت آفرينش باشند زياد است
بنابراين بايد معتقد شويم كه يكى از مهمترين هـدفهاى پيـشوايان اسـالم از طـرح                 

الت و شرح زندگى خفاش اين بوده است كه مردم بـه اسـرار زنـدگى ايـن حيـوان                 حا
و بـه   . متوجه شوند و از علوم مادى هم در ضمن خداشناسى اطـالع كـافى پيـدا كننـد                 

ى حياتى شناختن طرز كار رادارى خفّاش پى ببرند و از آن در ساختمان رادارهـا                مسأله
  .استفاده كنند

شمندان زيست شناسى طرز تغذيه خفاش مـورد توجـه          همانگونه كه از نظر دان    :سه
هـاى علمـى     بوده و از پرتاب كرمها در محيط تاريك و حركت او بطرف طعمه استفاده             

  . اند نموده
) السالم عليه(» على«اند و    پيشوايان اسالم هم همين موضوع را مورد بحث قرار داده         

ش مانند روز قرار داده كه بـه  پاك و منزه است خدائى كه شب را براى خفا    «: فرمايد مى
  .»اين وسيله كسب معاش كند
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ى خود   خفاش از آن حيواناتى است كه از النه       «: فرمود) السالم عليه(» امام صادق «و  
  .»خورد شود و از حشرات آسمان مى در شب خارج مى

كردنـد كـه او    ديدند گمان مى چون در گذشته مردم طرز تغذيه خفاش را نمى :چهار
خورد، ولى اخيرا علماى زيست شناسى متوجه شـدند كـه خفـاش بوسـيله                چيزى نمى 

از شـر   (هايش از حشرات آسمان كه در شـب بـا خيـال راحـت                بالهاى گوشتى و پنجه   
  .كنند تغذيه مى گيرد و در حركتند مى) پرندگان روز

اما اسالم در چهارده قرن قبل بدون داشتن وسائل زيست شناسى متوجه اين نكتـه               
فرمائيد بر رد منكرين اين عقيده استدالل        نانچه در خطبه و روايت مالحظه مى      بوده و چ  

  .اند هم فرموده
و در شـب    «: فرمايـد  مـى ) الـسالم  عليـه (» علـى «چنانكه  

  .»اند تاريكى را راهنما براى تحصيل رزق خود قرار داده
جمعـى گمـان    «: فرمـود ) الـسالم  عليـه (» امام صـادق  «و  

خورد و بلكه تنها از هوا اسـتفاده         كنند كه خفاش غذا نمى     مى
آنكـه از او    : كند، اين گمان از دو جهت باطـل اسـت اول           مى

  .»آنكه خفاش دندان دارد: دوم. شود بول و غايط خارج مى
توانيم از اسرار زنـدگى خفـاش بـراى شـمابيان            اى از آنچه كه ما مى      اين بود گوشه  

تـوان   ميز ايـن حيـوان چگونـه مـى        اند كه زندگى اسرارآ    كنيم و اهل فكر و خرد متوجه      
  .ى كاملى براى وجود صانع حكيم بوده باشد نشانه

از اين شرح و توضيحى كـه در بـاره خفـاش بيـان فرموديـد                : ح فرمودند ـ  آقاى م 
  .كنم العاده تشكر مى فوق

  .اين جلسه در اين جا پايان يافت
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