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 :تقديم

- توان از هيچ ت�شي در راستاي پرورش من  به روح پدر و مادرِ دلسوزم كه در حد
 دريغ نورزيدند.

» حاج م�ّ محمد عظيمي«به روح شهيد شجاعت و صداقت در راه ايمان و عقيده،  -
 كه حقّ پدري و راهبري بر بنده دارد.

به پاس » حاجيه مروت سليماني«به قلب لطيف و نيكوكارانإل خواهر بزرگوارم  -
 ام؛ ان تحصيليغمخواري سالهايي حساس از دور

با مال و جان در ، كه »باور راستين«نمايان راه  باختگان و مشعل به روح تمام پاك -
 اند. قيام نموده» توحيد«�ي كلمإل مسير گسترش و اع

 





 
 
 

 

 مقدمة مترجم

سپاس و ستايش خداوندي را كه انوار رحمتش، كران تا كران گيتي را سرشار از نور 
نظيرش، سلسلإل به هم  مثال و حكمت بي با قدرت بي ساخته است؛ آفريدگاري كه» وجود«

اي را به خود جلب و زبان و  پيوستإل مخلوقاتش را چنان زيبا آراسته كه توجه هر بيننده
دارد؛ بخشند  واليي كه  نظر منصفي را به اذعان در شگفتي اسرارش وامي قلم هر صاحب

ده و اسباب تأمين آن را در هاي هر موجودي را در نهادش قرار دا  پاسخگوي نيازمندي
گري كه از اين فراتر، نيروهايي را ع�وه بر  محيط اطرافش گنجانيده است؛ بخشايش

0Fفطرت و غريز  تسخيري، از راه اسباب شناخت يعني سمع و بصر و فوأد

، به ساختار 1
ر مخلوقاتي نظير انسان و جنّ ارزاني فرموده تا با انتخاب آزادانه، مسيارادي و اختياري 

درست زندگي و سعادت دو جهان را در پيش گرفته و با سيري تكاملي به اصل ملكوتي 
 شان را رقم زنند. خويش بازگشته و سرنوشت نهايي

مسئلإل جامعإل انساني از ديرباز، در كشمكش و گير و دارهاي دروني و بيروني پيرامون 
اصل خواهد بود؛ البتّه ابتدا و انتهاي پروردگار يكتا و صفات واليش بوده و  وجود بي

، به ندرت و از جانب افرادي اندك در جوامع بشري مورد انكار واقع شده، »وجود خدا«
بر گرد محور ازليت، ابديت، يكتايي و صفات كمال و  ها نزاع بلكه بيشتر اخت�فات و

ج�لش م�حظه شده يا خواهد شد؛ اما با توجه به ارزش جايگاه منحصر به فرد پذيرش 
ترين پايإل ساختار  و تأثير زيربنايي و چشمگير آن به عنوان اساسي» وجود خدا«اصل 

پايان خداوند  كنيم كه در پيام آسماني عموم پيامبران الهي ـ درود بي ايماني، م�حظه مي

___________________________________ 

ۡمعَ ٱوََجَعَل لَُ�ُم ...﴿: اشاره است به اين فرموده خداوند عزّوجل -1 َّ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  س
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
َُّ�ۡم  َدةَ  ِٔۡ� لََع

 ».و او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنيد«...  ]78[النحل:  ﴾٧�َۡشُكُروَن 
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گران دلسوز و مخلص، عنايت خاصي به  گران و اص�ح بر همه باد ـ و هم در آثار دعوت
 شته است.اين امر مهم معطوف گ

شود كه انسان با بازگشتي  منزلت حقيقي اين ركن بنيادين، زماني به خوبي درك مي
آفرينش   بيانديشد و اصل لحظاتياي خلوت،  جستجوگرانه به اندرون خويش در گوشه
اي  هاي شهواني، با روحيه هاي نفساني و انگيزه خود را ورانداز نمايد؛ بر كنار از دغدغه

 مچگونه پا به عرصإل هستي نهاداز كجا و  :يي از خود سئوال كند كهجو سرشار از حقيقت
گشته و زيرنظر كدام باغبان و  بو نهال زيباي وجودم از كدامين آبشخور حيات، سيرا

يافته كه چنين تنه و ساقه بال زده، شاخه و برگ بركشيده و به بار و ثمر  مربي، پرورش
هاي گوناگون گوشه  خردانه به محيط اطراف و پديده ام؟!... يا نگاهي مدبرانه و نيك نشسته

انگيز، چه  هاي شگفت اين پديده :و اكناف جهان انداخته و بيانديشد و از خود بپرسد كه
سان و با چه توانايي و علم و حكمتي چنين آرايش و پيرايشي به خود گرفته و يكنواخت 

 ...اند؟! طبيعت روان شدهو همسو بر جاد  مستقيم و منظّم 
بدون شك در اين هنگام، با ياري فطرت پاك، عقل سليمش به همان حقيقت اصيل و 

 دست خواهد يافت.» وجود خداوند«انكارناپذير 
هاي ترازوي انتخاب  گردد و كفّه منجر به انتخاب آزادانه مياز آنجا كه اراده و اختيار،  اما

يكسان در اندرون نفس آدمي نقش  اي هم وزن و گري نيز به گونه خير و شر يا عدالت و ستم
1Fاند بسته

به دليل مختلف شخصي، خانوادگي، محيطي، فرهنگي  ها انسان ، بنابراين در برخي از1
طلبي، انكار و عناد سرشار است، بر  متأسفانه كفّإل منفي ترازوي نفس كه از شرارت، شهوتو ... 

، غلبه و سنگيني نموده و آنان را طلبي، اطاعت و تسليم است كفّإل مثبت آن كه منشأ نيكي، حق
 دارد. وا مي» وجود پروردگار«به انكار 

___________________________________ 

ٮَٰها ﴿: اشاره است به اين فرموده خداوند عزّوجل -1 َّ ََ ا  ََ ٖ  َو ۡۡ ََ سَۡهَمَها ٧َو
َ
ٮَٰها  فَ� ََ  ﴾٨فُُجَرََها َوَ�ۡق

سوگند به نفس آدمي و به آن كه او را ساخته و پرداخته كرده است، سپس بدو «...  ]8-7الشمس: [
 ».گناه و تقوا را الهام كرده است
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لذا با توجه به اين پديد  حساس و ناگوار، مؤلّفان و نويسندگان دلسوز و مخلصي از 
اند تا در  ميان امت اس�مي به پاخاسته و با احساس مسئوليت ديني دست به قلم برده

قرار داده  ها انسان ته، راه روشني را فرا روي اين گروه ازراستاي آن به اداي تكليف پرداخ
 و اتمام حجتي را نيز بر آنان كرده باشند.

كتاب حاضر نيز كه از آثار ارزشمند نويسند  متعهد و مسلمان معاصر، استاد 
نظير است، به  اگر نگوييم در نوع خود بيباشد،  مي »الميداني حبنّكةعبدالرّحمن حسن «

نظير بدانيم؛ چرا كه ايشان در تأليف اين كتاب، با تركيبي از  توانيم آن را كم صراحت مي
نظران متفكّر و  ي عقلي ـ نظري صاحبها استدلل ساز قرآن كريم، راه و روش انسان

تجربي، به  هاي مختلف علوم و پژوهشگران رشتهاعتراف و اظهارنظرهاي دانشمندان 
هاي عقل و جان را فرا روي  داخته و دروازهانديشي اين مشكل پر گري و چاره روشن
 گشايد. اي سالم و خداپسند مي عقيده

بنده حدود دو سال پيش با يكي از دوستان صميمي پيرامون مشك�ت دروني و 
بر سر راه عقيد  صحيح به بحث و بررسي نشسته و چنين نتيجه گرفتيم  ها انسان بيروني

ترين ركن عقيده، يعني ايمان  ح اولين و اساسيكه ريشإل اوليإل تمام اين مشك�ت به اص�
هاي  گردد؛ به همين جهت در كتابخانه و صفات واليش باز مي» وجود خداوند«به 

مطالعه در اين گشتم تا آن را محور بحث و  دوستان و برادران ديني به دنبال كتابي مي
گشايش همان مشكل زمينه قرار دهيم، تا اينكه به كتاب حاضر برخورده و آن را كليد 

بهايش سپري نموديم؛ در همين راستا بنا به  يافته و جلساتي را در خدمت مطالب گران
آن نمودم؛ اما به دليل ادامإل تحصيل، پيشنهاد دوستان و برادران ديني اقدام به ترجمإل 

 اندكي كار ترجمه به تأخير افتاد، ولي سرانجام به لطف خدا موفّق شدم آن را از سر گرفته
 و به پايان رسانم.

ة إيامنيّة«متن اصلي كتاب به زبان عربي و زير عنوان  تاد بزرگوار تأليف اس »براهني و أدلّ

هاي  مشعل«باشد كه بنده نيز آن را با عنوان  مي» الميداني حبنكه عبدالرّحمن بن حسن«
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اثر،  ام؛ لزم به يادآوري است كه اين به فارسي برگردانده» فروزان در شناخت يزدان
اي اينجانب است كه گرچه چندين بار با مراجعه و بازنگري سعي در  اولين كار ترجمه

ام، اما بسيار طبيعي است كه اشتباه يا كمبودهايي در آن  بال بردن سطح كيفي آن نموده
وجود داشته باشد؛ بنابراين از خوانندگان گرامي به ويژه اهل قلم خواهشمندم كه در 

هرگونه كم و كاست يا خطاي احتمالي، با تذكّر دلسوزانإل خود، بر بنده  صورت برخورد با
 ي بعدي موردتوجه و اص�ح قرار گيرند.ها چاپ منّت گذارده تا به ياري خداوند در

توضيح اين نكته نيز ضروري است كه مؤلّف محترم، كتاب را در سه باب و يك 
پر حجم ساختن كتاب و جهت  ديوان شعري تدوين نموده ولي من به دليل پرهيز از

راحتي بيشتر خوانندگان عزيز، به ترجمإل باب اول و دوم بسنده كردم؛ زيرا حقّ مطلب در 
 كنند  بخش و تقويت اين دو باب ادا شده و باب سوم و ديوان شعري نيز درواقع، زينت

ماند  كتاب،  اقياي نزديك، ب آيند كه به ياري خدا در آينده ي اول و دوم به شمار ميها باب
ام  مندان خواهد شد. در ترجمإل كتاب سعي داشته زير عنواني جديد آماده و تقديم ع�قه

داري را رعايت نموده و سخن خود را داخل پرانتز (...)، يا در پاورقي  كه روح امانت
نوشتإل جناب آقاي » تفسير نور«كتاب درج نمايم؛ ضمناً ترجمإل آيات را نيز دقيقاً از روي 

 ام و جهت نوشتن شيو  صحيح برخي از برگرفته و اقتباس كرده» دل مصطفي خرّم«كتر د
ام كه  استناد نموده» اثبات وجود خدا«ي اشخاص يا اصط�حات علمي، به كتاب ها نام

است. جا دارد كه در اينجا از برادر گرامي  »عرص العلم اهللا يتجلّی يف«ترجمإل كتاب عربي 

اي از  بخاطر در اختيار قراردادن نسخإل اصلي كتاب و پاره» ولوديعبدالعزيز م«جناب آقاي 
مولود «هاي لزم، تشكّر و قدرداني نموده و نيز از برادر ارجمند جناب آقاي  راهنمايي

صميمانه سپاسگزارم كه در امر بازخواني و نگارش عمد  مطالب » بهراميان (قادرناز)
عزيزان از خداوند متعال طلب اجر و پاداش كتاب، اينجانب را ياري رساندند؛ براي اين 

 نمايم. پايان مي بي
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همننين بسيار به جاست كه مراتب تشكّر و قدرشناسي خويش را از مسئولن و 
به ويژه برادر دلسوز جناب آقاي » نشر احسان«كش  اندركاران محترم و زحمت دست

پذير قدم در راه ترويج نا ابراز دارم كه با ت�ش پيگير و خستگي» عبدالرّحمن يعقوبي«
فرهنگ و آثار ديني نهاده و راه را براي امثال بنده در جهت شكوفايي توانايي 

 اند. خدمتگذاري ديني از راه ترجمه و تأليف، مهيا و هموار ساخته
گويم كه بند  حقير را ياري داد تا  در پايان، بار ديگر خداوند مهربان را شكر و ثنا مي

در راستاي خدمت به استقرار اولين ركن و پايإل عقيده يعني ايمان به اولين اثر خويش را 
وجود مباركش، تقديم به جامعإل انسانيت به ويژه جويندگان حقيقت نمايم؛ اميدوارم كه 
مورد رضا و عنايتش قرار گرفته و سبب رسوخ هرچه بيشتر ريشإل اصلي و شاهرگ 

 .گردد ها انسان ايماني در فراخناي قلب من و ساير

بيل. يواهللا يقول احلقّ وهو هيد  السّ

الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.  والسّ

 محمد سليماني (بنوخلفي)

 بوكان

 1380 مرداد 30
 





 
 
 

 

 مقدمة مؤلّف

سپاس و ستايش خداوندي را كه هر چيزي در برابر ربوبيتش خاضع و در پذيرش امر 
اش را اذعان  و الوهيت جبري خواسته يا ناخواسته، تسليم و فرمانبردار استو فرمانش، 

 :دارد كه مي

﴿ ِ ّبُِح ِ�َۡمِده ََ ُ � َّ ِِ  ٍ ۡ ََ   ِ َّ   .]44[اإلرساء:  ﴾ۦنن 
و بلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه (به زبان حال يا قال) حمد و ثناي وي «... 

 ».گويند مي
 بيتاي كه با اختيار و رضاي خويش، به ربو لذا هر فرد آزادمنش و صاحب اراده

اش  اش تسليم گردد، بخش زندگي اختياري خداوند ايمان آورده و در برابر اوامر و نواهي
را به جنبإل غيراختياري و تسخيري پيوند داده و بدين صورت، بندگي دو جانبإل ـ جبري و 
اختياري ـ خود را براي ذات پروردگار، كامل نموده و بالخره اينكه تمام ساختار 

منسجم و هماهنگ شده است؛ بدين ترتيب از گسيختگي و عناد با وجوديش با يكديگر 
 گيرد. حقّ و حقيقت محفوظ نگه داشته شده و جزو افراد پيروز سرافراز بشر قرار مي

درواقع اينست انساني كه سزاوار برترين و زيباترين ساختار آفرينش و مرتبإل وجودي 
انساني شايستگي رموده است؛ چنين اي كه آفريدگارش به وي ارزاني ف است؛ مقام و مرتبه

 ي وال و پر از نعمت خداوند در بهشت جاويدان را داراست.ها منزل سكونت در
اش را  اما كسي كه در برابر ربوبيت يا الوهيت خدا كفر ورزد يا رعايت اوامر و نواهي

اش برخاسته و در  نكند، با بخش اختياري وجودش به نقض و مخالفت بخش تسخيري
تر از خوك و ميمون به خود گرفته  شود كه صورتي زشت انسانيتش مسخ ميچنان جه، نتي

شود؛ چنين فردي در روز حساب، با ذلّت و خواري انگشت  پرستي مي و دچار طاغوت
اما نه سودي به حالش داشته و نه دردي از وي دوا گزد،  حسرت و پشيماني به دندان مي
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ت جهنّم انداخته شده و سزاوار جاودانگي در منزل پر از ترين طبقا كند، بلكه به پايين مي
عذابي خواهد شد كه از سوي خدا براي كافران و فاسقان و ستمگران آماده و مهيا شده 

 است.
به راه مستقيم  ها انسان پايان خدا بر بهترين معلّم بشريت و هدايتگر درود و س�م بي

به سوي بني نوع بشر بوده و نام مباركش، خداوند باد؛ دلسوزي كه آخرين فرستاد  خدا 
و نيز درود و س�م خدا بر يكايك پيامبران پيشين الهي كه  ،است صحضرت محمد

مردم را به سوي ايمان به خداي يكتا و تسليم در برابر اوامر و نواهيش فراخوانده و از 
 اند تا فقط خداي يكتا را پرستش نمايند كه شريكي ندارد. آنان خواسته

ود و س�م خدا بر ياران و پيروان همإل پيامبران و تمام مؤمناني باد كه تا روز قيامت و در
. ق ضمن يك  ه 1395رو ايشانند. اينجانب (مؤلف) در سال  آغاز حياتي ابدي، به نيكي دنباله

به «كه به مدت هشت ماه ادامه داشت، روزانه گفتار را زير عنوان دوره برنامإل راديويي 
كردم، در اين گفتارها، به  عربستان سعودي ارائه مياز طريق راديو » مان آوردمخداوند اي

هاي گوناگون علم، انديشه و شناخت پرداخته و  مجموعه دليلي عقلي و علمي در زمينه
ها  هاي زيادي در اين زمينه برخي را به سبك ادبي و در قالب اشعاري به همراه قصيده

آمنت «هاي شعري را در ديواني به نام  بعداً اين قصيده كردم. عزيز ميتقديم شنوندگان 

 گردآوري و به چاپ رسانيدم. 2F1»باهللا

هم اكنون به نظرم رسيد كه اين بحث و گفتارها را مرتّب و هماهنگ ساخته و از 
نقص و اشتباه پاك نمايم، يا در صورت لزوم چيزي بر آن بيفزايم و سپس به خوانندگان 

 است كه همگان از آن سود ببرند. گفتارهاي مذكور، به صورت عزيز تقديم كنم. اميد
باشند و درست  هاي خداشناسي مي يي محوري بر گرد دليل ايماني در تمام زمينهها بحث

___________________________________ 
باشد ولي بنده به جهت پرهيز از پرحجم  ديوان مذكور، ضميمه اصل كتاب حاضر (نسخه عربي) مي -1

ساختن كتاب، از ترجمه و ضميمه آن به فارسي، چشم پوشيدم كه اميدوارم به صورت كتابي 
 مندان قرار گيرد (مترجم). جداگانه در اختيار ع�قه
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 ها گل ي زيبا و متنوعها باغ مانند كه شخصي خوش ذوق و سليقه از به دسته گلي مي
را عمداً ننيده و يا  ها گل تمامافتد كه شخص  چيند. در اين ميان گاه اتفّاق مي مي

 افتاده و متوجه ها باغ تر گذرشان بر آن شان نشده است ولي افرادي خوش سليقه متوجه
كنند. كار بنده نيز در اين  شوند و لذا اقدام به چيدنشان مي ي زيباي برجاي مانده ميها گل

ر مورد ايمان به هايي را كه د كتاب بدين صورت است كه من تمام مشاهدات و دانستني
بهترين و ها  آن ام؛ بلكه از ميان همإل ام، ذكر نكرده خدا ديده يا شنيده و يا به نحوي دانسته

 ام. ترين دليل را برگزيده روشن
هايش به  هاي ايمان به خداوند در تمام آفريده دانيد كه دليل و نشانه شما نيك مي

اگرچه همإل آن  ،رسد ز به پايان نميهرگها  آن خورند و تفصيل و تمثيل و شرح چشم مي
به مثابإل  ها و دليل، ريشه در اصولي مشترك و ثابت دارند؛ اصول و كلياتي كه نشانه

هاي گوناگون  باشند كه شاخه دار درختاني مي هاي قوي و دامنه هاي تنومند يا ريشه تنه
انتهاي آسمان و زمين  ي بيها افق بيرون زده و در گوشه و كنار و كران وها  آن بسياري از

هاي مخلوق خداوند در هستي، به همراه دليل  اند. دليل برگرفته از پديده گسترانيده شده
ي مقدس آسماني و جاري شده بر زبان پاك پيامبران و فرستادگان ها كتاب نازل شده در

يارهاي ي آدميان از قبيل معها قلب هاي فطري خداوند بر افكار و عقل و خدا و تمام الهام
غلّ و غش خداوند  ي بيها حجت شناختي و مفاهيم روشنگرانه، همه و همه براهين و حق

تا بدين وسيله به يكايك افراد با شعور بشر، بصيرت و آگاهي باشند؛  بر بندگانش مي
بدهد كه در صورت كافر شدن و ناباوري يا عصيان و نافرماني و انحراف از شاهراه 

اي را بر آنان ببندد. پس هركس  ايت، راه هرگونه عذر و بهانهحقيقت و مسير مستقيم هد
 خواست ايمان بياورد و يا كافر و نافرمان شود.

هركس ايمان بياورد، خويش را سعادتمند و ارجمند دو جهان گردانيده ولي آنكه كفر 
تواند زياني بر  ورزد، خود را بدبخت و خوارِ دنيا و آخرت نموده است، نه با كفرش مي

هم كيش و هم و دا وارد كند و يا نقصي در كمالش ايجاد نمايد و نه با انكار او خ
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پذيرد؛ حق تا ابد حق خواهد  مسلكانش، حق تبديل به باطل، نه باطل به حق دگرگوني مي
باشد و سرانجام  ترقّي و تعالي مي ،ظهوربود و باطل همننان باطل. عاقبت و فرجام حق، 

 ري.نابودي، شكست و خوا ،باطل
دهنده  بالخره، ايمان به خالق و پروردگاري كه پرستش تنها ليق اوست و او تنها ياري

و فريادرسي است كه كردار نيك يا بد بندگان را بدون پاداش و ثواب يا سزا و عقاب 
در حالت ترس و اميد، در تسخير اويند، ضرورتي انكارناپذير است  ها دل گذارد و نمي

سان دارد. به كمك چنين ايمان راستيني است كه گره از تمام كه ريشه در فطرت ان
هايش پاسخ مثبت داده  ين خواستهتر بزرگ هاي زندگي انسان گشوده و به پينيدگي

هاي انسان، نظير سؤال از مبدأ آفرينش،  الترين سؤ از همين راه است كه اساسيشود؛  مي
دي كه سرانجام تمام امور به آن سبب اوليه در آغاز حيات دنيوي، هدف آفرينش و مقص

شود، قابل حلّ و جوابگويي است. خداوندا، نصيبمان گردان؛ ما را در آننه مايإل  ختم مي
 ينتر نزديك خشنودي توست، موفّق بنما و در عمل به نيكوترين كارهاي مورد پسندت،

طف و در نظر لها  آن پذيرترين و تحقّقبه سويت ها  آن ت، هموارترينبه كويها  آن
ي عالي فردوس برين و درجات ها منزل رضايتت مشغول بدار؛ سرانجام كار نيز در

 جاودانإل بهشت، ما را مسكن و مأوايي مرحمت بفرماي.
 :بندي شده است كتاب حاضر به ترتيب زير در سه باب تقسيم

 :شامل دو فصل است كه در آن، دو موضوع بررسي شده است :باب اول
اور به خداوند است كه بر پايإل انديشه و جستجو در كتاب روش قرآن در اثبات ب -1

هاي طبيعي را  لي پديده بزرگ هستي استوار است تا آثار صفات خداوند در لبه
 بشناساند.

هاي واهي ملحدان، كنار زدن پرده و  پردازي ديني و خيال هاي الحاد، بي ارائه جلوه -2
 .نقاب از چهر  دروغين و خرافي انديشه و تفكّرشان
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ي روشن و اظهارات دانشمندان ها مثال همراه باگانه  دليل كلّي پانزده :باب دوم
 شناس پيرامون مسئلإل ايمان به خدا. هستي

اي از آيات تفصيلي خداوند در صحنإل گيتي در قالب هفت فصل  مجموعه :باب سوم
3Fجداگانه.

1 
هاي  انهيادآوري اين نكته ضروري است كه هر چند نويسندگاني در زمينه نش

بنويسند و جويندگاني دائماً در پي تحقيق و بررسي  ها كتاب خداوندي موجود در طبيعت،
ها را به تصوير و  ها و پديده باشند، باز هم نخواهند توانست تمام اين جلوهها  آن پيرامون

ام  بيان درآورند؛ لذا خيلي به جاست كه بنده نيز بر اين حقيقت اقرار نمايم كه نتوانسته
 هاي خداوندي در پهنإل گيتي را خاطر نشان كنم كه قرآن كريم، ما مام آيات و نشانهت

 خواند. گر وجود خدا فرامي به سوي دليل و صفات روشن ها، آن با نظر بهرا  ها انسان
گويم و بر فرستاد   در پايان، خداوند را به خاطر توفيقي كه به من داده، سپاس مي

 فرستم. اش س�م و درود مي برگزيده

 الميداني حبنّكةعبدالرّحمن حسن 

 . ق ه 1406تابستان 

 

___________________________________ 
تصار در ترجمه و پرهيز از ايجاد خستگي و م�ل خوانندگان محترم، اين فصل را نيز در جهت اخ -1

ترجمه كتاب حاضر نگنجانيدم؛ اميد است كه ترجمه اين فصل به همراه ديوان شعري مذكور، به 
 مندان قرار گيرد (مترجم). طور جداگانه و به صورت كتابي، منتشر و در اختيار ع�قه





 
 
 

 

 

 باب اول
 

 :باشد اين باب شامل دو فصل زير مي
 راه و روش قرآن در اثبات اعتقاد به وجود خداوند جلّ و عال :فصل اول
 دينان در انكار وجود پرودگار الحاد بي :فصل دوم

 





 
 
 

 

 :فصل اول

 راه و روش قرآن در اثبات وجود

 خداوند جلّ وعال

 :اين فصل شامل چهار بخش زير است
 هاي فكري. اصول و پايه :بخش اول
 نقشة ايجاد شالودة ايماني. :بخش دوم

هاي موجود  بررسي كتاب طبيعت و انديشه و تأمل در نشانه :بخش سوم
 خداوندي در آن.

 اي از آيات و نصوص قرآني. مجموعه :بخش چهارم





 
 
 

 

 :بخش اول
 هاي فكري يهاصول و پا

بررسي و پيگيري نماييم كه بر طريقإل خود قرآن در اگر قرآن كريم را بدين منظور 
اثبات باور به خداوند براي افراد جاهل و نادان يا مخالفان منكر و معاند شناخت حاصل 

 يابيم كه طريقإل مذكور در جلب نظر و توجه مردم، به دليل و به زودي در ميكنيم، 
 :شوند ي است كه به طور كلّي در دو مورد زير خ�صه مييي متّكها حجت
ي ها روش اه ورهاي حقيقي و به دست آمده از  يي كه مستند به دادهها حجت دليل و -1

علوم تجربي هستند و از لوازم عقلي و فكري جهت درك اين حقايق به شمار 
اي دالّ بر وجود ه هستي در برگيرند  آيات و نشانهروند و همننين به اعتبار اينكه  مي

هاي هستي شناختي نيز  باشد، مستند به شواهد و نمونه خداوند و صفات واليش مي
 هستند.

يي كه مستند به اصول عقلي صرف و موازين و معيارهاي ثابت ها برهان دليل و -2
فكري و موجود در ژرفاي عقول بشري هستند؛ عقولي كه به صورت سالم و دست 

رينش خود باقي مانده و دچار تباهي و بيماري يا فساد و نخورده، بر حالت اصيل آف
كننده  خودسري ناشي از رسوخ آراء و مكاتب و مذاهب فلسفي و ف�سفإل گمراه

 اند. نشده
 دليل مذكور به منظور اثبات وجود آفريدگار والمقام و نيز اثبات بسياري از صفات بزرگ و

به اين حقيقت ارزشمند راهنمايي كنند كه همانا  را ها انسان ي مباركش اقامه گرديده تاها نام
 مبدع و آفرينند  هستي است و خالق و پروردگاري غير از او وجود ندارد.خداوند، 
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توحيد الوهي و انديشي و معالجإل مشركان در مسئلإل  پس از آنكه قرآن از چاره

4Fعبودي

كند، سنگ  ي ميگردد و آنان را به پرستش خداوند يكتا راهنماي خداوند فارغ مي 1
شود كه عبارت است از  اساسي و زيربناي به پايإل اول اين عقيده را به آنان يادآور مي

 :اش اثبات ربوبيت و پروردگار بودن خداوند و توحيد ربوبيت او يعني يكتايي پروردگاري
ها و  ي عقلي و منطقي صرف را به همراه دليل عقلي متّكي به دادهها حجت دليل ولذا 

ستاوردهاي ناشي از روش و راهكارهاي گوناگون علوم تجربي تنظيم نموده و با توجه د
كند. سپس قرآن، نظرشان را به اين  به آن اساس و زيربناي اوليإل عقيده، تقديمشان مي

ي عقلي ضرورتاً مقتضي اين حقيقت هستند كه همان ها برهان كند كه واقعيت جلب مي
همتاست، در الوهيت نيز يكتا بوده و هيچ چيز  ، يكتا و بيكسي كه در خالقيت و ربوبيت

و هيچ كسي غير او شايستإل پرستش نيست؛ زيرا عبادت و بندگي عق�ً زيبند  ذاتي است 
 باشد. كه آفريدگار يگانه و بدون شريك نيز مي

ي قرآني بر اين مباني و ها برهان ها و دليل و ها، بحث و بررسي رفته مجادله هم روي
ين مسئله از مسائل اوليإل ايمان، تر بزرگ هاي عقلي، علمي و منطقي در جهت اثبات يهپا

 :يابد يافته و جريان مي سازمان
ورزي مشركان در پرستش اشياء و به طور  ماند كه شرك اكنون اين احتمال باقي مي

يشان اكلّي غيرخدا، مستند به اين ادعا گردد كه گويا خداوند انجام چنين كاري را از 
 خواسته و يا به آنان اجاز  آن را داده است.

كند كه از مشركان  در مقابل اين احتمال، منطق صحيح حجت و برهان اقتضا مي
ادعاي خويش را از راه علم و آگاهي درست و به گويند،  خواسته شود تا اگر راست مي

پيامبران و ي نازل شد  خدا و يا از زبان ها كتاب وسيلإل نصوص و متون موجود در
 فرستادگان خداوند، اثبات و تأييد نمايند.

___________________________________ 
هاي عبادتي قلبي و  ا عبودي عبارت است از اينكه پرستش و بندگي را در تمام جنبهتوحيد الوهي ي -1

 تعالي دانسته و چيزي يا كسي در عبادت با وي شريك قرار داده نشود (مترجم).» اهللا«بدني، خاص 
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اما از آن جا كه حتّي قادر به ارائه يك مورد از دليل مذكور در اثبات ادعايشان 
اي كه از روي اعتقاد انجام  آميز و اعمال مشركانه شود كه عقيد  شرك نيستند، معلوم مي

 دليلي بر تأييد آن ارائه نفرموده است.ل بوده و خداوند به هيچ وجه طدادند، پوچ و با مي
قرآن كريم براساس اين منطق درست و همراه با دليل قاطع و انكارناپذير است كه 

رساند تا بدين وسيله از هر طرف بر  مناقشه و استدلل خود را با مشركان به پايان مي
؛ و از راه را در زير سلطه و محاصر  خويش بگيردها  آن وخيالت و اوهامشان بتازد 

را محكوم نموده و به سوي حقّ و حقيقت ها  آن پسند، گونه دليل محكم و عقل اين
سازد تا بدين وسيله با اراد  خود از شرك در عباداتشان به كلّي آزاد گردند  رهنمونشان مي

هيچ معبودي (فرمانروا و فريادرسي) جز اهللا نبوده و إليق  :و با قاطعيت اع�م كنند كه

ل اله الّ اهللا شان كام�ً معتقد باشند و سپس مضمون  و ضمناً به اين گفته ،نيست پرستش
را در صحنإل واقعي حيات، عملي ساخته و زندگاني واقعيشان را كام�ً با آن منطبق و 

ين مسائل ايماني، تر بزرگ شود كه سازگار نمايند. از همين جا اين حقيقت روشن مي
باشند و روش قرآن عظيم در اثبات اين مسائل نيز متّكي  م ميمستند و متّكي به عقل و عل

ها و دليل عقلي ـ علمي است؛ ع�وه بر  و مشتمل بر جلب توجه مردم به همين پشتوانه
خورد كه از زبان پيامبران نقل شده كه در آن از  رد زيادي به چشم مياآن، در قرآن مو

يوه و با تكيه بر عقل و علم با مخالفانشان به خواهند تا با بهترين و زيباترين ش مؤمنان مي
مجادله و مناقشه بپردازند و تنها به خواندن و بيان نصوص و متون نازل شده از طرف 

بيشتر مخاطبان در اوايل دعوت، به ذات خدا نيز زيرا  خدا براي مخاطبانشان بسنده نكنند؛
است قبل از شناخت خدا باور درستي ندارند چه رسد به سخنان وي! حال چگونه ممكن 

گوش فرا دهند و به آنان عمل نمايند؟ يا كسي كه قرآن و رسالت اش  به اوامر و نواهي
را براي  صكند چگونه شاهد و دليلي از قرآن و يا سخنان پيامبر را انكار مي صپيامبر

 پذيرد؟! الوهي يا ربوبي مي اثبات حقيقتي از حقايق
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ه در منطق مناظره و گفتگوي مقيد بوده و زيباترين اين شيو  عقلي ـ علمي بهترين شيو

است. مسائل و قضاياي ايماني به منزلإل ساختار و بنايي  5F1»حسنأ يه يتجدال بال«گونإل 

اند؛ هيچ  باشند كه به ترتيب يكي بر روي ديگري قرار گرفته و چيده شده فكري مي
ر آن پايدار نمانده و خشتي از اين ساختمان بدون قرار گرفتن بر خشت زيرين و تكيه ب

ترين آن  فرو خواهند ريخت؛ اين سلسلإل به هم پيوسته از بالترين خشت و سنگ تا پايين
رسد؛  ترين خشت مي زيربناييترين پايه و  به همين ترتيب ادامه دارد تا به اولين و اساسي

كه از  نهاده شود ها قلب به همين جهت لزم است اولين خشت اين بنا در زميني پاك از
 لحاظ فكري آمادگي و قابليت پذيرش آن را به خوبي داشته باشد.

هاي زيرين و اساسي يك ساختمان ايجاد شود، سبب وقوع لرزه  اي در پايه هرگاه رخنه
اگر اين و تزلزل در مرتبإل فوقاني گشته و سرانجام منجر به ويراني آن خواهد شد. اما 

ي محكمي آن ها ستون ها و توان به كمك رشته مي رخنه در طبقإل فوقاني به وجود بيايد،
طبقه را محكم نگه داشت و سپس اقدام به برطرف كردن و تعمير آن نقص نمود؛ بدين 

ي لزيرينش مرتبط نگه داشته و بر آن استوار نمود. وهمننان با طبقإل آن را  توان ترتيب مي
تي در فروع به عمل آوريم هرگاه بخواهيم بدون در نظر گرفتن اصول و زيربناها، اص�حا

نباشيم، سودي نخواهد داشت و به و مراقب رعايت رابطإل صحيح آن دو با يكديگر 
 هدفمان نخواهيم رسيد.

كنيم هرگاه قرآن خواسته است در زمينإل توحيد  به همين جهت است كه م�حظه مي
6Fتوحيد ربوبيانديشي مشركان بپردازد، ابتدا  الوهيت به بيان چاره

را برايشان  خداوند 2
ي عقلي و تجربي اقدام نموده ها برهان نمايد؛ براي اين منظور يا به اقامإل دليل و اثبات مي

___________________________________ 

ِ ﴿: اشاره است به اين فرموده خداوند -1 ُ ۚ  ّلِ� ٱَوَ�ِٰدسُۡهم ب ََ ۡح
َ
ا ايشان به شيوه و ب« ]125النحل: [ ﴾ِ�َ أ

 (مترجم).» هر چه نيكوتر و بهتر گفتگو كن
آفرينندگي،  :توحيد ربوبي يعني شريك قرار ندادن چيزي يا كسي با خداوند در صفاتي نظير -2

 دهندگي، مالكيت، تدبير و ... (مترجم). روزي
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را وادار به پذيرش و اعتراف توحيد ها  آن و يا از راه مجادله و مناقشإل احسن و نيكو
يق را عق�ً و منطقاً به پذيرش حقيقت دوم از حقاها  آن ربوبيت خداوند كرده است؛ سپس

انديشإل ايماني وادار نموده است كه عبارت است از يكتايي خداوند زيربنايي در ساختار 
حقيقتاً هاي خداوند در هستي،  در الوهيت. هدف قرآن از جلب نظر مردم به آيات و نشانه

هاي صفات ج�ل و  بدين وسيله جلوهجلب توجهشان به مظاهر آفرينش خداست تا 
اي  كنند بر عقل و ديدگان هر صاحب انديشه يتي، خودنمايي ميجمال او را كه در پهنإل گ

هرگاه به آثار صفات يك موجود، درك و آگاهي حاصل شود، خود آن عرضه نمايد. 
صفات نيز قابل درك خواهند بود و به دنبال آن، حقيقت و حقّانيت وجود موصوف نيز 

حال اگرچه ذات آن كه آراسته به آن صفات است اثبات و درك خواهد شد. در اين 
اي از غيب و نهان قرار  موصوف نيز از تيررس ديدگان و حواس به دور بوده و در پرده

ماند؛ پس هر انسان با بصيرتي تنها با برداشتن  گرفته باشد، شكّي در وجودش باقي نمي
تواند صاحب  به راحتي ميهاي موجود در صحنإل آفرينش،  پديدهچند گام فكري در 

 ن به پروردگار آفريدگان گردد.ايماني راستي
ي قرآن در ها استدلل اي است كه ترين شيوه ترين و غالب اين شيو  استدلل، رايج

زمينإل اثبات وجود خدا بر آن استوار است. در قرآن ع�وه بر شيو  مذكور، نوعي 
فطري، هاي عميق  بيدارگري و روشنگري نيز از راه جلب توجه مردم بر مكنونات و نهفته

خورد. در  ميبه چشم ها  آن قلبي و روحيشان در تحريك احساسات ايماني و وجداني
هشداردهي به صورت صريح و آشكار يا اجمالي و قابل سازي و  قرآن همننين نوعي آگاه

خورد كه امكان دسترسي  ها و راهكارهاي فلسفي به چشم مي تفكّر و تعمق در باب شيوه
توان در اين  فكّران و انديشمندان ميسر است. براي مثال ميبراي متها  آن به ايمان از راه

هستي  :كنند كه حقيقت جلب ميرابطه به آياتي اشاره نمود كه توجه مردم را به اين 

ممكن الوجود است و هر چيز ممكن نيز نياز به مخصصي دارد تا به آن وجود 

حادثي نياز به محدث و  اشاره كرد كه هر چيز حادث بودن هستيتوان به  ؛ يا ميببخشد
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كنند هستي و  توان آياتي را خاطر نشان كرد كه بيان مي اي دارد. همننين مي  ايجادكننده
باشند  ها بر مبناي قانون سببيت و عليت استوار است كه جزو احكام عقلي مي تمام آفريده

 معيارهاي فطري و سرشتي پايدارند. رو ب
ل القدر، نظر مردم را بدانها جلب نموده و آنانرا اين اصول عقلي صرف كه قرآن جلي

اي از مردم با فهم و  اصولي هستند كه عده كند، شان تشويق مي به تأمل و انديشيدن درباره
 اقدام به ساختن و ارائه دليلي از ها، آن را درك نموده و ضمن تدبر درها  آن بصيرت

نمودن به ژرفاي اين دليل، متضمن  اند. نظر جهت هدايت مردم به سوي حق كردهها  آن
مسئوليت به كارگيري استعداد و نيروهايشان را به نحو احسن بپذيرند و  ها عقل اينست كه

احكام و قوانين ثابت و مسلّم از معيارهاي صحيحشان در استنباط حقايق بهره بگيرند و 
بيرون تطبيق دهند. از جهان  وي موجود و غيرقابل انكار دها واقعيت خويش را با حقايق و

اشاره  تسلسل و اجتماع نقيضيندور توان به محال بودن  جملإل اين مسلّمات عقلي مي
7Fكرد.

از آنجا كه انسان در پهنإل اين هستي، برخوردار از صفت تفكّر، قادر به شناخت،  1
ي انديشي امور زندگ و بداهتاً مسئول تدبير و اچارهبحث و بررسي و استنباط است، طبيعتآً 

هايش، تمام چيزهاي سودمند را  گونه كه در جهت تأمين نيازمندي خويش است؛ بدين
رساند، دوري كند؛ يعني بر خود و ديگران  مهيا نموده و از آننه به او يا ديگران زياني مي

 ستم روا ندارد، و در كشف راز و علّت وجودي و هدف خلقتش نيك بيانديشد.
ن به قدري در امور مربوط به زندگي دنيوي غرق آيد كه انسا اما گاهي پيش مي

سپارد. به همين  به فراموشي ميشود كه اين مسئوليت يعني ساختن هدف خلقتش را  مي
جهت لزم است تكاني به او داده شود تا توجهش به آن مسئوليت جلب گردد. بدين 

ن، يعني برنامإل را برانگيخته و كتاب و ميزا †منظور است كه خداوند عزّوجل پيامبران
___________________________________ 

اثر » ةالمناظر و اصول الستدلل و فةضوابط المعر«جهت آگاهي بيشتر از اين محالت به كتاب  -1

مؤلّف مراجعه كنيد. ـ به جهت راحتي و قابل دسترس بودن، بهتر است به ترجمه فارسي كتاب 

 تأليف استاد محمد حسين طباطبايي به قلم علي شيرواني رجوع نماييد (مترجم).» حلكمةا يةبدا«
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 به وظايف وزندگي و معيارهاي صحيح را به آنان داده است تا مردم را نسبت 
يشان در اين زندگي دنيوي آگاه سازند و هدف خلقت و آفرينششان را همراه ها مسئوليت

بفهمانند كه ها  آن با سرانجام و عاقبتي كه پيش رو دارند به آنان گوشزد نموده و به
ان داشته و دستوراتش را گردن نهد، به بهشت پر از نعمت در سراي هركس به خدا ايم

گردد و هر كه نسبت به خدا كفر ورزد و نافرماني پيشه كند جايگاه  ابدي داخل مي
 اش در جهنّم پر از عذاب خواهد بود. ابدي

مقتضيات ها و  آننه بيان كرديم روش قرآن در اثبات اعتقاد به خداوند و ديگر مصداق
باشد. پس بر ما لزم است كه اين شيوه را در پيش گرفته و كام�ً به آن عمل  ميايمان 

نماييم؛ زيرا براي فردي كه بخواهد از روي بصيرت و بينش و براساس حكمت و پند و 
باشد.  اندرز نيكو مردم را به سوي خدا دعوت نمايد، اين بهترين و والترين شيوه مي

رترين و ترين، پايدا داند كه صحيح از هر كس مي تر همانا خداوند بهتر و سنجيده
كام�ً آگاه بوده و  ها انسان ترين روش كدام است، زيرا او به درون، روح و روان راسخ

 داند. آننه را لزمإل ايمان راستين است بهتر از هركس ديگري مي
كنيم كه طريقإل قرآن داراي جاذبه و كشش خاصي است كه  بر اين اساس م�حظه مي

قضاياي مسلّم و هاي گوناگون  قابليت تطبيق هوش و ذكاوت يكايك افراد بشر و اندازه
باشد. ع�وه بر آننه گفته شد طريقإل قرآن عليرغم  مي ها قضاوت بديهي و مقبول در

 ي غلط، مطابقتها عادت و ها سنّت ناهمگوني و مخالفت با اميال و آرزوهاي ناروا و
ي انساني در پذيرش حق داشته و با ها گروه دادادي تمامخكامل با استعدادهاي فطري و 

 سازگار است.ها  آن و اوضاع متفاوت فردي و اجتماعي ها حالت تمام صفات،
 





 
 
 

 

 :بخش دوم
 نقشة ايجاد شالودة ايماني

 ،هايي فكري هاي بنيان و شالود  ايماني در اس�م، پايه در بحث قبل دانستيم كه پايه
همين سبب، ايجاد اين پايگاه ايماني در درون مردم، متّكي به  به عملي و منطقي هستند.

باشد؛ و اين همان چيزي است كه اس�م به آن  اصول استوار فكري و منطق سالم عقلي مي
و قرآن نيز روش استدللي خود را در راهنمايي مردم به سوي حقيقت، بر استناد نموده 

اقناع و از كيفيت مطلوب و چگونگي  همين مبنا قرار داده است. اين روش عبارت است
حسنه، موعظإل  ملزم ساختن مردم به پذيرش ساختار ايماني و هدايت آنان از راه حكمت،

 پند و اندرز نيكو.
از هرگونه عقايد باطلي كه هيچ پايه و اساس منطقي يا علمي  ها درون آزادسازي

ار از طريق به كارگيري اسباب ندارند، در ابتدا و سرلوحإل كار اين نقشه قرار دارد. اين ك
گيرد و در آن از  عقلي و شرعي مناسب در وادار نمودن مردم به پذيرش حق صورت مي

شود. بعد  و كوركورانه پرهيز ميجا  بي يها تعصب غيرحكيمانه و ناپسند وهرگونه مناظر  
لم و ي ساها نهال خشكانيده شد، نوبت به كاشت ها درون از آنكه ريشإل عقايد باطل در

رسد. از  ي آزاد و پاكسازي شده از باطل ميها درون پاك اوليإل عقيد  اس�مي در زمين
گردد تا به تغذيه  تر شده و موظّف مي اينجا به بعد مسئوليت باغبان و نشانند  نهال، سنگين

درست ايماني را به عنوان و رشد و نمو آن رسيدگي نموده و عقايد صحيح و مفاهيم 
هاي مقرّر و به مقدار نياز به آن بيفزايد؛ از طرف ديگر بايد  در وعده خوراك مقوي
عقايد باطل رسوخ نمايد از آن زيان و ضرري را كه ممكن است از ناحيإل هرگونه آفت، 

دور كند. اين شيو  رشد تدريجي و مرحله به مرحله، تأثير زيادي در روند درست مراحل 
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قيقاً همان شيو  رايج در آفرينش موجودات هستي گذارد؛ و اين د گوناگون عمل به جا مي
 و به عبارت ديگر، سنّت خداوند در ايجاد مخلوقات است.

عزّوجل  ايمان به خداوندسنگ زيربناي ساختمان ايماني در اين شيو  تدريجي، 
دهد. بعد از  ميو ركن اساسي اين ساختار را تشكيل باشد كه در ابتداي آن قرار گرفته  مي

رسد و بالخره تمام  مي صفات بزرگشو سپس  وحدانيت خدايمان به آن نوبت ا
 گيرد. ايماني را يكي پس از ديگري در برميملزومات و توابع و زواياي 

، دليل عقلي و علمي مستند به ها برهان اقامةاولين وسيله در تمام موارد ذكر شده، 
س دير يا زود نوبت به دو سپ باشد. عقلي مقبول نزد مخاطبان ميبديهيات و مسلّمات 

و تشويق در  ترغيبرسد كه عبارتند از  وسيلإل ديگر در قبولنيدن حق و ايجاد ايمان مي

، ترسانيدن و بر حذر داشتن ترهيبو برخورداري از پاداش خداوند و جهت اكتساب 

از دچار شدن به عقاب و سزاي دنيوي يا اخروي، كه هر دو نتيجإل اعمال و كردار و  نآنا
دهند  اين شالود   باشند. با اندكي تأمل در عناصر و مواد تشكيل تار و گفتار خودشان ميرف

 :يابيم كه ايماني، به اين حقايق دست مي
إل خَلْق، اَمر و يخداوند عزّوجل و ايمان به وحدانيت او در قضّ ربوبيتايمان به  :نخست

 بإل هسته و ريشإل اوليإل آن است.ساير صفات كمال، در اولين مرتبه قرار دارد و به مثا
ت براي رسد؛ زيرا توحيد الوهي مي توحيد الوهيتدر مرحلإل دوم نوبت به  :دوم

نخستين مورد از  و پرستش را تنها منحصر به او دانستن، خداوند عزّوجل يعني بندگي
باشد. پس همان كس كه يگانه رب و پروردگار است لزم است  لوازم توحيد ربوبي مي

 غير او نيست.كه يگانه معبود نيز باشد زيرا زيبند  
رسد. از جملإل لوازم  نوبت به ملزومات و مقتضيات ناشي از حكمت آفريدگار مي :سوم

 مخلوقات را بيهوده و عبث نيافريده است و اين مسأله،حكيم بودن، اينست كه خداوند، 
ي گوناگونش از قبيل ها ويژگي تمامانسان با  :كند كه ي سالم را متوجه اين حقيقت ميها عقل

باشد و به  عقل، اراد  آزاد، غرايز و شهوات، قادر و مختار بر انجام هر عمل خوب يا بدي مي
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منظور امتحان و آزمايش خلق شده است. امتحان و آزمايش نيز مقتضي وجود قانون جزا و 
 باشد وگرنه امري عبث و خالي از حكمت خواهد بود. پاداش مي
حوادث ي زماني و مكاني و ها محدوديت دانيم سراسر دنيا با از آن جا كه مي :چهارم

و رويدادها و موجوداتش، صحنإل اين آزمون همگاني و امتحان انساني است، ناگزير بايد 
جهان ديگري وجود  داشته باشد تا به تناسب امتحان داده شده در دنيا، پاداش و سزاي 

لزم كند.  نصر اساسي ايمان به آخرت نيز خودنمايي ميشايسته داده شود؛ اينجاست كه ع
به يادآوري است كه سزاهاي زودهنگام دنيوي تنها به خاطر عبرت و پندگيري يا تربيت و 

 گيرند. ها شكل مي تزكيإل افراد از گناهان و كجروي
 باشد تا يكي از مقتضيات امتحان شايسته، تعيين و مشخّص نمودن مواد امتحاني مي :پنجم

اش براي آفريدگار و معبود خويش، داراي فهم و  فرد امتحان شونده در انجام مسئوليت محوله
را به سوي  يبصيرت و بينشي درست باشد؛ لذا خداوند متعال به منظور رفع اين نياز، اشخاص
اي در حضور  مردم روانه نموده تا در روز قيامت و هنگام پس دادن حساب، عذر و بهانه

ايمان به ي جديدي در پذيرش اصل ها افق شته باشند. در نتيجإل اين بينش،خداوند ندا

 شود. ، فرا روي فكر و انديشإل انساني گشوده ميپيامبران

كند كه پيامبران الهي در ميان نصوص و متوني كه از  اصل حكمت اقتضا مي :ششم
ه باشند تا اند، يك سري مباني و اصول ثابت را همراه داشت جانب خداوند دريافت كرده

باشد. عمل شود؛ قانوني كه نه تنها ها  آن به عنوان قانون اساسي براي مردم درآيند و به
 ايمان بهي فكر انسان در پذيرش اصل ها افق اين بخش از قضايا نيز منجر به گشايش

 گردد. مي ي آسمانيها كتاب

 خداوندي كه :هشود ك فكر و انديشإل انساني با سؤالتي از اين قبيل مواجه مي :هفتم
ها  آن از ديدنش عاجزند، چگونه پيامبري را از جنس بشر انتخاب نموده و با ها چشم

و امكان وجود آن  پديدة وحيارتباط برقرار كرده است؟، در اينجا روزنإل جديدي به نام 
 شود. باز مي و نيز وساطت م�ئكه در بين خدا و پيامبران به روي ديدگان عقل و انديشه
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ينك لزم است كه پيامبران خدا، براي اثبات راستي و درستي مدعاي خويش، ا :هشتم
ها و خصوصيات منحصر به فرد و مخصوصي داشته باشند. در اين راستا پديد   نشانه

رسالت پيامبران و وحي نازل ها  آن شود كه خداوند به وسيلإل گر مي نيز جلوه معجزات
ه تاكنون دربار  ايجاد بناي ايماني گفته شد، نمايد. آننه ك را تأييد ميها  آن شده بر

دهند   طلبد تا اركان اين بنا و عناصر و اجزاي تشكيل توضيحات و تفصي�ت بيشتري مي
 ين شيوه شناسايي گردد.تر كامل آن به بهترين و



 
 
 

 

 :بخش سوم
موجود  هاي بررسي كتاب طبيعت و انديشه و تأمل در نشانه

 خداوندي در آن

هاي  را به بررسي كتاب هستي و تفكّر و انديشه در آيات و نشانهقرآن كريم ما 
هايي كه هر  كند؛ آيات و نشانه خواند و راهنمايي مي خداوندي موجود در آن فرا مي

ي جهان هستي و صنع و اتقان و به هم ها ويژگي خردمندي را در شناخت صفات و
ا زبان حال به انسان نمايند. اين صفات و خصوصيات ب پيوستگي آن راهنمايي مي

فهمانند كه مدبري حكيم، دانا، توانا، ناظر و غالب بر همه چيز در وراي اين هستي  مي
ين اجزاي هستي و تر بزرگ ين تاتر كوچك وجود دارد كه هر ايجاد و تغيير و تحولي، در

از  هاي مختلفي تكرار نموده تا ي گوناگون و به شيوهها مناسبت آيات موجود در آن را به
 اين طريق بر اثبات وجود خداوند تأكيد بيشتري نمايد و ما را از صفات بسيار وال و

 ي مباركش باخبر سازد.ها نام
از اينكه قرآن به محض فارغ شدن از بيان شيو  نكتإل قابل توجه در اينجا عبارت است 

ا به اولين رها  آن انديشي در زدودن مظاهر شرك در عبادات مشركان، توجه ع�ج و چاره
ايمان به وجود خداوند و كند؛ اين ستون عبارت است از  پايه و ستون ايمان جلب مي

حيات و زندگاني و تمام  ،و زمين ها آسمان فرينشآب بصفاتي كه س؛ صفات واإليش
گر  جلوهها  آن گرديده و در هاي هستي، همراه با نظم دقيق و شگفتشان ها و آفريده پديده
ا بيان اين ركن اساسي در ابتداي كار خواسته است به مردم بفهماند كه اند؛ قرآن ب شده

گرداند، و  خواند، اطاعت را بر آنان واجب مي هركس ديگران را به بندگي خويش فرا مي
دستور  ن، بايد آفرينند  همان مخلوقاتي باشد كه به آناداند ود را معبود (فرمانروا) ميخ

به رشد و پرورششان بپردازد، حيات و مرگشان ها  آن لقبه طور شايسته بعد از خدهد؛  مي



 هاي فروزان در شناخت يزدان مشعل    38

 

 

دهنده و بخشنده باشد،  در دست وي باشد، بردادن و ستانيدن توانايي داشته باشد، روزي
چيز و  هرگونه سود و زياني از جانب وي باشد؛ مسلّم است كه غير از خداوند يكتا هيچ

غير او نيز پرستيده نشود. بدين پس واجب است كه كس چنين لياقت و منزلتي ندارد؛  هيچ
شود؛ چرا كه  ترتيب رابطإل منطقي درستي ميان توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت برقرار مي

شرك در عبادت ولو به صورتي ناپيدا و مخفي، در مضمون و محتوا مستلزم عدم توحيد 
د. پس آنكه شو باشد يا حداقل در آينده منجر به آن مي ربوبيت براي خداوند عزّوجل مي

خواهد خود را به وي نزديك سازد و قصد قربت او را  ن براي خدا ميدبا شريك قرار دا
دارد، هم خود و هم پيروان خود را در دام شركي گرفتار نموده كه به منزلإل عدم توحيد 

باشد؛ اينكه مشركان در دعا و عباداتشان، كساني يا چيزهاي  در ربوبيت خداوند مي
بدين معني است كه به مشاركت غير خدا در طلبند،  را به ياري مي ديگري، غيرخدا

 ربوبيت و جلب منافع و دفع ضرر باور دارند.
در همين راستا و با توجه به اقتضاي حكمت قرآني، اولين گام در جهت اص�ح عقيد  

باشد كه  به دليل اثبات توحيد ربوبي ميها  آن مشركان، جلب نظر و توجه و ارشاد
رلوحإل كار دعوتگران است. لذا اين عقيد  سالم، پايه و اساس محكمي براي اص�ح س

تنها براي او انجام گرفته و ثابت  ها عبادت دومين ركن عقيده، يعني توحيدالوهيت بوده و
آيد و ناديده انگاشتن حقّ خداوند در  شود كه عبادت غير او شرك به حساب مي مي

ت است. با تأمل در طريقإل قرآن جهت بررسي كتاب هستي و انديشيدن در توحيد عبودي
 :كنيم هاي موجود خداوند در آن، دو نكتإل مهم را م�حظه مي آيات و نشانه

انگيزانند تا نظري كلّي و همه جانبه بر  آيات و نصوصي كه تفكّر انسان را برمي -1
 تمام زواياي هستي بيافكند.

اجزاي تفصيلي اين هستي پهناور آيات و نصوصي كه فكر و نظر انسان را به  -2
 كنند. جلب مي

 :كنيم نظرها اشاره مي براي مثال به مواردي از اين جلب
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هاي متفاوت حيات، ابداع، اتقان و  در برخي آيات، نظرها را به توجه در گونه -1
 نمايد. جلب ميها  آن آفرينش عجيب

وجودي است كند كه م در بعضي جاها نظرها را مخصوصاً متوجه خود انسان مي -2
8Fديگر موجودات و تكليف و مسئوليت تنها متوجه اوستمتمايز از 

؛ اگر انسان 1
حتّي فقط به بررسي ساختار وجودي خويش بپردازد، كار بسيار ارزشمندي را در 
جهت شناخت خدا و هدف وجودي خود و عاقبت و سرانجامي كه به سويش 

د ساختار خويش را به عنوان توان روان است، انجام داده است؛ از طرف ديگر مي
 هاي درخشان آفرينش مورد بررسي قرار دهد. يكي از جلوه

جات و  ها را متوجه گياهان و ميوه بينيم كه نظر و انديشه در مواردي از آيات مي -3
 كند و در جايي ديگر ابر، باد، آب، باران و نيز اندازه كيفيت آفرينش زيبايشان مي

 نمايد. كدام را بر ديدگان بينا عرضه مي وزن، قانون و مقرّرات هر و
سير و كنيم كه در برخي جاها نظر انسان را به گشت و گذار،  سپس م�حظه مي -4

كند تا بر  سفر در زمين همراه با جستجو، بررسي، دقّت و تأمل در آن جلب مي
نظرها را متوجه آسمان بيكران و چگونگي آفرينش آن، شناخت حاصل شود؛ 

نظرها پي  نمايد. در اين دقّت شمار موجود در آن مي ام گوناگون و بيپهناور و اجر
به تمركز خورشيد، ماه و ستارگان قابل رؤيت و مصالح و منافعشان براي ساكنان 

 شود. زمين برده مي
و توجه مردم را به اجزاي  درپي نظرها كنيم كه قرآن پي به همين ترتيب م�حظه مي

و كندوكاو در صفات و  هشبه پژوها  آن انسان را در برابر كند تا شمار هستي جلب مي بي
اش وادارد؛ صفات و خصوصياتي كه در حقيقت، آثار صفات  خصوصيات ظاهري و باطني

باشند. خداوندي كه حكيمانه تدبير جهان را در  آفرين مي بخش و نظم هستيآفريدگار 

___________________________________ 
نيز برعهده دارد، اما مراد  البتّه جنّ نيز همانند انسان، داراي اختيار بوده و لذا تكليف و مسئوليت -1

 مؤلّف محترم، موجوداتي است كه به كمك حواس مادي انسان قابل درك باشند (مترجم).
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دارد و به آن نظم و اتقان كه علم و قدرتش در ژرفاي هرچيزي رسوخ  لطيفيدست دارد؛ 

كه بر  مهيمنيآفريند؛  نمونإل قبلي ميهايش را بدون الگو و  بديعي كه آفريدهبخشد؛  مي
با اراده و كوچك و بزرگ در عرصإل هستي سلطه و سيطره دارد؛ حكيمي كه هرچيز 

 نبهترين و زيباترياختيار مطلق خود، دور از هرگونه اجبار و الزامي از ناحيإل اغيار، 
ي ممكن را در موازات نقشإل كلّ هستي و با در نظر گرفتن گذشته و حال و ها احتمال

آينده، براي آفرينش هر موجودي برگزيده است؛ مدبري كه با علم و حكمتش، تدبير و 
تواند انجام بدهد؛  باشد؛ قديري كه هر چه بخواهد مي دار مي چار  هرچيزي را عهده

گيرد؛ مالكي كه هر چيزي را او صاحب  و قدرش را نمي خ�ّقي كه هيچ مانعي جلو قضا
رحمان و رحيمي كه است؛ ملكي كه بر تمام مملكت هستي، سلطنت و حكومت دارد؛ 

جامإل مهر و عطوفت را بر بندگانش پوشانيده و در زير چتر حمايت، عنايت و حفاظت 
9Fخويش قرار داده است

 ؛ ...!1
د مكّي و تعداد زيادي از آيات عهد مدني، قرآن كريم پس از اينكه در خ�ل آيات عه

نظير و شريك او بر مشركان  دليل زيادي را مبني بر حقّانيت خداوند و پروردگاري بي
گونه مخاطب قرار داده و  سور  حديد كه مدني است، آنان را اين 8كند، در آيإل  عرضه مي

 :فرمايد مي

ا﴿ ََ ِ  َو َُِنََن ب  تُۡؤ
ََ ِ لَُ�ۡم  َّ َُل ٱسرّ وَ  ٱ َِيَ�َٰقُ�ۡم ِِن  َُ َخَذ 

َ
ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َوقَۡد أ َا َُِن يَۡدُعَُ�ۡم ِ�ُۡؤ

َِنَِ�  ۡؤ َّ ُُم  ن  .]8احلديد: [ ﴾٨ُُ
چرا نبايد به خدا ايمان بياوريد؟ در حالي كه پيغمبر، شما را (با دلئل قوي و «

ما پيمان كند، و (خداوند هم) از ش معجزات روشن) براي ايمان به پروردگارتان دعوت مي
هاي ايمان آوردن به خود را در درونتان سرشته  (فطري و كَوني) گرفته است (و نشانه

 ».است و در بيرونتان به معرض تماشا گذاشته است) اگر خواهان ايمان آوردن هستيد؟...
___________________________________ 

جهت آگاهي بيشتر از نامهاي مبارك خداوند، به منابع ديگري از جمله كتاب عقايد اس�مي، تأليف  -1
 م).سيد سابق نشر احسان، ترجمه علي آقا صالحي مراجعه نماييد (مترج



 
 
 

 

 :بخش چهارم
 اي از آيات و نصوص قرآني مجموعه

انگيزانند تا نظري كلّي و همه جانبه  هايي از آياتي كه انسان را برمي نمونه :دستة اول
 بر زواياي هستي بيافكند.

سور  اعراف خطاب به كساني كه در برابر  185تا  182خداوند عزّوجلّ در آيات  -1
 :فرمايد اند، مي كفر ورزيده صرسات پيامبر

كم گرفتار و  دارند، كم هاي جهاني) ما را تكذيب مي كساني كه آيات (قرآني و نشانه«
دانند...؛ و به آنان مهلت  اي كه نمي سازيم، از راهي و بگونه خود) دچارشان مي (به عذاب

ورزم و افسار را برايشان شل كرده و در گمراهي  دهم (و در عقوبت ايشان شتاب نمي مي
پايد  ايشان را ميسازم). بيگمان طرح و نقشإل من سخت استوار است (و دائماً  رهايشان مي

اند (تا آشكارا بدانند) همنشين ايشان (كه از سوي خدا  ينديشيدهنمايد) ن و نابودشان مي
آشكار (و بيانگر احكام كردگار) دهند   مبعوث شده است) ديوانه نيست، بلكه او تنها بيم

ايمان  خواند، بدان ميايشان را  است...؛ (آنان به يكتاپرستي و توحيدي كه محمد
و زمين (و عجائب و  ها آسمان ت شگفت)آورند) آيا آنان به ملك (پهناور و عظم نمي

را ورانداز و وارسي ها  آن نگرند (و و به هرآننه كه خدا آفريده است، نمي ها) آن غرائب
انديشند كه  ببينند؟) و آيا نميجهان را  كنند، تا كمال قدرت صانع و وحدانيت مالك نمي

ا بپذيرند و ايمان به چه بسا اجل آنان نزديك شده باشد؟ (پس تا فرصت باقي است حق ر
فردا نكنند. اگر آنان به اين قرآن حق را در خود تقويت كنند، و در پذيرش اس�م امروز و 

كه پر است از دليل و برهان، ايمان نياورند) پس بالتر از آن به چه سخني (و دعوت 
 ».نند؟)...چه نادان مردماقرآنند؟ آورند؟ (شايد در انتظار كتابي برتر از  ديگري) ايمان مي
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و زمين و ساير مخلوقات  ها آسمان را به تفكّر در ملكوتها  آن خداوند عزّوجل
 :فرمايد خواند. آنجا كه خداوند مي موجود در پهنإل هستي فرامي

َوسَمۡ ﴿
َ
ْ  أ   .]185األعراف: [ ﴾يَنُظُروا

نوعي استفهام انكاري است مبني بر اينكه چرا آنان نظر مطلوب و پسنديده را كنار 
 ها به منظور برداشت و استنباط اند كه عبارت است از تفكّر و انديشه در پديده ذاشتهگ

در صحنإل  ها علّت حقيقت اشياء و علّت همإلي صحيح و مفيد جهت رسيدن به ها دللت
ايجادكننده تواند با توجه به شناخت صفات آفريننده،  عاقل ميهستي؛ بدين صورت انسان 

و الوهيت نيز به شناخت خود آفريننده و يكتايي او در ربوبيت و برپا دارند  مخلوقات، 
پي ببرد و اين حقيقت را درك كند كه حكمت خداوند مقتضي اين است كه موجودي 

 عالم به حال خويش رها نشده باشد؛هدف آفريده نشده و در پهنإل  بيهوده و بيمثل انسان، 
يشان را ها مسئوليت بفرستد تا داير زيبند  حكمتش اينست كه پيامبري را برايشان بلكه 

در برابر خداوندي كه آنان را براي امتحان و آزمايش در انجام اعمال نيكو آفريده است، 
 تعيين و روشن نمايد.

و زمين  ها آسمان از مردم مبني بر تفكّر در ملكوتدانيم دعوت قرآن  طور كه مي همان
كّري فراگير و همه جانبه در آن، تف دعوتي است كهو ساير مخلوقات موجود در هستي، 

علم، نظارت، تدبير، عنايت و رحمت  بر تمام هستي مدنظر است تا بدين وسيله حكمت،
بر انديشإل همه  ها دعوت صانع و سازند  هستي بر همگان معلوم گردد. اين فراخواني و

ادر به انجام جانبه، داراي درجات و مراتب متفاوتي است كه هر فرد مكلّفي به نوبإل خود ق
باشد و متناسب با هوش و ذكاوت يكايك افراد بشري مطرح شده  گيري از آن مي و نتيجه

 است.
در علل و مستلزم تفكّر ها، آيات و ع�يم موجود در هستي،  بحث و بررسي در پديده

باشد كه تنها همگي انسانرا  شان مي و آثار و هدف وجوديها  آن عوامل و روابط حاكم بر
ذات و صفاتش پروردگار آفريننده راهنمايي نموده و موجب ايمان صحيح به  به سوي
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خداوند از جمله حكمت او ايمان بياورد و گردند. در نتيجه هركس به صفات كماليإل  مي
 كند، بدون شك به هدف وجودي بفهمد كه او هيچ چيز را بيهوده و عبث خلق نمي

شود و بالخره به صداقت  ر برابر خدا مييش دها مسئوليت پي برده و متوجه ها انسان
اند تا توجه مردم  پيامبراني كه آمده كند؛ ل ميصيشان يقين حاها رسالت پيامبران و درستي

يشان بپردازند و آنان ها مسئوليت را به اين حقايق رباني جلب نموده و به تبيين وظايف و
 را از عاقبت كفر و عناد و نافرماني خدا برحذر دارند.

خطاب آموزد كه  اش مي سور  يونس به پيامبر گرامي 101خداوند عزّوجل در آيإل  -2
 :كنند، بگويد به كفّاري كه رسالتش را تكذيب مي

و زمين چه  ها آسمان بنگريد (و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد) در :بگو«
دني جهان ي آسماني، از جمله قرآن، و ديها كتاب چيزهايي است؟! آيات (خواندني

دهندگان (پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هينكدام) به حال كساني سودمند  هستي) و بيم
 ».خواهند ايمان بياورند... افتد كه نمي نمي

باشند كه دللت بر  هاي موجود در هستي مي پديده در اين آيإل شريفه مراد از آيات،
حاكميت و سلطه بر هر چيزي  قدرت، حكمت، صفات خداوند باري تعالي از قبيل علم،

، حوادث بسيار تلخ و ناگواري »نُذُر«نمايند؛ و مراد از  و مالكيت او بر هر شيئي و ... مي
ي پيشين را به سبب كفر و نافرمانيشان نسبت به پيامبران خدا و سركشي ها ملّت است كه

كرده است كه طغيانشان در برابر دستورات و اوامر الهي، در هم نورديده و ه�كشان و 
 خورد. آثار بسياري از اين اقوام ه�ك شده، در گوشه و كنار  زمين به چشم مي

خواهند ايمان بياورند و با حقّ و حقيقت سرعناد دارند، اگرچه هر كدام  اما آنانكه نمي
ها، انذار و هشدارها  شنيدني، خواندني يا ديدني بر وجود اين آيات و نشانهاي  به گونه
ي خويشند و گرفتار جنايات و انحرافات ها هوس ردند، ولي چون بند  هوا وگ آگاه مي

 برند و نفعي به حالشان ندارند. نميها  آن اند، سودي از خود گشته
 :مراد خداوند از فرمود 



 هاي فروزان در شناخت يزدان مشعل    44

 

 

َُِنََن ﴿ َّ يُۡؤ   ٖ َۡ  .]101يونس: [ ﴾١َع  قَ
 ».اند قومي است كه خودشان را آماد  ايمان آوردن نكرده«

دليل بر عدم كفايت و نارسايي دليل ايمان يا غيريقيني بودن ها  آن ن نياوردنايما
هاي اخ�قي خودشان مثل  بلكه به سبب بدخلقي و كجروي مدلولشان نيست،

باشد؛ آنان نه هيچ احساس وجداني  شرمانه مي خودخواهي، سركشي و تمايل به اعمال بي
 كي از فرجام تلخ و دردآور گناهانشان دارند؛و غيرت انساني اندرونشان باقي مانده و نه با

هاي هدايتگر، نفعي به حال اين گروه ندارد و انذار،  واضح است كه آيات و نشانهبسيار 
 گذارند. پند و نصيحت نيز در رفتار و افكارشان تأثيري نمي

هايي از آيات و نصوص كه فكر و نظر انسان را به اجزاي تفصيلي  نمونه :دستة دوم
 :كنند هستي پهناور جلب مياين 
 :فرمايد سور  عنكبوت مي 21تا  19خداوند عزّوجل در آيات  -1
گرداند؟ اين كار  باز ميآن را  آغازد و سپس اند كه خدا چگونه آفرينش را مي آيا نديده«

در زمين بگرديد و بنگريد كه خدا چگونه در آغاز،  :براي خدا سهل و آسان است...؛ بگو
يي به هر يك داده ها ويژگي آورده است و (چه رنگ و بو و سيما وموجودات را پديد 

 بوديعت نهاده است. تا از مشاهد  اشياء پي به راز و رمزها  آن است، و چه اسراري در
ببريد و در برابر قدرت مافوق تصور آفريدگارشان سر تسليم فرود آوريد، و بدانيد ها  آن

هم جهان ديگر را پديدار هستي آورده است) بعداً كسي كه اول اين جهان را از نيستي به 
كند. چرا كه خدا بر هرچيزي تواناست...؛ (آنوقت كه رستاخيز بپاشد، خدا) هركس را  مي

رساند، و هركس را بخواهد مورد مرحمت قرار  بخواهد (و مستحق بداند) عذاب مي
 ».شويد دهد. (سرانجام، جملگي) شما بسوي او باز گردانده مي مي

اي عالمانه و جستجوگرانه در درك و  اين آيات دستور داده شده است كه به شيوه در
شناخت كيفيت آغاز آفرينش توسط خداوند تأمل و دقّت نظر به عمل آيد؛ و مسلّم است 

در زمينإل چگونگي آفرينش آغازين هستي، بر كه هر انسان عاقلي پس از كسب آگاهي 



 45  فصل اول: راه و روش قرآن در اثبات وجود خداوند جل وعإل

 

اي است كه  نيازمند آفرينندهفرينش آكند كه اين  مي اين حقيقت نيز واقف شده و استدلل
وجود آورده است؛ و روشن است كه همين  آن را خلق كرده و از نيستي محض به صحنإل

آفريدگار كه هستي را از عدم آفريده است، اين توان را نيز دارد كه بار ديگر بعد از نيستي 
اند دوباره زنده گرداند و  ر بودهرا از نو بيافريند و آنان را كه جانداها  آن و فنا،

 جسدهايشان را مثل اول بسازد و جهاني ديگر برپا دارد.
 :فرمايد سور  ق مي 11تا  6خداوند عزّوجل در آيات  -2
بنا آن را  اند كه ما چگونه اند و) به آسمان ننگريسته آيا آنان (تاكنون سر بلند نكرده«
ايم، و  في در آن نيست؟؛ زمين را گسترانيدهايم و هينگونه خلل و شكا ايم و آراسته كرده

انگيز و  ايم، و از هر نوع گياه بهجت ي محكم و پابرجائي را فرو افكندهها كوه در آن
به منظور بخشيدن روزي به بندگان است.  ها) اين ايم...؛ (همإل بخش در آن رويانده مسرّت

ري زنده شدن مردگان، و) از ايم. (آ ما بوسيلإل آب باران، سرزمين مرده را زنده گردانده
 »....گورها سر برآوردن آنان نيز همين گونه است

نظر و توجه مردم به تأمل در اجزاي تفصيلي هستي جلب شده تا با  در اين نصوص،
ي ها نام هاي خداوند و از طريق مشاهد  آثار آفرينش او پي به صفات عظيم و كشف نشانه

  استفهام انكاري و سرزنش منكران خدا مبني بر عدم دقّت زيبايش ببرند. اين فراخوان به شيو
فهميم كه مسئوليت به كارگيري  و تأمل در مخلوقات صورت گرفته است. از همين جا مي

بخشيده، چقدر سنگين است و انسان تا چه  ها انسان خداوند بهنيرو و استعدادهاي فكري كه 
ه كمك نيروي فكر و انديشه، پيرامون مسائل خويش بادي هاي ار گيري اندازه در برابر تصميم

ها به  هيداند با تأمل و انديشه در پدتو اعتقادي و ايماني مسئول است؛ زيرا كه او مي
هايي دست پيدا كند و از آن جا به علل و اسباب وجوديشان پي برده و قوانين و  شناخت

در اين جا مراد رك نمايد. د را ها و نظام موجود در هستي هاي خداوند حاكم بر پديده سنت
ها و حبوبات  ، كشتها باغ ، گياهان، باران،ها كوه از توجه و دقت نظر مردم به آسمان، زمين،

جور و ... فقط صرف نگاه ظاهري و ديدن را هاي جو مفيد، درختان گوناگون خرما و نخلستان
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باشد تا  تعقل ميمخلوقات نيست؛ بلكه مراد، نظر و توجه دقيق همراه با بصيرت، تفكر و 
ها و آيات خداوندي را مشاهده نمايند و نيروهاي تجربي و علمي خويش را در بررسي  نشانه

ست يابند كه هايي پنهاني د و جستجو به نشانه و در نتيجإل كاوشها به كار انداخته  اين نشانه
 تواند ي علمي و تجربي نميها پژوهش فكر و انديشإل بشر به تنهايي و بدون كمك گرفتن از

 كند.  كرا درها  آن
 :فرمود  خداوندي

فَََمۡ ﴿
َ
ْ  أ   .]6ق: [ ﴾يَنُظُرٓوا

تشويقي است در به كارگيري تمام روش و راهكارهاي حسي، فكري، استنباطي، تجربي و 
گيرد؛ روشن  صورت ميها  آن ها بر ژرفاي هر بررسي علمي و كندوكاوي كه از وراي پديده

 رف نظر در ظاهر نيست. ط تماشا با چشم يا صاست كه منظور خدا در اينجا فق
خورد، تشويق و دعوت  كه در اين نص به چشم ميي ظريفي ها استدلل يكي از

ي قدرت و اتقان ها منت منكران قيامت به دليل موجود در هستي مبني بر وجود خالق و
انكار  هاي ترين انگيزه باشد؛ زيرا يكي از مهم و زيبايي آفرينش و كمال حكمتش مي

قيامت، متزلزل بودن پايه و اساس ايمان، يعني ايمان به خداوند عزوجل و صفات واليش 
ها و  باشد؛ هر گاه اين پايه اص�ح گرديده و به شيو  مطلوب بنا نهاده شود، ديگر پايه مي

هاي  اي براي انكار هيچ كدام از پايه نيز بر آن خواهد گشت و انگيزهاركان صحيح ايماني 
 ماند.  ني باقي نميايما

كند كه در دعوت مردم به سوي ايمان، اين نكته  از همين جا به ما خاطرنشان مي قرآن
هاي ايمان در درون  كه هرگاه اشكال و خللي در يكي از شاخهرا به خاطر داشته باشيم 

اتي از روي تحقيقهاي ايمان برويم؛ زيرا  مردم ايجاد شد، فوراً به سراغ اولين پايه از پايه
كه انجام شده ثابت شده است كه هر انحراف و تباهي ايجاد شده در فروع اعتقادي و 

هاي آن است و تعمير، ع�ج و اص�ح  ايماني، ناشي از سالم نبودن اصول و شاهرگ
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ثمر بوده و به ها و اصول، كاري بيهوده و غير م ها بدون توجه به بررسي دقيق ريشه شاخه
 انجامد.  شكست مي

ا توجه به اينكه فكر و انديشإل انسان اكثراً دچار خطا و لغزش خواهد شد، لذا ب
ترين روش براي دعوتگران ديني اين است كه با تعمق و تأمل، راه و روش قرآني را  سالم

 تدبر نموده و به نحو احسن از آن پيروي كنند. 
  :فرمايد سور  روم مي 25تا  19خداوند عزوجل در آيإل  -3
آفريند، و زمين اموات را حيات  زنده را از مرده، و مرده را از زنده ميخداوند همواره «
گونه (سهل و ساده، به سادگي آفرينش مكرر و هميشگي حيات از  بخشد، و همين مي

شويد (و رستاخيز برپا  و از گورها) بيرون آورده مييابيد  ممات، شما آفرينش دوباره مي
خدا اين است كه (نياي) شما را بر عظمت و قدرت)  هاي (دالّ گردد) ...؛ يكي از نشانه مي

(به مروز زمان زياد شديد و در روي زمين براي  ها انسان از خاك آفريد و سپس شما
هاي (دال بر قدرت و عظمت)  و يكي از نشانهت�ش در پي معاش) پراكنده گشتيد ....؛ 

در كنار آنان (در پرتو خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا 
جاذبه و كشش قلبي) بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت (و هر يك 

و دلباختإل ديگري ساخت، تا با آرامش و آسايش، مايإل شكوفايي و پرورش شيفته  را
برقرار ها  آن و تعادل جهاني و روحاني ها انسان شخصيت همديگر شويد، و پيوند زندگي

ظ باشد). مسلماً در اين (امور) نشانه و دليلي (بر عظمت و قدرت خدا) است و محفو
انديشند ...؛ و از زمر   هاي يزدان) مي هاي جهان و آفريده براي افرادي كه (دربار  پديده

ها و  و مختلف بودن زبان ها آسمان هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرينش نشانه
ن (آفرينش كواكب فراوان جهان كه با نظم و نظام گمان در اي هاي شماست. بي رنگ

آور گردانند، و در اين تنوع خلقت) دليلي است براي فرزانگان و دانشوران ...؛ و  شگفت
هاي (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و ت�ش و  از نشانه

(امور، يعني مسأله مندي از فضل خدا ... قطعاً در اين  كوششتان براي (كسب و كار) بهره
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خواب، و ت�ش در پي معاش) دليلي است براي كساني كه گوش شنوا داشته باشند (و 
هاي (دال بر عظمت و قدرت) خدا، يكي اين  حقيقت را بپذيرند) ...؛ و از زمر  نشانه

نماياند، و از  است كه خدا برق را كه هم باعث ترس است و هم مايإل اميد، به شما مي
به باراند، و زمين را بعد از مرگش (يعني خشك و سوزان بودن)  همي را ميآسمان آب م

در اين (درخشش آذرخش آسمان گمان  گرداند .... بي وسيلإل آن آب، زنده (و سرسبز) مي
شدن آن) دليلي است براي فهميدگان و خردمندان و نزول باران و آبياري زمين و سرسبز 

(كمال قدرت و نهايت عظمت) خدا يكي هم اينست كه هاي  ...؛ و از جملإل دليل و نشانه
بدين ساختار استوار و صورت زيبا) ساخته و پرداختإل او و به فرمان وي آسمان و زمين (

ميراند، و اين نظم و نظام را خراب  برپاست ... بعدها وقتي (كه بخواهد مردمان را مي
خواند و شما فوراً (مطيعانه  فراميگرداند، و براي زنده شدن) شما را از زميني با ندايي  مي

 ».آييد .... و شتابان از زمين) بيرون مي
در اين نص قرآني، نوعي جلب نظر و تأمل فكري همراه با بحث و بررسي علمي، تجربي 

خورد. آيات و  هاي تفصيلي خداوند در هستي به چشم مي در بسياري از آيات و نشانه
رحمتي اي توانا و مختار،  ي فراگير، حكمتي سرشار، ارادهعظيم، علمهايي كه آثار قدرتي  نشانه

باشند؛ و اين صفات  گسترده، لطف و عنايتي فراوان به افراد بشري و ديگر صفات كمال مي
 كمال حتماً متعلق به آفريدگار توانا، مدبر، حكيم، عليم و خبير هست و بس! 

ها و آياتي  كنند، به نشانه ميجلب با مطالعه در اين آيات قرآني كه نظر ما را به خود 
  :شود اشاره ميها  آن كنيم كه در زير به در جهان هستي علم پيدا مي

مثل بيرون آوردن و آفريدن جوجه از تخم، و آفريدن ، آفريدن زنده از مرده -1
جانداراني كه از طريق قانون تقسيم سلولي و از تركيب عناصر خاكي و آبي به 

 اند.  شدهدستور خدا وارد عرصإل حيات 
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هاي بدون درك و  مثل رستني، بيرون آوردن اشياي مرده از موجودات زنده -2
احساس از قبيل مو، ناخن و ... يا مثل برجا ماندن جسد مرده از جانداراني كه 

 حياتشان به پايان رسيده است. 
مثل رويانيدن و زنده گردانيدن انواع گياهان و ، زنده گردانيدن زمين بعد از مرگ -3

هايي كه باير و مرده بوده و مدت زماني دراز هيچ  ان و علفزارها در زميندرخت
  خورد. چشم نمي بهها  آن اثري از حيات در

گردد كه  اين نوع آفرينش به خلق نخستين انسان برمي؛ آفريدن انسان از خاك -4
گونه آفرينش بر اثر تغيير و تحولتي  رود. در اين به شمار مي ها انسان منشأ ساير

در خاك به وجود آمده و تبديل به مواد غذايي گشته و حيات نباتي به خود  كه
هاي انساني شكل يافته و به صورت خون در تمام اعضاي  گرفته است، سلول
اند؛ سپس تبديل به نطفه گشته و از راه لقاح با جنس  افتادهانسان به جريان 

گيرد؛ پس خاك و  حيات انساني به خود ميمخالف خود (مرد با زن و برعكس) 
هاي زند  انساني و ساير  آب، ماد  اصلي و اوليه در ظهور و پيدايش سلول

 باشند.  جانداران زميني مي
 آفريدن همسراني از جنس خود انسان و ايجاد انس، الفت و مهرباني در بين -5

يابند و به قلإل رفيع حيات انساني نايل  كه بر اثر آن در كنار هم آرامش مي ها؛ آن
 وند. ش مي

بحث ؛ كه متقضي شان سابقه و زمين و نوآوري مبتكرانه و بي ها آسمان آفرينش -6
هاي فراوان علمي جهت اكتشاف روزافزون در تجلي ساختن عظمت و  و بررسي

 باشد.  قدرت خداوند مي
هاي رباني حاكم بر اين  تفاوت لهجه، زبان و رنگ پوست مردم و سنت -7

هاي علمي پيرامون چگونگي  و بررسي زمينإل بسياري از تحقيقات؛ تغييرات
ها و اسباب  ي صوتي، حنجرهها ويژگي ها، خصوصيات و گيري لهجه شكل
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ها، عوامل تأثيرگذار وراثتي و محيطي  اخت�ف صداها، عوامل اخت�ف رنگ
 باشند.  مي

؛ چيزي كه سبب رفع خستگي و آسودن جسم و در شب يا روز ها انسان خواب -8
آور نيز باعث كشف  بررسي در مورد اين پديد  شگفتتحقيق و گردد؛  جان مي

 شود.  هاي آفرينش خدا مي رموزي از شگفتي
در گوشه و  ها انسان از راه كسب و كار و ت�ش؛ از خداوند ها انسان طلبي روزي -9

 گيرد.  نمودن زمينإل آن توسط خداوند صورت ميهاي زمين و آماده و آسان  كناره
نمايد و هم اميد و طمعي در آن  ايجاد ترس ميدر دل مردم، هم ؛ برق آسمان -10

هاي كشنده و خطرناك،  انگيزاند؛ زيرا از يك طرف احتمال دارد كه صاعقه برمي
را نابود كند، و از طرف ديگر احتمال دارد كه مقدمه و زمينإل ها  آن دامنگيرشان شده و

د. جستجو و باراني سودمند باشد و خداوند به كمك آن، زميني مرده را زنده گردان
كند تا در  كمك ميانگيز هم به دانشمندان و فيزيكدانان  بررسي در اين پديد  شگفت

هاي زيباي پروردگار پي برده و شناخت حاصل  لي آن به اسرار عجيب و سنت لبه
 كنند. 

ه و به كمك اين باران، زمين خشك مرد خداوند؛ باران از آسمانفرودآمدن  -11
سازد؛ و اين خود بيانگر  هاي متفاوت حيات مي نهخالي از حيات را پر از گو

نظامي بديع و متكي بر قوانين زيباي طبيعي است كه آفريدگار توانا با اختيار 
 خود، آن را بر هستي حاكم نموده است. ق لمط

نقص گونه  كه هيچهاي محكم و استواري  در مجراي نظام؛ برپايي آسمان و زمين -12
وجود ندارد و توسط نيرويي ها  آن گري در تيزهو خلل، برخورد و تزلزل و يا س

ين تر بزرگ ين تاتر كوچك بر تمام هستي صورت گرفته كه برقاهر و ناظر 
در اين آفريد  خداوندي، موجودات هستي تسلط و حكومت دارد. تأمل و تحقيق 

و زمين و نيز صفت تدبير  ها آسمان ما را به درك صفت قيوميت خداي عزوجل بر



 51  فصل اول: راه و روش قرآن در اثبات وجود خداوند جل وعإل

 

كند. پر واضح است كه تحقيق  اش هدايت مي جانبه و همهنظارت كلي حكيمانه و 
و حقايق ذاتشان،  و بررسي آيات مذكور در صحنإل هستي به منظور شناخت كُنه

باشد؛  هاي دقيق و منطقي مي هاي روشنگر علمي و پيگيري مستلزم بحث و بررسي
كس در حد  هستي براي تمام مردم سودبخش بوده و هرهاي  اما برخي از پديده
علمي، نگر  افراد عادي گرفته تا متفكران و پژوهشگران ژرفتوان خويش از 

پي برده و به سوي ايمان به ها  آن هاي خداوندي در تواند به درك آيات و نشانه مي
 ي زيبايشان هدايت شود. ها نام پروردگار آفريننده و صفات بزرگ و

  :فرمايد سور  روم مي 50تا  46خداوند عزوجل در آيات  -4
هاي (دال بر قدرت) خدا اينست كه خداوند بادها را به عنوان  از جمله نشانه«
و تكان دادن هاي گوناگون، همنون نزول باران و تلقيح گياهان  رسان (به نعمت مژده
خواهد بدين وسيله از  فرستد. همننين خدا مي و تغيير هوا و غيره) ميهاي فراوان  آب

  او به حركت درآيند، و شما نيز ها هم با اراده و اجاز ، كشتيبنشاندرحمت خود به شما 
(خدا را) سپاسگزار باشيد ...؛ ما قبل از تو از لطف و فضل الهي برخوردار گرديد و 

ايم و آنان، دليل واضح و آشكاري (از معجزات  پيامبراني را به سوي اقوامشان فرستاده
گروهي ايمان آورده و گروهي (و مردمان اند  هرباني و منطق عق�ني) براي اين اقوام آورد

ايم)  ايم (و مؤمنان را ياري كرده پس ما از بزهكاران انتقام گرفتهاند).  به مخالفت برخاسته
ها را وزان بوده است ...؛ خدا كسي است كه بادو همواره ياري مؤمنان بر ما واجب 

كه بخواهد ابرها را در (پهنإل) ونه گ انگيزند. سپس خدا آن را برميسازد و بادها ابرها  مي
دارد  هايي بالي يكديگر انباشته و متراكم مي را به صورت تودهها  آن گستراند و آسمان مي

بارد، و هنگامي  ها فرومي بارانها  آن بيني كه از لب�ي و (پس از تلقيح، اي انسان) تو مي
ند، آنان خوشحال و مسرور بارا را بر كساني از بندگانش ميبخش)  كه آن (باران حيات

گردند ...؛ هر چند كه (لحظاتي) پيش از نزول باران، نااميد و سرگردان بوده باشند ...؛  مي
كند. آن  زمين را پس از مردنش زنده ميبه آثار (باران يعني) رحمت الهي بنگر كه چگونه 
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ان (در رستاخيز) كنند  مردگ كند) زنده نزول باران زنده مي كس (كه زمين را اين چنين با
 ».است و او بر همه چيز تواناست ....

كه كند  هاي تفصيلي هستي امر مي را به انديشه و نظر در پديده ها انسان اين آيات شريفه،
آوردن پايان او در فراهم  باشند و نشانإل عنايت و توجه بي از آثار رحمت خداوند بر بندگان مي

آيد؛  ن در سفر  پربركت زمين به حساب ميبندگا  اسباب و عوامل، جهت بخشش روزي
 زميني كه توسط خود او به عنوان مأوا و مسكن بندگانش مهيا گرديده است. 

گر و  دال بر رحمت و عنايت تفويضهاي  در واقع آيات و نشانهها  اين پديده
 باشد كه همانا خالق پروردگار و رحمان و رحيم است.  شان بر بندگانش مي پديدآورنده

اندازد و از راه قوانيني كه بر  وند سبحان، بادها را با ارسالي هدفمند به جريان ميخدا
انگيزاند. در اينجا عنايت  ابر و آب و قشر و سطوح زمين حاكم نموده، ابرها را برمي

هاي  اي دلخواه در گوشه و كناره كند چون ابرها را به گونه خداوند بيشتر خودنمايي مي
و با هدفي خاص به ها  آن ز راه كنش و واكنش و قوانين حاكم برآسمان گسترانيده و ا

 سازد.  تبديل ميهاي گوناگوني   قطعه
اي هدفمند و با اراد  خويش، هر كس را بخوهد زير سايه و چتر ابرها  سپس به شيوه

ها حالت خاصي بر  باراند و در اين لحظه دهد و باران رحمتش را بر آنان مي قرار مي
شده و زمين شان تبديل به اميد و خوشحالي  شود؛ يأس و اندوه گذشته ض ميبندگان عار

 گردد.  مي ها باغ سار و علفزار و چشمهآب و علفشان تبديل به  و بيخشك 
هاي نويدبخش و  هايشان به نشانه  لذا بادها در صورت تكرار و تجديد كنش و واكنش

 :گردند مبدل مي ها انسان آور مژده

﴿ ۡ َِ اَ�ٰ  َو َل  ۦٓ ُِهِ ٍَ َِ ن يُۡر
َ
َ�ٰت   ٱسّرِ�َاحَ أ بَّشِ   .]46الروم: [ ﴾َُ

 ».فرستد رسان مي هاي خداوند اينست كه او بادها را به عنوان مژده از جمله نشانه«
 ع�وه بر آننه گفته شد، وظايف ديگري نيز بر عهده دارند كه به مصالح و منافعبادها 

هاي بادباني را به دستور خدا  باشند؛ كشتي يدر امر معاش و زندگانيشان مرتبط م ها انسان
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هاي كم يا زياد ميان كشورها  مسافتها  آن اندازند تا مردم توسط در درياها به حركت مي
هاي خدا در درون دريا بپردازند يا  نعمت جبه استخراها  آن را طي نموده و به كمك

 برسانند.  پهناور خداوند به انجامهاي عمده و گسترده را در زمين  تجارت
دهد تا نظري انديشمندانه در خ�ل  ي قادر بر تفكر دستور ميها انسان سپس خداوند به

 :حواس بيندازندها به علل و عوامل و اسباب دور از تيررس  دليل برگفته از پديده

اَ�ٰرِ رَۡ�َِت  فَٱنُظرۡ ﴿ ٍَ  ٰ
ََ ِ ِ ِ َّ ۡيَف يُۡ�ِ  ٱ �َض َُ

َ
ٓۚ  ٱۡ� تَِها َۡ   .]50روم: ال[ ﴾َ�ۡعَد َم

 ».كند بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش زنده ميبه آثار رحمت الهي «
گونه كه زنده گردانيدن مردگان  كند؛ بدين او را به استدلل قياسي جلب مينظر آنگاه 

ها و تبديل شدنشان به خاك، بر زنده گرداندن گياهان،  را بعد از فنا و مت�شي شدن بدن
 دوبارهو درختان فاقد حيات و زندگاني مقايسه كنند كه خداوند نباتات، كشت و زرع 

 :بخشد را از راه بذرشان وجود ميها  آن

� ِِّن َ�ٰسَِك سَُمۡ�ِ ﴿ ٰ�َ َۡ ٍ  قَِديٞر  ٱسَۡم ۡ ََ  ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ََ   .]50الروم: [ ﴾٥َوُه

 ».كنند  مردگان است و بر همه چيز تواناست او در واقع زنده«
كند و صفت رحمت نيز مستلزم  شه دللت بر وجود صفت رحمت ميآثار رحمت، همي

وجود ذاتي بخشنده و مهربان يعني رحمان و رحيم است؛ اين ذات رحمان و رحيم نيز بايد 
داراي صفات ديگري از قبيل خ�قيت، عالم بودن، حكيم بودن، نوآوري، قادر بودن، مدبري، 

 د منشأ رحمت براي غير خود باشد. ناظر بودن، لطيف و خبير بودن باشد تا بتوان
اي است كه دللت بر  پديدهباز گرداندن حيات به نباتات بعد از مرگ و نابوديشان، 

اند  اي دارد كه قب�ً در دنيا زيسته ي مردهها انسان قدرت خداوند در باز گرداندن حيات به
و هر كس را بنا به تا با جايي دوباره در سرايي ديگر به محاسبه و مجازاتشان بپردازد 

 پايانش، پاداش عطا كند يا بنا به استحقاقشان به سزاي مناسب برساند.  لطف بي
  :فرمايد سور  انعام مي 99تا  95خداوند عزوجل در آيات  -5
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روياند.  ميها  آن شكافد (و گياه و درخت از اين خداست كه دانه و هسته را مي«
آورد (از قبيل آفريدن انسان از خاك، و  رون ميهموست كه) زنده را از مرده را از زنده بي

توليد شير از حيوان). اين (چنين قادر توانايي) خداي شما است. پس چگونه (پس از 
شويد؟! ....؛ او  منحرف ميگراييد، و از حق)  بيان، از عبادت يزدان به عبادت ديگران مي
زندگان براي كسب (تا است  ساختهپديدار است كه صبح (سيمين را از شب قيرين) 

جسم و جان،) و خورشيد و ماه را وسيلإل و شب را مايإل آرامش معاش به ت�ش ايستند) 
حساب (مردمان در امور روزمر  عبادي و تجاري خود) كرده است. اين (نظم بديع و 

است كه) چيره (بر جهان  عز و جل خداوندو تدبير محكم (و نظام استوار) سنجش دقيق 
كسي است كه ستارگان را براي شما آفريده چيز آن) است ...، و او آن  و) آگاه (از همه
ها رهنمود شويد. ما آيات  هاي خشكي و دريا بدان در تاريكيهاي سفر)  است تا (در شب
ايم كه (معاني آيات قرآن و  هاي جهاني خود) را براي كساني بيان داشته (قرآني و نشانه

و او كسي است كه شما را از يك شخص آفريده است  دانند ...؛ هاي جهاني را) مي نشانه
كه (آدم است و او از خاك زمين است و زمين هم در مدت حيات) محل استقرار و (پس 

هاي جهاني خود) را  ما آيات (قرآني و نشانهاز مرگ) محل تسليم (به خاك شما) است. 
فهمند  ميچنان كه بايد)  هاي قرآني را و نشانهايم كه (آيات قرآن  براي كساني بيان داشته

د، و ما (كه خداييم، با فرست ) فرومي...؛ و او كسي است كه از (ابر) آسمان، آب (باران
ها سبزينه  رويانيم و از رستني ها را مي قدرت سترگ خود) به وسيلإل آن آب، همإل رستني

درخت خرما  هاي هاي تنگاتنگ يكديگر و از شكوفه آوريم، و از آن سبزينه، دانه بيرون مي
ي انگور و زيتون و انار پديد ها باغ وهاي آويزان نزديك به هم و در دسترس،  خوشه

سازيم كه (در شكل و مزه و بو و سود) همگون و يا غيرهمگونند، بنگريد به ميو   مي
كه ميوه دادند. بيگمان در اين (گوناگوني دروني و بيروني و  ها، آن نارس و رسيد  يكايك

ها و دليل (خداشناسي) است براي كساني كه حق خود  ها) نشانه و انجام ميوهتغيير آغاز 
 ».آورند ... پذيرند و بدان) ايمان مي را مي
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كنند كه  توجه مي بهايي جل از آيات شريفإل سور  مبارك انعام، پديده  در اين مجموعه
صفات ر نظر و انديشه هر انسان خردمندي را به خود معطوف نموده و به عنوان آثا

خداوند در اين هاي  شناخت آيات و نشانهكنند.  نمايي ميدگرانمايإل آفريدگار بزرگ خو
نگرانه از راه  هاي دقيق علمي و ژرف ها، مستلزم نظري عميق و متفكرانه و بررسي پديده

پژوهان را در اين  هايي كه نظر افراد متفكر و دانش باشد. پديده اسباب و وسايل مناسب مي
  :كنند عبارتند از خود جلب ميبه آيات 
شكافته شدن دانه و هسته و تبديل شدنشان به انواع گياهان و درختان؛ اين پديده،  -1

شناسان و به منظور شناخت ويژگي صفات  اي جهت پژوهش گياه زمينإل گسترده
 باشد.  ميها  آن انگيز خداوند در هاي شگفت ژنتيكي، نيروها، قوانين و سنت

اين پديده مستلزم تفكر و رده و بيرون آوردن مرده از زنده؛ آفريدن زنده از م -2
جان، پس  انديشه پيرامون راز زندگي و مرگ، دميدن عنصر حيات در ماد  بي

جان به حالت  آن ماد  بيگرفتن اين عنصر حياتي كه منشأ الهي دارد، باز گرداندن 
هاي وسيع  ع بررسيباشد؛ شناسايي اين پديده در واق قبل از زنده بودنش، و ... مي

طلبد. اما همننان كه  شناسان مي و دقيقي را از جانب دانشمندان بزرگ و زيست
هاي متمادي ناشناخته مانده است، از اين به  راز حيات و زندگاني در طول قرن

 بعد نيز به صورت ناشناخته باقي خواهد ماند. 
ومه در مدار حركت مجموعإل منظومإل شمسي؛ حركت هر كدام از اعضاي اين منظ -3

گيرد كه تنها  و معينشان، بر طبق نظامي دقيق و عجيب صورت ميمخصوص 
تواند تدبير و اجراي امورش را  خداوند دانا و توانا و غالب بر همه چيز مي

شمار آن  ها سال بر حركت اين منظومه و امثال بي دار باشد و گذشت ميليون عهده
 ر همين توانايي و لياقت است. در نظامي كام�ً منسجم و يكنواخت، بيانگ

هاي عنايت آفريدگار در اين پديد  متقن، زيباترين و استوارترين ابداعي  يكي از گونه
گيري مدت شب و روز لحاظ شده است؛ روز با دميدن سپيد  صبح  است كه در اندازه
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شود تا مبدئي جهت حركت مردم به سوي انجام وظايف و امرار معاششان باشد؛  آغاز مي
گردد. اين دو   ها انسان شود تا مايإل آرامش و آسودن شب نيز با غروب آفتاب آغاز مي

آيند و هم جلو   به شمار مي ها انسان عنايت خداوند نسبت بههاي  پديده، هم از جلوه
 اند.  باشند كه در رديف آثار عزت و علمش قرار گرفته تقدير محكم خداوند مي

پديده از اين مجموعإل منظم، نقشي اساسي در تأمين خورشيد و ماه نيز به عنوان دو 
برعهده دارند؛ حركت اين دو، اندازه، نسبت ابعاد و حجم هر  ها انسان مص�ح و منافع

باشند؛ تحقق اين اهداف نيز در  به نوبإل خود در تحقق اين مصالح دخيل ميها  آن كدام از
ابي دقيق و داراي آغاز و صورتي ممكن است كه تمام موارد مذكور از روي حساب و كت

 پاياني منظم باشند. 
اند؛ اين پديده نيز بر قدرت عظيم  ستارگاني كه در پهنإل آسمان پخش و پراكنده -4

هاي  آفريدگار و اتقان آفرينشش دللت دارد. يكي از آثار رحمت خدا و صورت
 كه در ميان اين ستارگان، تعداديعنايتش در اين پديده نسبت به مردم اين است 

در مدارهاي مخصوص قرار داده تا به  ها انسان را متناسب با اوضاع و احوال
هاي دريا و خشكي در پيش گيرند و به  خود را در تاريكي هراها  آن كمك

 مقصدشان برسند. 
آيد  ناپذير علمي به شمار مي هاي پايان اين پديده، زمينإل فراخي جهت بحث و بررسي

اند. با امعان نظر به اينكه  ش فرورفته و به كاوش پرداختهعميقشناسان در ابعاد  كه ستاره
پژوهان و  گسترده و دقيق و عميق دانشهاي  هاي چهارگانإل مذكور، تحقيق و بررسي پديده

كشف و شناسايي ها  آن هاي گرانبهاي خداوندي در طلبد تا آيات و نشانه محققان را مي
 :فرمايد ها مي ن پديدهشود، خداوند عزوجل متعاقب جلب توجه مردم به اي

﴿ ََ ِيٓ  َوُه َّ ََُقرّٞ  ٱ َۡ ٖ  َ�ِٰحَدة  َ�ُم ۡۡ َّ   ِ َّ م  ُُ
َ
شَشَ
َ
  .]98األنعام: [ ﴾أ

ايم كه (معاني  هاي جهاني خود) را براي كساني بيان داشته ما آيات (قرآني و نشانه«
 ».دانند ... هاي جهاني را) مي آيات قرآني و نشانه
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هاي گوناگون اين  زمينه اين آيه، دانشمندان متخصص درمراد خداوند از دانايان در 
هاي  ها استحقاق و شايستگي كشف و استخراج نشانه باشد؛ زيرا همان ميها  پديده

 هاي مذكور را دارند.  گرانمايإل خداوند در پديده
ها ابتدا در قالب تنها فردي به  هاي گوناگون جسم انسان؛ اين سلول ايجاد سلول -5

تور خدا ظاهر شدند، سپس خداوند از همان تنها نفس بشري، به دس ÷نام آدم
ج ااز طريق ازدو ها انسان از اينجا به بعد نسلزوجش را نيز (به نام حوا) آفريد؛ 

اين دو نفر ادامه پيدا كرد. بر حسب تقسيم حكيمانإل خداوند، جايگاه اوليإل استقرار 
ار بعدي آن، رحم زنان پشت مردان و جايگاه محل پرورش و استقر ها انسان نطفإل

 ها انسان انگيز آفرينش با زبان حال از همإل تعيين گرديد. اين پديد  شگفت
خواهد تا هر كس به انداز  فهم خويش، دليل روشن و ارزشمندي را كه  مي

ي مبارك خداوند هستند، از آن برگيرند؛ گرچه ها نام نشانإل صفات عظيم و
ود دارد كه كشفشان مستلزم بحث و ها وج اسراري پنهان نيز در آن پديده

باشد. از آنجا كه دستيابي نهفتإل خداوندي در  هاي دقيق و عميق علمي مي بررسي
  :فرمايد ها نيازمند تفكر و انديشه است، خداوند عزوجل مي اين پديده

ايم كه (آيات  را براي كساني بيان داشتههاي جهاني خود)  (قرآني ونشانهما آيات «
 ».فهمند ... هاي جهاني را چنان كه بايد) مي هقرآني و نشان

  :فرمايد سور  نحل مي 18تا  3خداوند عزوجل در آيات  -6
ها و زمين را به مقتضاي حق (و حكمت) آفريده است (نه بيهوده و به گزاف.  آسمان«

سازند  خداوند) بالتر از چيزهايي است كه (آنان در تصرف امور يا پرستش) انباز (خدا) مي
اي (ناچيز و  از نطفه )انسان را (كه يكي از مظاهر قدرت خدا است وعالم صغير نام دارد ...؛

ضعيف بنام مني) آفريده است، و او (پس از پا به رشد گذاشتن) به ناگاه، دشمن آشكاري 
افرازد و رستاخيز و زندگي دوباره را  م طغيان برميگردد (و در برابر پروردگار خود علَ مي

تواند  نمايد كه آنكه او را قب�ً زندگي بخشيده است، بعداً نيز مي ميد، و فراموش كن انكار مي
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زندگي ببخشد و به حال اوليه برگشت دهد) ...؛ و چهارپايان (چون گاو و شتر و بز و 
براي شما، وسيلإل گرما (در برابر سرما، از قبيل پوشيدني ها  آن گوسفند) را آفريده است كه در

ه از پشم و مويشان) و سودهايي (حاصل از نسل و شير و سواري و غيره) و گستردني ساخت
كوشيد) ...؛ و برايتان  خوريد (و در حفظ حيات خود مي ميها  آن موجود است و از (گوشت)

را ها  آن آوريد و آنگاه كه باز ميرا (شامگاهان از چرا) ها  آن زيبايي است بدان گاه كهها  آن در
بارهاي سنگين شما را به سرزمين و دياري حمل ها  آن دهيد ...؛ رمي(بامدادان به چرا) س

را ها  اين رسيديد. بيگمان پروردگارتان (كه كنند كه جز با رنج دادن فراوان خود بدان نمي مي
و (خدا) براي آسايشتان آفريده است) داراي رأفت و رحمت زيادي (در حق شما) است ...؛ 

 سوار شويد و زينتي باشند (كه بهها  آن (آفريده است) تا بر راها  ها و استرها و الغ اسب
آفريند كه  يتان شادي بخشد، وخداوند) چيزهايي را (براي حمل و نقل طي مسافات) ميها دل

دانيد ...؛ (هدايت مردمان به) راه راست بر خدا است،  نمي ها) آن (شما هم اينك چيزي از
منحرف و بيراهه است (و منتهي به ها  و برخي از راه گردد)، (راهي كه منتهي به خير و حق مي

خواست، همه شما را (به اجبار به راه راست) هدايت  گردد). و اگر خدا مي نميخير و حق 
داد، و لذا همنون  نمي ها انسان اختيار و آزادي اراده و انتخاب را به شماكرد (و نعمت  مي

كرديد) ...؛ او كسي است كه  تكاملي پيدا نمي پيموديد و ترقي و حيوانات راهي را بيشتر نمي
نوشيد (و زلل و  از آسمان، آبي فروفرستاده است (كه مايإل حيات است) و شما از آن مي

 رويند و شما حيوانات خود را در ميان يابيد) و به سبب آن، گياهان و درختان مي گوارايش مي
عت و (درختان) زيتون و خرما و انگور و آن (آب)، زراچرانيد ...؛ خداوند به وسيلإل  ميها  آن

هاي رنگارنگ و  روياند. بيگمان در اين (كار آفرينش ميوه ها را براي شما مي همإل ميوه
نشانإل روشني است (از خدا) براي كساني كه (دربار  نيروي كشاورزي گوناگون) محصولت 

بنگرند) ....؛ و خدا شب و يشند (و با چشم بينش و خرد به جهان گياهان بيند ها) آن آفرينند 
او و ماه را براي (مصالح و منافع) شما مسخر كرد، و ستارگان به فرمان روز و خورشيد 

ها، در چرخش و گردش) هستند. مسلماً در اين  تاريكيو براي راهيابي شما در دل مسخر (



 59  فصل اول: راه و روش قرآن در اثبات وجود خداوند جل وعإل

 

) (بر قدرت و عظمت خداهاي بزرگي  دليل روشن و نشانه(كار آفريدن و مسخر كردن) 
و چيزهايي را نگرند) ...؛  پرتو خرد به كارها ميورزند (و در  است براي كساني كه تعقل مي

هاي مختلف و در انواع گوناگون  مسخر شما گردانيده است كه درزمين براي شما به رنگ
مسلماً در اين (كار تسخير و آفرينش) دليل واضح و نشانإل روشني (بر قدرت و آفريده است. 
گيرند (و از ديدن اين همه نقش عجب بر در و  ست براي مردمي كه عبرت ميعظمت خدا) ا

افتند) ...؛ و اوست كه دريا را مسخر (شما) ساخته  انديشند و به سجود مي ديوار وجود مي
پوشيد  از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيوري بيرون بياوريد كه بر خود مياست تا اينكه 

نماييد) و سپاسگزاري كنيد ....؛ و در  و حس زيبايي را اشباع مييد آراي (و خويشتن را بدان مي
(و با حركت خود  ي استوار و پا برجايي را قرار داد تا اينكه زمين شما را نلرزاندها كوه زمين
هايي را پديدار كرد تا اينكه (به مقصد خود)  ها و راه مضطرب نگرداند) و رودخانهرا شما 

ها را  ها و بادها و رودها و رنگ خاك و دره ها كوه هايي (از قبيل نهو نشاراهياب شويد ...؛ 
ع�ئم كنند) و (در شب كه از اين  ها راه خود را پيدا مي پديد آورد كه مردمان در روز بدان

هاي بيدار، از  شوند ...؛ (پس اي وجدان شود) ايشان به وسيلإل ستارگان رهنمون مي استفاده نمي
هاي بزرگ و سترگ را)  عجيب و غريب و نعمت ن همه چيزهاينظر عقل) كسي كه (اي

آفريند؟ (آيا بايد بت حقير و انسان فقير را  كه (چيزي) نميهمنون كسي است آفريند،  مي
شويد؟ (تا به اشتباه خود پي ببرند و از پرستش  شريك خداي جليل كرد؟) آيا يادآور نمي

داي يگانه را بپرستيد و سپاسگزاري كنيد) ....؛ ا خوتنها و تنهدست برداريد  ها انسان ها و بت
هاي خدا را  هاي فراوان ديگري است) و اگر بخواهيد نعمت داراي نعمتها  اين (خداوند جز
و مرحمت را سرشماري كنيد بيگمان خداوند داراي مغفرت ها  آن توانيد نميبرشماريد، 

اتوان دست برداريد و به پرستش ي نها انسان هاي بيجان و پرستش بتفراوان است (و اگر از 
 ».گرديد)... خداي رحمان برگرديد، مشمول گذشت و مهر يزدان مي

كنيم كه قرآن كريم توجه مردم را  قرآني از سور  مباركإل نحل، م�حظه ميدر اين نص 
هاي روشن  كه نشانهكند  هاي هستي جلب مي اي از پديده به تحقيق و بررسي در مجموعه
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باشند؛ البته با نظر به  ر برخي از صفات پروردگار و آفرينند  عزوجل ميكننده د و دللت
دانيم. اين  شمار صفات برجستإل خداوند مي ها را اثري از آثار بي اين حقيقت كه پديده

هاي گسترده و دقيق علمي از جانب كساني است كه  ها مستلزم پيگيري تحقيق و بررسي
ها، علل  و خصوصيات هر كدام از اين پديده  يژگينگرانه بر و بخواهند موشكافانه و ژرف

هاي  طرح و نقشه ها، آن هاي حاكم بر علل و اسباب وجوديشان، قوانين و سنتو اسباب 
و بالخره محصولت و توليداتي كه از خود ها  آن ازها و كاركرد هر كدام  حاكم بر نظام

 دهند، شناخت حاصل نمايد.  بروز مي
خورد كه از انسان  ها به چشم مي هايي در برخي از اين پديده ع�وه بر اين، نشانه

نگر علمي، هر كدام به نوبإل  عادي گرفته تا هوشمندان و تيزفهمان و پژوهشگران عمقي
 باشند.  ميها  آن خود قادر به درك و شناخت

اند  ها مبني بر وجود خداوند نهفته هاي ديگر در اين پديده ها و ع�مت اما برخي نشانه
ظر و هستند. پس دعوت قرآن به نها  آن ه تنها محققان جستجوگر علمي قادر به دركك

به منزلإل مكلف نمودن محققان و جستجوگران علمي شايسته، به بحث و  ها، آن ه درانديش
هاي پنهان خداوند را ولو بعد از مدت زمان  تا آيات و نشانه هاست آن بررسي پيرامون

علمي كه از راه تجربه به و جويندگان  پژوهشگرانند. تمام زيادي از درونشان بيرون آور
هايشان جهت حصول شناخت به ژرفاي  اند كه هر گاه در بررسي اين واقعيت دست يافته

اي جديدي برايشان آشكار گرديده كه ههاي گرانب اند، نشانه هاي هستي تعمق ورزيده پديده
ي جديدي فرارويشان گشوده ها افق نتيجهاند؛ در  نداشتهها  آن گونه اط�عي از هيچقب�ً 

تر از گذشته پيدا  تر و گسترده هاي جديد و تحقيقات عميق شده كه نياز به بحث و بررسي
هاي طبيعي  نمايند و اين روال همين طور ادامه خواهند يافت. اكنون به بيان پديده مي
  :كنند را به خود جلب مي ها انسان پردازيم كه در اين نص قرآني توجه مي

 كلي؛  رو زمين به طو ها آسمان آفرينش -1
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اي كه تبديل به  آفرينش انسان از نطفه و انتقال مرحله به مرحلإل آفرينش تا مرحله -2
 گردد.  دشمني آشكار و لجوج عليه خدا مي

مظهر آثار و رحمت خداوند به  آفرينش چهارپايان اهلي و غير اهلي؛ اين پديده -3
خداوند و نشانإل هاي قدرت، علم، حكمت و اختيار  بندگانش بوده و يكي از نشانه

 آيد. از جمله مظاهر عنايت الهي به و زيبايي آفرينشش به شمار مينوآفريني 
خورد، اين است كه خداوند چهارپايان را  كه در اين پديده به چشم مي ها انسان

 است. برايشان قرار داده ها  آن برايشان رام نموده و مصالح و منافع زيادي را در
فرستادن آب از آسمان؛ اين پديده نيز يكي از مظاهر والي عنايت خداوند  فرو -4

و ساير حيوانات از آن به انداز   ها انسان باشد كه آن را مسخر نموده است تا مي
د و آن را وسيلإل پاكيزگي خود و محيطشان قرار داده و جهت آبياري ننياز بنوش

 ها بكار گيرند تا از اين راه منافع روييدني ها و انواع گياهان، درختان، كاشتني
مورد نياز تأمين گردد. و ديگر وسايل  از قبيل، روزي، معاش، پوشاك ها انسان

و هاي متفاوت متفاوت درختان زيتون، خرما، انگور  توان به گونه براي نمونه مي
 جات اشاره نمود.  ساير ميوه

يز هم در برگيرند  مصالح و تسخير شب و روز و خورشيد و ماه؛ اين پديده ن -5
اي آشكار از آفرينش زيبايي خداوند و  باشد و هم جلوه در زمين مي ها انسان منافع

 عنايت او بر بندگانش است. 
به فرمان خداوند بزرگ و پروردگار توانا، چيره،  ها آسمان تسخير ستارگان در -6

 غالب و ناظر بر هر چيزي. 
اين پديده با تقدير دقيق خداوندي در زمين؛  ها انسان هاي آماده شد  نيازمندي -7

است و رحيم؛ تمام گيرد كه هم عزيز است و عليم، هم حكيم  صورت مي
چيزهايي كه انسان جهت مصالح و منافعش، غذا و خوراكش، دواهاي گوناگون 

اش، وسايل مورد نيازش در صلح و آشتي، سفر و  اش، امكانات راحتي دهندهشفا
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نياز ها  آن نشست و برخاست، خواب و بيداري و ... بهحضر، گردش و سياحت، 
برداري  دارد، خواه به صورت كلي و استخراجي يا به صورت جزئي و قابل بهره

آماده و موجود هاي اين زمين پهناور  ها و كرانه و ليهفوري، در گوشه و كنار، 
 است. 

نبعي عظيم جهت به اعتبار اينكه م  مسخر نمودن درياها براي انسان؛ اين پديده -8
تأمين مواد غذايي از قبيل گوشت تر و تازه، استخراج انواع زيورآلت از قبيل 

راحت و آماد  دريايي براي حركت انواع هاي  مرواريد و مرجان و ايجاد راه
جلو  درخشاني از آيد،  هاي مسافرتي، تجارتي يا تفريحي و ... به شمار مي كشتي

 باشد.  يعنايت خاص خداوند به بندگانش م
ي ميخ مانند و رسوخ دادنشان در زمين؛ اين پديده كه به مثابإل ها كوه ايجاد -9

پوستإل زمين را استوار و محكم نگه داشته و آن را از قرار هاي ايمني،  سوپاپ
هاي فشار گازي داخل زمين  هاي پي در پي ميدان گرفتن در معرض حركت

هاي سطح زمين كه باعث  و لرزش را از تكان ها انسان نمايد، در واقع محافظت مي
ع�وه بر موارد بيان نمايد.  شوند، محافظت مي برهم خوردن آرامش زندگيشان مي

دانان و پژوهشگران  وجود دارد كه طبيعي ها كوه ديگري نيز بري ها ويژگي شده،
 اند.  ل وجوديشان كشف نمودهمو علل و عواهاي زمين در ضمن اسباب  پديده

 در روي زمين و اسباب و علل وجوديشان. ي كوچك و بزرگ جاري نمودن رودها -10
هاي مسافرتي،  هايي جهت ايجاد راه الوصول و ممكن بودن اتخاذ سبب سهل -11

نقل و انتقال، امرار معاش و ...؛ اين پديده ضمن مزاياي ذكر شده، تجارتي، 
ان) هاي زميني يا آسماني (ستارگ و نشانهها  توسط ع�مت ها انسان موجب راهيابي
 گردد.  نيز ميبه مقصدشان 

گانه كه با توجه به نصوص سور  مباركإل نحل، منحصراً بيان  هاي يازده اين پديده -
ناپذيري را فراروي پژوهشگران و متخصصان  ي وسيع و عميق و پايانها افق نموديم،
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هاي ارزشمندي را  گشايد كه با هر گام علمي، آيات و نشانه هاي مختلف علمي مي رشته
 اند.  نداشتهها  آن گونه آگاهي از قب�ً هيچكه كنند  كشف مي

آوري  ي جديد، مرتباً به رويشان گشوده شده و به نتايج شگفتها افق بدين ترتيب
كنيم كه خداوند  از نصوص قرآني، م�حظه مي  يابند. با دقت در اين مجموعه دست مي

را به خود جلب  ها انسان هاي كه توجه عزوجل براي حسن ختام هر گروه از پديده
  :كنند، عبارات مختلفي را به كار برده است مي

 :فرمايد هاي مورد توجه در آيات، مي در خاتمإل گروهي از پديده

ّكُروَن ﴿ َۡ َُ ََ   ٖ َۡ ٗ  لَِّق ِِ َ�ٰسَِك ييَ   .﴾١ِِّن 
 :فرمايد هاي مورد توجه در آيات، مي در خاتمإل گروهي از پديده

﴿ ٰ �َ ِِ ۡعقَََُِن ِِّن  ََ   ٖ َۡ ٗ  لَِّق   .﴾٦سَِك ييَ
 :فرمايد هاي مورد توجه در آيات، مي در خاتمإل گروهي از پديده

ُروَن ﴿ ُّ ٖ  يَّذ َۡ ٗ  لَِّق ِِ َ�ٰسَِك ييَ   .﴾١ِِّن 
 :فرمايد هاي مورد توجه در آيات، مي در خاتمإل گروهي از پديده

َُّ�ۡم �َۡشُكُروَن ﴿   .﴾١َولََع
كه براي يابيم  ميود در نصوص ياد شده، درهاي موج و انديشه در هر كدام از پديدهبا نظر 

قبل از هر چيز تازه نياز به تفكر داريم كه اولين  ها، آن هاي موجود خداوند در نشانهكشف 
سپس محتاج تعقل خواهيم شد كه از يك جهت عبارت است از باشد.  جويي مي مرحلإل حقيقت

كنترل نفس و جلوگيري از هاي علمي، و از جهت ديگر به معني  ختاخذ و به كارگيري شنا
انگيز خواهيم بود تا  باشد. آنگاه نيازمند تذكرات پيگير و هشدارهاي عبرت مي هواهاي نفساني

لحظه به لحظه ارتباط فكري و قلبي با دليل ايماني داشته باشيم. مرحلإل آخر و مطلوب نهايي از 
هاي فراوانش  اي به حق سپاسگزاري و شكر خداوند به خاطر نعمتها، اد اين تحقيق و بررسي

عبارات، و مناسبات با حسن ختام هر كدام باشد و لذا به منظور مراعات شيو  بياني و بديع  مي
 ها، اسلوب خاصي اختيار شده است.  از مجموعه
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  :فرمايد سور  نحل مي 81تا  78و  72و  71تا  65خداوند عزوجل در آيات  -7
باراند و زمين را پس از مرگ (و خشكي، با  است كه از (ابر) آسمان، آب را مي خدا«

ها و چمنزارها و كشتزارها فراوان در) آن، (دوباره جان و) حيات  و گياه ها گل روياندن
بخشد. بيگمان در اين (كار باراندن و روياندن و موات و حيات) دليل روشني (بر وجود  مي

ان كه گوش شنوا دارند ...؛ بيگمان (اي مردمان) در وجود مدبر حكيم) است براي آن
توانيد به خدا پي ببريد. چه  چهارپايان براي شما (درس) عبرتي است (كه در پرتو آن مي

شير خالص و گوارايي است، ها  آن از برخي از چيزهايي كه در شكم اين برتر كه ما) عبرتي از
آيد ....؛  تراود و نوشندگان را خوش مي ن بيرون مينوشانيم كه از ميان تفاله و خو ميبه شما 

سازد كه گاه آن  هاي درختان خرما و انگور، (غذاي پربركتي نصيب شما مي (خداوند) از ميوه
كنيد و (گاه) رزق پاك و پاكيزه  آوريد و از آن) شراب درست مي درميرا به صورت زيانباري 

اي  نشانهها)  و چند خاصيت و قابليت در ميوهگيريد. بيگمان در اين (گردآوري دو  از آن مي
پروردگارت به گيرند ...؛  (از قدرت آفريدگار) براي كساني است كه از عقل و خرد سود مي

داند به  گونه كه تنها خود مي زنبوران عسل (راه زندگي و طرز معيشت را) الهام كرد (بدان
هايي را  سازند، خانه كه مردمان مي هايي و داربستها  و درخت ها كوه كه ازدلشان انداخت) 

بپيمايند كه خدا براي شما تعيين كرده است و كام�ً (دقيق و) در اختيارند ... از درون زنبوران 
هاي مختلفي دارد. در اين (مايع رنگارنگ) بهبودي  تراود كه رنگ عسل، مايعي بيرون مي

 ها انسان بهها  آن عسل و ارمغاني كه مردمان نهفته است. بيگمان در اين (برنامإل زندگي زنبوران
نشانإل روشني (از عظمت و قدرت پروردگار) دارند كه هم غذا و هم شفا است)  تقديم مي

انديشند (و رازها و رمزهاي زندگي آفريدگان از  ها) مي است براي كساني كه (دربار  پديده
است (و روزگاري را خداوند شما را آفريده دارند) ...؛  جمله جانوران را پيش چشم مي

كنيد و كتاب خوشبختي يا بدبختي خود را  زندگي ميتعيين كرده است كه در آن برايتان 
گرداند). برخي از شما به سنين  ميراند و (به سوي خويش برمي نويسيد و) سپس شما را مي مي

س از كه پكشد)  شوند كه كارشان بدانجا مي اي (فرتوت مي رسند (و) به گونه بالي عمر مي
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(و اند) چيزي نخواهند دانست  اي كه در زندگي آموخته (آن همه) علم و آگاهي (و تجربه
هاي بدن كاسته شده است و  كنند. چرا كه از فعاليت سلول همه چيز را فراموش مي

گرفته است). بيگمان خدا (از اسرار آفريدگان خود) ها و عض�ت و اعصاب سستي  استخوان
آن چيزي) است (كه بخواهد) ....؛ ـ * خد از جنس خودتان همسراني آگاه و توانا (بر هر 
تا در كنار آنان بياساييد)، و از همسرانتان پسران و نوادگاني به شما داد (تا براي شما ساخت (
جات و حيوانات) به شما  اي (همنون غ�ت و ميوه كيزهپاكنيد)، و چيزهاي بدانان دل خوش 

گزاري نماييد). آيا (با وجود اينكه كافران ده كنيد و خداي را سپاساستفاها  آن عطا كرد (تا از
به ها خدا است و نه كس و چيز ديگري، آيا باز هم)  دانند كه سرچشمإل همإل نعمت مي

گذارند؟! ...؛ ـ  آورند و نعمت خدا را (با شرك ورزيدن) ناسپاس مي هاي) باطل ايمان مي (بت
ر ور و بتان بيرون آورد در حالي كه چيزي (از جهان دهاي مادران * خداوند شما را از شكم

 شايد سپاسگزار باشيد.دانستيد، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا  خود) نمي
را ها  آن و كسي جز خدا به پرواز مي آيندبينيد كه در فضاي آسمان  نمي آيا پرندگان را

ن و قابليت پرواز را در فضا ايجاد دارد (و خواص فيزيكي خاص را در اندام پرندگا نگاه نمي
هايي (از عظمت و  سازد). واقعاً در اين (امكان پرواز به هوا و جولن در فضا) نشانه نمي

اند) ايمان دارند  قدرت خدا) براي كساني است كه (به چيزهايي كه پيغمبران به ارمغان آورده
سازي كنيد و)  براي خود خانه...؛ خدا است كه (به شما قدرت آن را داده است كه بتوانيد 

هاي چهارپايان (با ايجاد  هايتان را محل آرامش و آسايشتان گردانده است، و از پوست خانه
را (به آساني ها  آن خواص ويژه) چادرهايي برايتان ساخته است كه در سفر و حضر خود،

منزل و  يابيد، و از پشم و كرك و موي چهارپايان، وسايل كنيد و) سبك مي جابجا مي
استفاده ها  آن ازايد)  رفاه و آسايش شما را فراهم كرده است كه تا مدتي (كه زندهموجبات 

هايي  هاي آن) ...؛ خداوند سايه مانيد و نه نعمت (و پس از پايان اين جهان، نه شما ميكنيد  مي
ساخته است،  ها كوه هايي برايتان از برايتان از چيزهايي كه آفريده است پديد آورده، و پناهگاه

هايي برايتان  ها را به شما آموخته است و بدين وسيله) جامه و (طرز ساختن و استفاد  از لباس
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ه گون دارد. بدين آزار) جنگ محفوظ نگاه ميتهيه ديده است كه شما را از (اذيت) گرما و (
در  بخشند تا اينكه (حس قدرداني و شكرگزاري ام ميهاي خود را بر شما اتم خدا نعمت

درونتان بيدار و) مطيع و مخلص او گرديد (و تنها او را خدا بدانيد و فقط از وي فرمانبرداري 
 ».كنيد) ....

 ها انسان ن كريمآكنيم كه قر سور  مباركإل نحل م�حظه ميدر اين مجموعه از نصوص 
از اي  فرمايد كه بر جمله هاي هستي دعوت مي اي از پديده در دستهرا به نظر و انديشه 

دللت دارند و ساختار وجوديشان بيانگر عنايت و توجه  صفات آفريدگار و مبدعشان
در خاصي است كه براي متحقق شدن منافع و مصالح مردم و تأمين معاش و آسايششان 

ناپذير دللت بر صفت  اوضاع و احوال مختلف، مبذول گشته است. اين عنايت وصف
را در صحنإل حيات ها  آن دهد كه ته و نشان ميخداوند نسبت به بندگانش داش» رحمت«

اين دنيا قرار داده است تا آنان را بيازمايد كه از اين راه با اختيار و اراد  خودشان به وي 
هاي  دند و او را به خاطر نعمتاش گر ايمان بياورند، تسليم و فرمانبردار اوامر و نواهي

يز در روز قيامت به تناسب اعمال و و سرانجام خداوند ننمايند؛  يرانش سپاسگزاربيك
 را محاسبه و مورد پاداش و مجازات قرار دهد. ها  آن كردارشان

  :سخن رانديم عبارتند ازها  آن كه ازهاي طبيعي  اين پديده
 جان توسط آن؛  فروفرستادن آب از آسمان و زنده گرداندن زمين خشك و بي -1
 از جمله حيوانات شيرده و آفرينش حيوانات و چهارپايان اهلي و غير اهلي، -2

هاي شيرسازشان و بيرون آمدن شير خالص  ي عجيب سازند  شير و غدهها دستگاه
 و گوارا از ميان تفاله و خون؛ 

آور نباشد؛ اگرچه  هاي خرما و انگور به سركه و شرابي كه زيان تبديل شدن ميوه -3
مخالف با امر خداوند  سازند كه ميها  آن اي را از كننده آور و مست زيان  كساني شراب

 است. 
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هاي  راهآور و پيمودن  هاي شگفت غريزي به زنبوران عسل جهت ساختن لنهالهام  -4
ها و بالخره آماده نمودن و بيرون دادن  و ميوه ها گل نزديك و راحت به سوي

 باشد.  مي ها انسان شرابي رنگارنگ به نام عسل كه هم غذا و هم شفاي
املي انسان در پيمودن مراحل مختلف و متوالي حيات زندگاني و مرگ و سير تك -5

به سوي قلإل تكامل جسماني و سپس بازگشتن چرخإل زندگاني و رو به پيري و 
 دهد.  سستي نهادن تا حدي كه هوش و حواس خود را از دست مي

توليدمثل و زاد و ولد انسان از طريق ازدواج با زوج همنوعش كه منجر به وجود  -6
 شود.  شماري مي ان بيفرزندان و نوادگ

بسط و گسترش زمين جهت وسعت روزي پاك و در بردارند  تمام مواد  -7
بخش در  هاي دلپذير و لذت كه حاوي انواع خوراكي ها انسان بخش براي حيات

 باشد.  ذائقإل همإل مردم نيز مي
بسط و گسترش همإل جوانب انساني از طريق وسايل و ابزار علم، شناخت، سمع  -8

 نهاده شده است.  ها انسان ، بصر (بينايي)، دل و قلب كه اندرون(قو  شنوايي)
؛ در اينجا نكتإل مهمي به چشم ها انسان تسخير و رام نمودن پرندگان در خدمت -9

ع�وه بر تسخير پرندگان  تواند خورد و آن، اينكه آيإل شريفإل ذكر شده مي مي
هم به پرندگان غير اي  بر، كبك، شاهين و ... اشاره جاندار از قبيل كبوتر نامه

ي مسافربري، باربري و غيره كه ها هواپيمان جاندار باشد كه عبارت است از انواع
يابيم  قرار دارند. مخصوصاً زماني اين نكته را به خوبي درمي ها انسان در خدمت

سور  يس را  43تا  41كه در كنار اين آيإل شريفه، فرموده خداوند عزوجل در آيإل 
  :فرمايد مي نيز متذكر شويم كه

ديگري بر قدرت ما، اينكه برابر وزن مخصوص اجسام و خواص ويژ  آب)  و (نشانإل«
هايي كه  كنيم. (كشتي ما آدميزادگان را در كشتي مملو (از ايشان و كالهايشان) حمل مي

نيست  ها آسمان شباهت به حركت كواكب در گستر  ها، بي در دل اقيانوسها  آن حركت
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شوند ....؛ و  سوار ميها  آن ايم كه بر شان همسان كشتي چيزهايي را آفريده....؛ و براي اي
اي كه هيچ فريادرسي نداشته باشد، و  اگر بخواهيم آنان را غرق خواهيم كرد، به گونه

 ».اص�ً نجات داده نشوند ....
اند؛  قرار گرفته ها انسان هايي كه در خدمت آسايش ها و خانه نعمت سايه و سايبان -10

، يا از ها كوه از گل وخاك و سنگ باشند يا از شكاف و غارها  ه اين خانهخوا
 سازند.  خيمه و چادرهايي كه خودشان از پشم و كُرك حيوانات مي

براي زينت و راحتي خانه و  ها انسان نعمت كال و اثاثيه و تمام چيزهايي كه -11
 لش، پشتي و .... .سازند؛ از قبيل انواع فرش، زيرانداز، تخت، با هايشان مي مسكن

از سرما و  ها انسان هاي گرم يا خنك جهت محافظت نعمت انواع لباس و پوشش -12
 خود و ... . هاي جنگي مثل زره، ك�ه لباسگرما، 

  :خورد ) سه دسته عنصر متفاوت به چشم مي12و  11و  10در سه پديد  اخير ( -
 ده است. آننه كه خداوند به طور طبيعي در عرصإل هستي و طبيعت نها -1
قرار داده است، مثل استعداد  ها انسان استعدادهاي متفاوتي كه خداوند در درون -2

 سازندگي و صناعت. 
 الهاماتي كه در زمينإل ابتكارات و كسب تجارب در سرشت آدميان نهاده است.  -3

توانند زمينإل وسيعي جهت  گانإل مذكور، مي هاي دوازده اما در مجموع، هر كدام از پديده
ررسي و مطالعات اساسي و عميق علمي توسط دانشمندان و متخصصان مربوط بحث و ب

به هر نوع باشند و نتايج مفيد و پرباري را جهت كشف حقايق و دستيابي به معرفت و 
 به جامعإل بشري تقديم دارند. شناخت كلي پروردگار 

با ا ه آن كنيم كه هر دسته از با دقت در اين مجموعه از آيات شريفه، م�حظه مي
  :اند عبارت زير پايان يافته

َمُعََن ﴿ -1 َۡ َ �  ٖ َۡ ٗ  لَِّق ِِ َ�ٰسَِك ييَ   .﴾٦ِِّن 
ۡعقَََُِن ﴿ -2 ََ   ٖ َۡ ٗ  لَِّق ِِ َ�ٰسَِك ييَ  .﴾٦ِِّن 
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ّكُروَن ﴿ -3 َۡ َُ ََ   ٖ َۡ ٗ  لَِّق ِِ َ�ٰسَِك ييَ  .﴾١ِِّن 
فَبِ ﴿ -4

َ
َُِنََن َو�ِنِۡعَمِت  ٱۡلَ�ِٰطلِ أ ِ يُۡؤ َّ ُروَن  ُهمۡ  ٱ ُۡ  .﴾٧يَۡ�

َُّ�ۡم �َۡشُكُروَن ﴿ -5  .﴾٧لََع
ٖ  يُۡؤَُِنََن ﴿ -6 َۡ ِِ َ�ٰسَِك يَ�ٰت  لَِّق  .﴾٧ِِّن 
َُهُ ﴿ -7 ٰسَِك يُُِّم نِۡعَم ََ َُِمََن  ۥَُ َۡ ُ َُّ�ۡم �  . ﴾٨َعََۡيُ�ۡم لََع

ها را به  هايي كه نصوص ذكر شد  سور  نحل، نظر و انديشه با تأمل در مجموع پديده
ها  آن هاي خداوندي در يابيم كه كشف و شناخت آيات و نشانه كند، درمي جلب ميآن 

شود كه ابتدا نظر خويش را به محتواي آيات معطوف نموده و به  گونه حاصل مي بدين
يق، قآن گوش فرادهيم؛ سپس جلو هواهاي نفساني را گرفته و با كنترل ددقت به مضمون 

هاي آرام، استوار و پي در پي علمي متمركز  بررسي و بحث وهايمان را بر تأمل  انديشه
 نماييم. 

  :فرمايد سور  يونس مي 3خداوند عزوجل در آيإل  -8
و زمين را در شش دوره بيافريد، سپس به  ها آسمان پروردگار شما خداوندي است كه«

ادار  جهان هستي پرداخت. زمام ادار  جهان هستي به دست اوست (و چرخش امور آن 
تواند بشود مگر پس از اجاز  او. اين خدا است كه  او). كسي ميانجي نمي به فرمان

پس او را پرستش كنيد (نه ديگري را). آيا گوشزد صاحب و پروردگار شماست، 
 ».گيريد؟) .... شويد (و پند و عبرت نمي نمي

  :فرمايد همان سوره مي 6و  5باز در آيات 
و براي ما منازلي ابان گردانيده است، خدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را ت«

ن همه عجايب و را بدانيد. خداوند (آها و حساب (كارها)  معين كرده است تا شمار  سال
غرايب آفرينش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازيگري پديد نياورده 

هاي  انهاست و بلكه) آن را جز به حكمت نيافريده است. خداوند آيات (قرآن و نش
بيگمان درآمد  دهد .... كنند و شرح و بسط مي ميفهمند و درك  جهان) را براي آنان كه مي
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و  ها آسمان و در چيزهايي كه خداوند در ها) آن و شد شب و روز (تفاوت كيفي و كمي
هايي (بر وجود آفريدگار و دليلي بر عظمت پروردگار) براي  زمين آفريده است، نشانه

 ».پرهيزگارند (و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدنظر دارند) .... كساني است كه
  :فرمايد سور  مذكور مي 22همننين در آيإل 

ها  ها و آب در قارهبرد (و امكان سير و حركت  او است كه شما را در خشكي و دريا راه مي«
ها با باد  و كشتيگيرند  ها قرار مي چه بسا هنگامي كه در كشتيكند).  را براي شما ميسر مي

دهند، و سرنشينان بدان شادمان  حركت ميان را (آرام آرام به سوي مقصد) نموافق سرنشي
پندارند  دود و مي گيرد و از هر سو موج به سويشان مي گردند، به ناگاه باد سختي وزيدن مي مي

ا به فرياد اند (و راه گريزي نيست. در اين وقت) خدا ر كه (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده
دانند (چرا كه همه كس و  از آن او ميو فرمانبرداري و دين را تنها خوانند و طاعت و عبادت  مي

بينند كه كاري از دست آنان برآيد و از اين  تر از آن مي تر و ناتوان همه چيز را بسي ضعيف
هاني، از زمر  كنند كه) اگر ما را از اين حال بر ورطه رستگارشان نمايد. بدين هنگام عهد مي

آوريم و هرگز اين و آن را  و ديگر به كسي و چيزي جز تو روي نميسپاسگزاران خواهيم بود (
 ».پرستيم) ... خوانيم و نمي به فرياد نمي
  :فرمايد همين سوره باز مي 24در آيه 

حال دنيا (از حيث زوال و فنا و از ميان رفتن نعمت آن) همانند آبي است كه از آسمان «
كنند  خورند (و استفاده مي ها از آن مي و حيوان ها انسان بارانيم و بر اثر آن، گياهان زمين كه مي
گيرد و  (در پرتو آن) كام�ً آرايش و زيبايي ميكه زمين آميزند تا بدانجا  رويند و) به هم مي مي

(و حتماً  دارندكنند كه بر زمين تسلط  گردد و اهل زمين يقين پيدا مي ميآراسته و پيراسته 
شوند. در بحبوحإل اين شادي و در مند   ه توانند از ثمرات و غ�ت و محصولت آن بهر مي

مبني بر درهم كوبيدن و ويران كردن آن) در گيراگير اين سرسبزي و آراستگي) فرمان ما (
سرماي سخت، تگرگ شديد، سيل،  :رسد (و با ب�هاي گوناگون از قبيل شب يا روز درمي

و نابودش سازيم) و گياهانش را از ريشه برآورده و دروده  يره، آن را نابود ميطوفان، و غ
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يي در آن ها انسان كنيم. انگار ديروز در اينجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته است، و مي
كنيم  هاي خويش را براي قومي تشريح و تبيين مي يهآاند). ما (بدين وضوح)  هسرزمين نزيست

 ».فهمند) .... ميانديشد (و  كه مي
  :فرمايد نيز مي 34تا  31خداوند در دنبالإل همين آيات از آيإل 

چه كسي از آسمان (به وسيله اشعه و باران) و از زمين (به وسيلإل فعل و  :بگو«
رساند؟ يا چه  به شما روزي مي ها) آن خاك و رويش گياهان و درختان و ميو انفعالت 

ها نيروي شنوايي و بينايي  و بدانآفريند  را ميها  آن تواناست (و ها چشم كسي برگوش و
و حيات و ممات آورد؟  و مرده را زنده بيرون مييا چه كسي زنده را از مرده، دهد)؟  مي

گرداند (و كارساز و كاردان  در دست اوست)؟ يا چه كسي امور (جهان و جهانيان) را مي
(چرا كه آفريدگار جهان و  آن خداست؛ :است)؟ (پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت

و مدبر كار و بار هستي، به اقرار وجدان بيدار، خداوند دادار است). رسان مردمان  روزي
شويد؟ ...؛ آن، خداست كه پروردگار برشحق  و پرهيزگار نمي :ترسيد آيا نمي :پس بگو

يل كند و ربوبيت و وحدانيت او با براهين و دل شما است (و او چنين كارهايي را مي
به همين سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل). آيا باشد.  قاطعانه ثابت مي

گونه (كه  بايد از راه بدر برده شويد؟ ...؛ همانسواي حق، جز گمراهي است؟ پس چگونه 
گونه هم) فرمان پروردگار تو دربار  كساني كه  بعد از حق جزگمراهي نيست، همان

كنند (و  از دستور يزدان سبحان) سرپيني ميدان، (برخ�ف حكم عقل و نداي وج
كند و آگاهانه به بيراهه  ها دلشان را تاريك و روحشان را آلوده مي ها و سركشي بزهكاري

ها  ها و ناشايست روند صادر شده است كه ايمان نياورند (چرا كه با انجام نابايست مي
ن (خيالي) شما كسي هست كه آفرينش را آيا از اين انبازا :اند) ...؛ بگو محكوم به اين شده 

پديدآورند  جهان، خدا و گردانند   :گيرد. (يعني كند و بار ديگر آن را از سر مي آغاز مي
دهند  حيات و ممات در چرخإل كائنات، او است، و سرانجام  هستي، خدا و برگشت
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بادت يزدان بازگشت انام، به سوي خدا لينام است). پس چگونه (بعد از اين بيان، از ع
 ».شويد؟ .... گراييد، و از حق) منحرف مي به عبادت ديگران مي

  :فرمايد همين سوره مي 67بالخره در آيإل و 
و زمين است متعلق بدو است، همان) كسي است كه شب  ها آسمان او (كه آننه در«

تا در آن و روز را روشن گردانيده است (را براي شما پديده آورده است تا در آن بياراميد 
هايي است براي كساني كه  به ت�ش در پي معاش بپردازيد). بيگمان در اين كار نشانه

 ».گوش شنوا داشته باشند ....
كنيم كه قرآن كريم، نظر همراه با  در اين مجموعه از نصوص سور  يونس م�حظه مي

نمايد؛  مي هاي موجود در هستي جلب پديده از اي را به بررسي دسته ها انسان انديشيدن
هاي كه بر صفات ربوبي خداي يكتا دللت دارند. قرآن در اين راستا اين حقيقت را  پديده

در نظر داشته كه با توجه به آنكه هر چه بر ثبوت صفات يك موجود دللت كند، به 
باشد؛ پس هر گاه  عقل براي ثبوت ذات آن موجود نيز كافي ميطريق اولي و بنا به حكم 

داوند يگانه اثبات شود، طبيعتاً الوهيت او نيز اثبات گشته و به يكتايي صفات ربوبي خ
هاي ذكر شده در اين نصوص كه نيازمند بحث و  پديدهشود.  اش يقين حاصل مي الوهي

اش مسئوليتي در اين  باشند و هر كس به انداز  توانايي هاي علمي ـ تجربي مي بررسي
  :دراستا بر عهده دارد، به ترتيب زير هستن

و زمين در شش مرحلإل زماني كه از آن، تعبير به شش روز شده  ها آسمان آفرينش -1
 است. 

هستي و تدبير امور مربوط به آن؛ قرار گرفتن خداوند رحمان بر تخت فرمانروايي  -2
اي  انديشي خداوند براي امور عرصإل هستي، زمينإل گسترده در اين تدبير و چاره

قيق علمي وجود دارد تا از اين راه تعداد ي دها پژوهش جهت انجام مطالعات و
زيادي از صفات والي خالق پروردگار شناسايي شده و دانسته شده كه حقيقتاً او 

 يكتا و بدون شريك در ربوبيت است. 
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اي از  چگونگي آغاز آفرينش و از سرگيري مكرر آن در ضمن مجموعه -3
 رخدادهاي هستي. 

شاني كه نورش را از پرتوافشاني و قرار دادن خورشيد به عنوان منبع نوراف -4
 كند.  اش توليد مي افروزندگي ذاتي

كه نورش را از خورشيد كسب نموده بخشي  قرار دادن ماه به عنوان منبع روشنايي -5
كند؛ اين ماه ع�وه بر روشنگري زمين، در تعيين منازل بين  و به زمين منعكس مي

باشد. اين  براي مردم، مفيد ميهاي متوالي  ها و سال راهي مسافران و تعداد ماه
تواند زمينإل وسيعي جهت بحث و بررسي و  انگيز به تنهايي مي پديد  شگفت

 مطالعات علمي مفيد براي دانشمندان باشد. 
ها سد  متمادي و  كه در خ�ل ميليونها  آن اخت�ف ميان شب و روز و توالي -6

 وند. ر آيند و مي نظمي، پشت سر هم مي بدون نقص، انحراف و بي
عمليات پينيد  نظام آفرينش در تمام آننه كه خداوند تاكنون ساخته و يا در آينده  -7

 باشد يا در سطح اين كر  خاكي.  ها آسمان سازد، اعم از آن كه در طبقات هفتگانه مي
 توسط وسايلي كه خداوندو گشت و گذار مردم در خشكي و دريا، سير و سفر  -8

قرار داده است؛  ها انسان ستقيم در تسخير و اختياررا به طور مستقيم يا غيرمها  آن
ماشين، كشتي، هواپيما و ... و از قبيل انواع مركب و وسايل سواري مانند حيوان، 

ها قرار  طبيعي كه در اين مركبهاي  ها و قانون و مقررات و نيرو و انرژي نيز نظام
 دارد.  حاكم است و به حركتشان واميها  آن دارد و بر

از خداوند در هنگام  ها انسان جويي  و پناهاستعانت (طلب كمك و ياري) تضرع،  -9
ها و مواقع بحراني و دشواري كه اميدشان از هر چيز ديگري قطع و هر  سختي

 شود.  دري به رويشان بسته مي
حوادث ناگهاني شديد و ويرانگري كه زمين خرم و سرسبز و آباد را به  -10

 سازند.  جان و كويري سوزان تبديل مي و بي نام و نشان و خشك هايي بي ويرانه
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اي كه براي ادامإل حياتشان نيازمند رزق و روزي  تأمين روزي موجودات زنده -11
 باشند.  مي

اي كه داراي چشم و  ارزاني داشتن نعمت شنيداري و ديداري به موجودات زنده -12
 گوش هستند. 

 بيرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده.  -13
 سرپرستي موجودات زنده و غير زنده در پهنإل گيتي؛ تدبير امور و  -14

اي جهت مطالعات و  توانند زمينإل بسيار مناسب و گسترده ها مي هر كدام از اين پديده
علمي باشند كه هر كدام به نوبإل خود، راه را جهت رسيدن هاي دقيق و مستفيض  كاوش

بيل قسوي لوازم آن از  گشوده و سپس به ها انسان به خداوند يكتا در ربوبيت، به روي
 گردند.  مي نتوحيد الوهي و مقتضيات حكمت رهنمو

  :فرمايد سور  واقعه مي 74تا  57خداوند عزوجل در آيات  -9
ايم، پس چرا (آفرينش  خلقت بخشيدهايم و)  ما شما را (از نيستي به هستي آورده«

اي كه (به رحم  نطفه  دوبار  خود را از خاك) نبايد تصديق و باور كنيد؟ ....؛ آيا دربار
آفرينيد و يا ما آن را  ايد؟ ...؛ آيا شما آن را مي اند و دقت كرده جهاند، انديشيده مي زنان)

و هرگز بر ما پيشي ايم،  ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساختهآفرينيم؟ ....؛  مي
...؛ هدف (از  رود) و از دست ما بدر نميگردد  شود (و كسي بر ما چيره نمي گرفته نمي

بياوريم، و ها  آن قانون مرگ) اينست كه گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي
دانيد آفرينش تازه ببخشيم ...؛ شما كه پيدايش  (سرانجام) شما را در جهاني كه نمي

ايد، پس چرا يادآور  و آن را لمس و اوضاع آن را) دانستهايد  نخستين (اين جهان را ديده
كنيد؟) ...؛ آيا هيچ  گرديد (و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش اين جهان قياس نمي نمي

رويانيم؟  رويانيد، يا ما مي ايد؟ ...؛ آيا شما آن را مي انديشيدهدرباره آننه كشت مي كنيد 
اي كه  گردانيم به گونه اي تبديل مي يم كشتزار را به گياه خشك و پر پر شدهگر بخواه...؛ ا

منديم!؛  آن در شگفت بمانيد ...؛ (حيران و اندوهناك خواهيد گفت) ما واقعاً زيانشما از 
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رزق و روزي) هستيم! (آخر چيزي براي ما نمانده بهره (از  نصيب و بي بلكه ما به كلي بي
ايد؟؛ آيا شما  نوشيد انديشيده ايم)؛ آيا هيچ دربار  آبي كه مي چيز و بيناره شده است و بي

آوريم؟ اگر ما بخواهيم اين آب (شيرين  آوريد، يا ما آن را فرود مي پايين ميآب را از ابر 
پس چرا نبايد سپاسگزاري كنيد؟؛ آيا هيچ دربار  گردانيم.  و گوارا) را تلخ و شور مي

ايد، يا  ايد؟؛ آيا شما، در آغاز اين آتش را پديدار كرده افروزيد، انديشيده آتشي كه برمي
حال كه چنين است، نام پروردگار بزرگوار خود را ان آن هستيم؟؛ آورندگ اينكه ما پديد

 ».هاي فراوان او باش، و به ستايش وي بپرداز) ... ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمت
 :گردد كه عرضه مي ها انسان با اين ك�م مبارك برخطاب خداوند در اين نص شريف 

قََُن  َ�ۡ ُ ﴿ ََ تَُصّدِ َۡ   .]57الواقعة: [ ﴾٥َخََۡقَ�ُٰ�ۡم فَََ
شما را چه شده است كه اين خبر آفرينش دوباره و حيات مجدد در قيامت را «

 ».كنيد تصديق و باور نمي
 ها انسان خوددر درون در حالي كه خداوند عناصر و مدارك اثبات ربوبيت خويش را 

جهان و  و جهان اطرافشان قرار داده است؟! اگرچه عناصر اثبات توحيد الوهي خداوند در
اما هر عقل ندارد،   اي به آن اشارهقرار داده نشده است و نصوص مذكور  ها انسان محيط

كند به اينكه لزمإل اثبات ربوبي و يكتايي خداوند در آن، اثبات كامل و  سالمي حكم مي
 باشد!  جانبإل توحيد الهي خداوند مي همه

فرمايد كه يكي  رگ اشاره ميسپس خداوند در اين نص به بيان تقدير و تعيين نمودن م
باشد نه از عناصر توحيد  اش در آن مي از عناصر اثبات ربوبيت خداي عزوجل و يكتايي

الوهي؛ روش استدللي قرآن در آيات مبتني بر يكتايي خداوند در خالقيت و ربوبيت به 
كار داريد و و ها سر  اي از پديده اي مردم، شما هميشه با مجموعه :اين شيوه است

توانيد ادعاكنيد كه  در حالي كه هيچ يك از شما نميگره خورده است، ها  آن زندگيتان به
هستيد ها  آن ي موجود درها ويژگي سازنده و پديدآورند  مواد و عناصر اصلي يا صفات و

كنيد و يا اصول و مقررات و قوانين حاكم  و يا حركات و فعل و انفعالتشان را رهبري مي
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سببيت و «ها از قانون  ايد؛ در حالي كه هر كدام از آن پديده ريزي نموده را پيها  آن بر
 كنند!  پيروي مي 10F1»علت و معلولي
11Fنيمآفرينش  :پديدة اول

كه سبب لقاح برخي از موجودات زنده خصوصاً انسان  2
كنيد و در آنجا  ، شما كه نطفه را به درون رحم زنان وارد ميها انسان است؛ اي گروه

را آفريده و » مني«تواند ادعا نمايد كه خودش  ميشود، آيا هيچ كدامتان  جنين ميتبديل به 
شود كه چنين ادعايي داشته باشد و اگر احياناً  هرگز كسي يافت نميايجاد كرده است؟ 

اش را در صورت عقيم بودن، اص�ح  تا نطفهخواهيم  شخصي چنين ادعايي بكند، از او مي
گويد به اختيار خود، جنين  د  توليدمثل نمايد؛ يا اگر راست ميو بارور سازد و آن را آما

مورد نظرش را با خصوصيات و صفات روحي و جسمي دلخواهش، مشخص و آماده 
تواند چنين ادعايي داشته باشد و در عين حال  نمايد. حال كه هيچ فردي از افراد بشر نمي

اي  ير نيازمند محدث و آفرينندههايي است كه ناگز هم يكي از حادث» مني«دانيم كه  مي
از خلق نيست، همانا اهللا است كه خداوند و آفريدگار  باشد؛ پس آن خالقي كه احدي مي

 :گردد كه تمام موجودات است؛ بدين صورت، درستي اين خبر ثابت مي

  .]57الواقعة: [ ﴾َخََۡقَ�ُٰ�مۡ  َ�ۡ ُ ﴿
از نباتات  ها انسان جانبإل روزي همهكشت و زراعتي كه سبب استخراج  :پديدة دوم

را گيريد؛ يعني زمين  زمين است؛ اي مردم، اي گروه آدميزاد، شما تنها سبب را به كار مي
كنيد و  پاشيد، به موقع آن را آبياري مي زنيد و در آنجا بذر دلخواهتان را مي شخم مي

يا كسي از دهيد؛ اما آ كارهايي از اين قبيل را در جهت كسب سود و دفع زيان انجام مي
تواند ادعا نمايد كه او دانه و هسته را اندرون زمين شكافته، ريشه را از آن بيرون  شما مي

پروراند، در  آورد، گياه را از آن رويانيده و لحظه به لحظه آن را رشد و نمو داده و مي مي

___________________________________ 
 شود (مترجم).  بر اساس اين قانون علمي و عقلي، هر موجودي از سبب يا علت مشخصي ناشي مي -1

 گردد (مترجم).  هاي تناسلي پشت مرد تراوش كرده و موجب توليدمثل مي آبي است كه از غده» مني«مراد از  -2
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 گذارد؟ رشد و نمو دانيم يك لحظه غفلت در رشد و نمود گياهان تأثير مي حالي كه مي
كه بر هر كشت و زرعي حاكم است، حوادثي متوالي است كه به دنبال اي  به لحظه  لحظه

دهند و بديهي است كه بايد محدث و خالقي داشته باشند كه عبارت از همان  هم رخ مي
ايد كه خودش، زارع به متواند ثابت ن زارع، يعني روياننده است. حال كه هيچ كس نمي

و زرع تواند لحظه به لحظه بر رشد و نمو كشت  نميم ينمودان يگونه كه ب معناست و آن
باشد كه رب و  نظارت نموده و آن را كنترل كند، پس زارع حقيقي همانا اهللا مي

 :دهند  هر چيزي است پرورش

ُُم﴿ َۡ ٍَ فََر
َ
ا َ�ُۡرثََُن  أ ُُۡم تَۡزرَُعَنَهُ  ٦َّ ن

َ
أ ۡم َ�ُۡ   ۥٓ ٍَ

َ
ٰرُِعَنَ أ َّ   .]64-63الواقعة: [ ﴾٦ ٱل

پيدا شود كه خود را زارع حقيقي به معني روياننده بداند، اگر بدفهمي اما اگر شخص 
را در برابر آفاتي كشنده محافظت نمايد كه پروردگار و گويد، كشت و زرعش  راست مي

نيست و نابودش كند و آن را به وسيله بادهاي سوزان ها  آن خواهد توسط حقيقي ميزارع 
اي،  ي، درهم شكسته و خُردش نمايد، يا از راه آفات حشرهيا بسيار سرد و طولن

تواند چنين عقابي و  مسلم است كه او هرگز نميميكروبي، ويروسي و ... از بين ببرد! 
دست بر زانو نشسته دور نمايد، بلكه با حسرت و پشيماني و اندوه، سزايي را از زراعتش 

اي هم محرومم؛ اما عجيب  رين بهرهمن واقعاً زيانكارم كه حتي از كمت :و خواهد گفت
دهد به تقديرات  و پوچ ارجاع ميهاي خيالي  اينست كه مصيبت وارد شده را به علت

 :پروردگار توانا و دانا و حكيم!

﴿ َۡ َ ّكُهََن  س َۡ ُُۡم َ� َۡ ا َ�َظ ٰم  ََ ََۡ�ُٰه ُح َع َ ََ  ٍُ ٓ  ﴾٦َ�ُۡ  َ�ُۡروُمََن  بَۡل  ٦ِِنّا سَُمۡغَرُمََن  ٦شََشا
  .]67-65الواقعة: [

تواند ادعا كند كه  و ساير جانداران؛ هيچ فردي نمي ها انسان آب نوشيدني :پديدة سوم
و يا به صوت بخار به هوا فرستاده است و يا آن را به صورت آب زلل آب را او آفريده 

 دانيم كه بخار شدن آب، برخاستن از ابر فرود آورده است؛ همإل ما به خوبي ميايي ارو گو
اي پاك و  آن به هوا و تبديل شدنش به ابر،حركت در صورت ابر و باريدنش به گونه
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اي تقديرگر و حكيم  نيازمند آفريننده وادثي هستند كه حتماًحخالص، همه و همه 
نمايد، همانا اهللا  كه تمام اين تغيير و تحولت را جاري و ساري ميباشند. كسي  مي
 دگار جهان است. باشد كه تنها آفريدگار و پرور مي

امري است كه مصالح حكمت بخار شدن آب و تصفيإل آن به صورت زلل و گوارا، 
گيرد و خواست آفريدگار چنين بوده كه با انتخاب  موجودات زند  روي زمين را در برمي

اي جهت پاكسازي و تصفيإل آب   اين شيوه، نظام تبخير آب را با عنايت به خلق، وسيله
توانست آب را ولو ضمن بخار شدن نيز، به  خواست مي ي كه اگر ميقرار دهد؛ در صورت

 صورت تلخ، شور، ناگوار و غير قابل نوشيدن فروفرستد. 
دربرابر پروردگارشان ها  آن شكرگزاري اين عنايت رباني نسبت به مردم، شايستإل  پس

 :باشد مي

ُُُم ﴿ َۡ ٍَ فََر
َ
ٍَ أ ٓ ِي ٱسَۡما َّ ُ�ََن  ٱ ُُمۡ  ٦�َۡ�َ ن

َ
أ ٍَ  

َ
ََِ  أ َهُ  ۡم َ�ُۡ   ٱسُۡمۡزنِ نَزۡ�ُُم

َ
َۡ  ٦ ٱسُۡم�ِسَُنَ أ َ ٍُ  س ٓ شََشا

ََ �َۡشُكُروَن  َۡ ا فَََ َجاج 
ُ
ََۡ�ُٰه أ   .]70-68الواقعة: [ ﴾٧َجَع

شمارشان  و در جهت تأمين منافع بيافروزند  آتشي كه مردم آن را برمي :پديدة چهارم
به نواع گوناگون و مصادر و منابعش، اين آتش، عليرغم اخت�ف اگيرند؛  به خدمت مي

اي از آيات  اين حقيقت در مجموعهاست كه ريشه در زمين دارد و بيان صورت درختي 
ادعا كند تواند  آيد. هيچ كس از خلق عالم نمي قرآن كريم، از اعجاز علمي آن به شمار مي

كه د شو كه او درخت اين آتش را در زمين نهاده است؛ پس در اين صورت ثابت مي
باشد؛ زيرا وجود اين آتش نيز  همانا اهللا پروردگار و آفريدگار ميايجادكننده و نشانند  آن، 

از چيزهايي ديگر، حادث شده است و ناگزير به محدثي نيازمند است؛ و از مثل بسياري 
از افراد خلق باشد، ناگزير بايد پروردگار  يتواند احد دانيم آن محدث نمي آنجا كه مي

 :و ابدي باشدازلي 

ُُُم ﴿ َۡ ٍَ فََر
َ
ُُمۡ  ٧تَُُروَن  ٱّلِ�  ٱَّارَ أ ن

َ
أ ۡم َ�ُۡ   ٍَ

َ
ٓ أ ُ�ۡم َشَجَرَ�َها

ۡ
شَش�
َ
 َ�ۡ ُ  ٧ َنَ  ُٔ ٱسُۡمنِ� أ

َُۡمۡقَِ�َ   ِ ا ّل َ�ٰع  ََ ََۡ�َٰها تَۡذَُِرة  َو   .]73-71الواقعة: [ ﴾٧َجَع
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عبارت است از اينكه  دوجود دار اي كه در پديد  آتش انگيز و پندگونه نكتإل عبرت
از طرف ديگر، آتش آخرت در منزلگاه پر از عذاب كافران و تبهكاران است؛ يادآور 

افروزند  آيد زيرا هنگام نياز آن را برمي براي مسافران صحرا به شمار ميكالي سودمندي 
 آن پخته و مهيا نمايند. آتش منافعهم خود را با آن گرم كنند و هم غذايشان را با  تا

اي كه براي صحرانشينان دارد،  العاده اهميت فوقزيادي براي عموم مردم دارد اما به لحاظ 
تخصيص داده شده كه هم براي گرم نمودن خويش و پخت و پز و هم ها  آن بيشتر به

 گيرند.  كنند و در پناهش قرار مي براي دفاع از خود در برابر خطرات، از آن استفاده مي
توجه اهل دانش و ها  آن هايي از آيات قرآن كه خداوند در ضمن نمونه :دستة سوم

طبيعت هاي موجود در  اي از آيات و نشانه پژوهشگران علمي را به بنظر و تأمل در پاره
نيز نمايد. آياتي كه خداوند عزوجل ضمن بيانشان در كتاب گهربار قرآن، عيناً  جلب مي

 شان نشان خواهد داد.  يندهدر عرضإل طبيعت به آنان نشان داده و يا در آ
  :فرمايد سور  مباركإل انبياء مي 32تا  30خداوند عزوجل در آيات  -1
و زمين (در آغاز خلقت به صورت تود  عظيمي در  ها آسمان بينند كه آيا كافران نمي«

يكپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر حركات مدام و انفجارات دروني گستر  فضا، 
ايم)  و تدريجاً به صورت جهاني كنوني در آوردهايم ( را از هم جدا ساخته ها آن هولناكي)

ايم. آيا (دربار  آفرينش  اي را (اعم از انسان و حيوان و گياه) از آب آفريده و هر چيز زنده
داري پديد  ي استوار و ريشهها كوه آورند؟؛ ما در زمين انديشند و) ايمان نمي كائنات نمي

از  ها كوه (ورا مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم نزند  ها انسان ،ايم تا زمين آورده
ها و گازهاي دروني، و حركات پوستإل زمين، و از وزش تندبادها، تا حد  فشار گدازه

ايم، تا اينكه  هاي گشادي به وجود آورده راه ها كوه و در لب�يزيادي جلوگيري كنند)، 
ها از هم نگسلد و به مقصدشان) راهياب گردند (و  البه وسيلإل سلسله جب ها انسان (پيوند

نموديم، با ديدن اين آثار به ذات آفريدگار پي ببرند) ...؛ و ما آسمان را سقف محفوظي 
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هاي (خداشناسي موجود در) آن روي گرداند (و دربار  اين همه عظمتي  ولي آنان از نشان
 ».انديشند).... گر است نمي كه بالي سرشان جلوه

هايي متوجه دانشمنداني است كه در زمينه جهان هستي و انسان تحقيق و  ين خطابچن
اند ولي با  كنند. اين افراد اگرچه در عصر نزول قرآن، موجود نبوده بررسي و مطالعه مي

را مورد خطاب قرار داده، تا اگر زماني به دنيا آمدند و به كمك ها  آن اين حال، خداوند
قايقي دست يافتند كه قرآن، پيشاپيش نظرشان را به آن جلب شان به ح علم و انديشه

هاي علمي مطابق يافتند، بدانند كه  قرآن را خوانده و با اين واقعيتنموده، يعني هر گاه 
  :باشند، چرا كه در واقع، خودشان مقصود و مورد نظر خطاب مذكور مي

اند و  ه و چسبيده بودهو زمين، يك زمان به همديگر بست ها آسمان علم به اينكهالف) 
هاي اوليه پيش از اس�م و نه  را از هم جدا نموده، چيزي است كه نه مردم قرنها  آن خداوند،

افراد معاصر رسالت محمدي و نه حتي افراد چند قرن بعد از آن، اط�عي در مورد آن 
مورد هاي علمي نيز در  اند؛ تا اينكه نهضت علمي معاصر پديدار گشت و نظريه نداشته

و زمين و ابتداي به وجود آمدنشان و تغيير و تحولت تكاملي و  ها آسمان چگونگي ايجاد
بعد از به هم  ها كهكشان در شكل اجزايي مانند ستارگان، سيارات وها  آن انفكاك و تجزيإل

 پيوستگي و يكپارچه بودنشان، ظهور كرده و به عرصإل دانش بشري قدم نهاد. 
اي از آب آفريده شده و بيشترين بخش وجودش از  جود زندهعلم به اينكه هر موب) 
ناچيز از خاك درهم آميخته، چيزي است كه تا پيدايش نهضت باشد كه با مشتي  آب مي

علمي جديد و ظهور دانشمندان معاصر هيچ كس از آن باخبر نبوده و اين دانشمندان 
ها و  زنده در آزمايشگاه موجوداتجديد بودند كه از راه آزمايش و تجزيإل اجزاي مختلف 

 كشف دليل بسياري، به اين حقيقت دست يافتند. 
وظيفإل خطيري در حفظ و نگهداري زمين برعهده دارند و به  ها كوه علم به اينكهج) 

نمايند، حقيقي  ثباتي محفوظ مي هاي محكمي، پوستإل زمين را از تزلزل و بي مثابإل ميخ
 نشمندان جديد بر ديگران پوشيده بوده است. است كه تا ظهور نهضت علمي معاصر و دا
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علم به اينكه آسمان، سقفي به هم پيوسته و محفوظ و استوار است، حقيقتي علمي د) 
است كه تنها از زمان ظهور علم و علماي معاصر بر بشر كشف شده و فاصلإل زيادي با 

 عصر رسالت و نزول قرآن دارند. 
  :فرمايد يسور  ق م 7و  6خداوند عزوجل در آيات  -2
اند كه ما چگونه آن را بنا  اند و) به آسمان ننگريسته آيا آنان (تاكنون سربلند نكرده«
ايم، و  گونه خلل و شكافي در آن نيست؟؛ و زمين را گسترانيده ايم و هيچ و آراستهايم  كرده

انگيز و  ايم، و از هر نوع گياه بهجت محكم و پابرجايي را فروافكندهي ها كوه در آن
 ».ايم ... بخش در آن رويانده مسرت
باشد كه كارشان مطالعه  شناساني مي شناسان و انسان گونه خطاب نيز متوجه هستي اين

كساني هستند كه در عصر ها  اين و بررسي بر محور انسان و طبيعت است وو تحقيق 
به اين نص به مثابإل خطابي آماده است كه اند؛ پس در واقع  نزول قرآن موجود نبوده

كه ي سربسته باقي مانده تا زماني كه اين دانشمندان ظهور نموده و بدانند ها نام صورت
ايشان مورد خطاب واقعي هستند؛ چرا كه علم به چگونگي ساختار آسمان، عاري از 

ي ها ويژگي براي زمين، از ها كوه شكاف و خلل بودن آن و علم به ستون و لنگر بودن
ي علمي و انساني در عصر حاضر ها پژوهش طالعات ودانشمنداني است كه مشغول م

 باشند.  مي
  :فرمايد سور  نحل مي 79خداوند عزوجل در آيإل  -3
 بينند كه در فضاي آسمان، رام و به خدمت درند و كسي جز خدا مگر پرندگان را نمي«

در زيكي خاص را در اندام پرندگان و قابليت پرواز را دارد (و خواص في را نگاه نميها  آن
هايي (از  سازد). واقعاًً در اين (امكان پرواز به هوا و جولن در فضا) نشانه فضا ايجاد نمي

اند)  عظمت و قدرت خدا) براي كساني است كه به چيزهايي كه پيغمبران به ارمغان آورده
 ».ايمان دارند ...
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و آن را حمل بر توانيم در اينجا منظور خداوند از پروازكنندگان را وصفي عمومي بگيريم  مي
هواپيماهاي سواري يا باري ساختإل دست بشر نيز بكنيم زيرا از نظر لغت، تمام پرندگان در 

  :توانيم نظر خودمان را قوت ببخشيم شود. ما به دو دليل مي فضاي آسمان را شامل مي
گونه وصف نموده است كه در فضاي آسمان، رام و در  خداوند، پرندگان را اين -1

 ها انسان فهميم كه بايد رام و مسخر و در خدمت حسب ظاهر مي خدمتند، و بر
باشند مانند تمام موجودات تسخيري ديگر كه در آسمان و زمين قرار دارند. با 

كنيم كه انسان تنها تعداد اندكي از پرندگان  دقت در پرندگان طبيعي م�حظه مي
، در حالي كه بر و پرندگان شكاري را در تسخير خويش دارد مثل كبوتر نامه

براي تمام پرندگان آسمان تسخيري كه در اين آيه ذكر شده است، وصفي عام 
هاي  دانيم كه تمام هواپيماهاي ساخت بشري با گونه باشد. از طرف ديگر مي مي

هستند؛ پس نص مذكور بيشتر با  ها انسان متفاوتشان، بدون استثناء، رام و مسخر
 . گونه از پرندگان همخواني دارد اين

سور  ملك به طور خاص چنين  19ذكر طيور و پرندگان زنده و حيواني در آيإل  -2
  :آمده است

هاي خود را  اند كه بالي سر آنان (در پروازند و) گاهي بال آيا پرندگاني را نگاه نكرده«
را (بر فراز آسمان) نگاه ها  آن مهربان كسيكنند؟! جز خداوند  گسترده و گاهي جمع مي

اي براي ادامإل زندگي  داند كه هر آفريده بيند (و مي را كه او هر چيزي را ميدارد، چ نمي
 ».خود نيازمند چيست) ...

تر اين است كه نصوص متعدد در مورد مطلبي در حمل  در معني و تفسير آيات، شايسته
بر تكميل نمودن آن مطلب بنماييم و هر نصي از آن را بر معني جديدي تطبيق دهيم، اگر 

 كنند  همين نكته است.  هاي اطرافمان تأييد حال آنكه واقعيتآن موجود باشد؛ امكان 
را در هر عصر و  ها انسان هاي رباني در قرآن، تمام كه خطابفهميم  از همين جا مي

 شوند و حكمشان همننان ثابت و اثرشان نيز پابرجاست.  زماني شامل مي
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يايند و شايستگي و آمادگي دريافت در هر برهه از زمان كه به وجود ب ها انسان پس
خواهد بود، درست مثل ها  آن خطاب متوجهخطاب رباني را در خود احساس نمايند، 

هاي زندگاني  همننان تا آخرين لحظهاينكه بر خود ايشان نازل شده است. و اين رويه 
 انساني در اين جهان ادامه خواهد داشت.
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 :بخش اول
 مقدمة كلي 

عرب و نزول قرآن، اكثريت قريب به اتفاق مشركان  صقبل از بعثت حضرت محمد
دادند و با  به خالق پروردگار ايمان داشته و در عين حال، همتاياني نيز برايش قرار مي

 نمودند.  قصد قربت و نزديكي به خداوند را ميها  آن پرستش
 :گفتند مي و ديني بودند كه وجود خدا را انكار نموده بي 12F1»دهريان«اين اعراب،  برخي از

َّ َحَياُ�َنا ﴿ ا ِ�َ ِِ َياََ َۡ ُّ َّ  ٱ ۡهَُِكَنآ ِِ َُ ا  ََ ۚ ََُمَُت َوَ�َۡيا َو ۡهُر ُّ   .]24اجلاثية: [ ﴾ٱ
بريم  مي حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سر :گويند (منكران رستاخيز) مي«

گيرند، و جز طبيعت و  وگروهي جاي ايشان را ميميرند  در كار نيست. گروهي از ما مي
 ».سازد! ... روزگار، ما را ه�ك نمي

دين و پيروان اديان  پرست و طبيعيون بي ساير اقوام غير عرب نيز مشركان بتدر ميان 
نموده يا اصل و اساس ن دين و آيين خود را رها خورند كه بيشترشا آسماني به چشم مي

استوار كه بر دينشان ها  آن آن را تغيير داده و تحريف كرده بودند، جز تعداد اندكي از
آيينشان را به  كه كنيم هاي ساختإل بشري را مشاهده مي مانده بودند. همننين پيروان آيين

 ها و عادات خويش بنا نهاده بودند.  ها، سنت صورتي تركيبي از تفكرات، مصلحت
ر اين اساس، قرآن بزرگ براي هدايت تمام مردم اعم از مشركان، دهريان انكارگر، ب

آييني و پديدآورندگان اديان ساختگي و جعلي نازل گشت، بدون آنكه به كنندگان  تحريف
 توجهي داشته باشد. ها  آن اخت�ف نژادي، قومي، زباني و ... در

 مباحثه پرداخته و براهين وي مذكور به مناقشه و ها گروه قرآن كريم با همإل
را به ايمان صحيح و باور راستين ها  آن خود را بر آنان عرضه نموده وي ها استدلل

___________________________________ 
 حشر و معاد باشد (مترجم). دهري كسي است كه جهان را ازلي و ابدي دانسته و منكر سازنده آن و  -1
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طرفدارترين آنان را ناديده انگارد. خ�صه اينكه  دعوت كرده است، بدون اينكه حتي كم
ن هر گروه در جهت پذيرش منصفانإل ايمانشاي شافي به قدر نياز ها حجت دليل كافي و

 و غلبه از آنو نيز به طور شكست معاندان، عرضه داشته و بديهي است كه پيروي 
ي خداوندي بوده و شكست، خواري و پوچي بر استدللت واهي آنان نيز، ها حجت

 امري انكارناپذير است. 
در هر عصر و زماني و با گذشت ايام، دوش به دوش گروه مؤمنان و در طول و 

ها نيز همننان وجود خواهند داشت و شدت و ضعفشان در هر  عرض كارشان، اين دسته
بيشتر از خطر ديگر عصري نسبت به عصر ديگر در نوسان بوده و گاهي خطر بعضي، 

ايم كه الحاد و انكار خالق پروردگار  گيرد. ما نيز به عصري پا گذاشته دستجات شدت مي
دينانه را زير  هاي بي فعاليت در آن رواج يافته و مؤسسات و نهادهاي آشكار و مخفي، اين

اي را  پردازانه هاي ساختگي و دروغ هاي خود قرار داده و افكار و انديشه پوشش و حمايت
اند و لباس فريبكارانه و تزويرگرانإل نظريات علمي را به آن  در اين راه به هم بافته

و دانش راه  اند تا حدي كه اين نظريات دروغين، به درون مراكز گوناگون علم پوشانيده
 اند.  يافته

نيازهاي شديد عصر حاضر در زمينإل مذكور، منجر به گردهمايي علماي مسلماني 
شمار  ها و آيات بي استخراج دليل ايمان به خدا، از لب�ي نشانهگرديد كه در مورد 

و افكار  ها دل تا نفس وكنند  موجود در جهان هستي، بدون وقفه ت�ش و كوشش مي
هايي كه بر آنان عرضه  پردازي شك، گمان و فريبكاري و دروغ بحجامردم را از 

شان را بنمايانند؛ و تا از اين راه سنگ اساسي و  گردد، رها نموده و چهر  واقعي مي
زيربناي فكر ايماني را در زمينإل فكري و روحي سالم و آزاد و خالي از هر گونه باطلي 

 قرار بدهند. 
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 باشد و قرار دادن پايه و تر مي اين شالود  ايماني آساناز اينجا به بعد ادامإل كار 
اين زيربنا عبارت است از ايمان گردد؛  ي بعدي بر روي زيربناي اوليه، ميسرتر ميها ستون

 ربوبيتش وجود ندارد. نياز، كه همتايي در قلمرو  به خالق و پروردگار يكتا و بي
خورد و ضرورت نيز  به چشم مي ترين مشك�ت ابتدا طبعاً در هر عصر و زماني، مهم

ها  آن و متوقف كردنكند كه بيشترين توجه به جلوگيري از رشد اين مشك�ت  ايجاب مي
نكشند؛ در اين راستا بر معطوف گردد تا به حد اعتدال برگشته و سر به طغيان 

با هاي گذشتگان در رويارويي  پژوهشگران و محققان لزم است كه تنها به راه ع�ج
ها و  اي بايد اقدام به يافتن راه حل العاده بسنده نكنند بلكه در چنين حالت فوقت مشك�

اسباب جديد براي مقابله با مشك�ت عصر خويش نمايند، قبل از اينكه ب� و 
 آمدهاي ناگوار، رشد نموده و شروع به تخريب و ويرانگري كنند.  پيش

كنندگان و  اول مورد هجوم گمراهاي كه در درجإل  ترين مسئله در عصر حاضر نيز مهم
ايمان به ترين ركن و اساس انديشإل ايماني يعني  پردازان قرار گرفته است، زيربنايي خيال

و معارف حقيقي را ها  كنندگاني كه شناخت باشد؛ گمراه مي خداوند پروردگار و آفريننده
را ها  آن شند وبخ پردازانه را شكل مي ها و اوهام خيال دهند، فرضيه وارونه جلوه مي

و و زير پوشش شعارهاي علمي، لباس تمدن نهند  نام مي حقايق علمييا  نظريات
ها پوشانيده و بدين طريق خود در لب�ي قافلإل دانشمندان  سرايي پيشرفت را بر آن ياوه

كنند.  نمايند كه خالصانه در پي شناخت حقايق جهان مادي ت�ش مي دلسوزي مخفي مي
مسير تحقيقات و مطالعات خويش به مخلص، هر گاه در  دلسوز و بيشتر اين علماي

شواهد و دليلي دست يابند كه نشانگر وجود پروردگار و آفريننده هستند، از اعماق قلب 
 آورند.  و وجدانشان به خداوند ايمان ميو ضمير 

ديني  باشد اينست كه كساني كه داعيإل الحاد و بي نكتإل مهمي كه در اينجا قابل توجه مي
اند،  و نيز افراد سودجويي كه خود را در ميان آنان خزاندهو رواج آن را در سر پرورانيده 

باشند و  متفاوتي ميجملگي داراي مصالح سياسي و اهداف اقتصادي و منافع شخصي 
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جويي بر  اسلحإل سلطهترين  ترين و كشنده اند كه خطرناك همه به اين نتيجإل مشترك رسيده
ديني را در ميان مردم  سياسي، اقتصادي و غيره اين است كه كفر و بياز لحاظ ها  ملت

تمام نيروهاي مادي و رواج دهند. به همين جهت است كه در اين عصر و زمانه 
اي به لباس الحاد  اند تا رنگ و شكل فريبنده هاي شيطاني خويش را به كار گمارده نيرنگ
لف علم و دانش رواج داده و مردم را به آن هاي مخت بزنند و آن را در ميداندينيشان  و بي

پسنديده از آنان به دور است و هم فراخوانند؛ و حال آنكه در واقع، هم علم صحيح و 
خواهد، همين است كه  كه شيطان ميحق و حقيقت از ايشان مبراست. در واقع چيزي 

پرست،  هوتجنايتكار، مغرور، شمجرم، بيان كرديم و پيروان او نيز بدون شك، افراد 
باشند كه دشمني با حق و حقيقت را در خود متحقق  طلب و از اين قماش مي فرصت
اند به همين جهت بر مؤمنان واقعي لزم و واجب است تا اين تزويرگران و  ساخته

هاي  هاي شايسته، سدي ميان اين گروه و خواسته فريبكاران را رسوا نموده و با روشنگري
 يند.غير مشروعشان ايجاد نما



 
 
 

 

 :بخش دوم
 هاي ملحدان پردازي خيال

  :گانإل زير استوار است هاي خيالي سه مسلك جديد كفر و الحاد بر پايه
هاي موجود در هستي را از طريق اسباب و  كشفيات علمي توانسته است پديده« -1

در اين صورت نيازي به لحاظ تحليل و تفسير نمايد؛ ها  آن قوانين ثابت و حاكم بر
 ». يدگاري جهت دخل و تصرف در امور عرصإل هستي وجود نداردنمودن آفر

». سئلإل ايمان به خدا از نتايج ناخودآگاهي انساني است و واقعيت خارجي نداردم« -2
 زنند.  كاوي، زياد به اين ادعاي پوچ دامن مي پيروان مكتب روان

ايه گردد كه بر انسان س قضيإل ايمان به خدا، به علل و اسبابي تاريخي باز مي« -3
ها،  گونه كه انسان در برابر حوادث بزرگ طبيعت مانند سيل بدينافكند؛  مي

هاي ترسناك، خود را ضعيف  بيماري  لرزه و انواع ها، زمين گردبادها و طوفان
گشت كه گويا نيروي  ديدند و اين ضعف سبب ايجاد تصوري در وي مي مي

اچار بايد به آن پناه برد و العاده قوي و حاكم بر تمام هستي وجود دارد؛ پس ن فوق
تا از پيامدهاي خطرناك اين حوادث درامان باشد؛ و بدين به فريادش بخواند 

ترتيب تصور وجود خدايان متعدد در اعتقادات برخي از مردم و تصور خداي 
داران  يگانه در اعتقادات برخي ديگر خودنمايي كرد؛ و البتإل بورژوازان و سرمايه

 ». اند اي دخيل بوده اد و تقويت چنين انديشهطلب نيز در ايج فرصت
شود كه  و يا افرادي مطرح مياين ادعاي باطل نيز بيشتر از جانب رهبران كمونيست 

 نمايند.  ر تاريخي اقدام مييانديشإل بشري به ترويج تحليل و تفسبراي تمام جوانب 
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ون اقتصادي فلسفإل ماركسيستي، دين را يك نيرنگ تاريخي و نتيجإل پيامدهاي گوناگ
هاي اخ�قي  ريشإل تمام ارزش« :گويد فيلسوف مشهور كمونيست مي» انگلس«داند. لذا  مي

 ». گردد در نهايت به وجود اوضاع و شرايط اقتصادي برمي
اخ�ق و دين به طور كلي قانون، « :در يك بيانيإل كمونيستي نيز چنين آمده است

هايش، خود را در لب�ي اين  زمنديباشند كه به خاطر آ داري مي هاي سرمايه نيرنگ
 ». اصط�حات مخفي نموده است

  :ها دقت فرماييد پردازي اكنون به پاسخگويي و رد اين خيال
خردي كسي  باشد و همانند كم نظري عقلي مي ادعاي اوليإل اين گروه، ناشي از كوته -1

ز كمي كند، بعد ا ماند كه ناگهان احساس درد ناشي از ضربإل وارد بر سرش مي مي
و پايين اي بيرون آمده و مرتب بال  بيند كه از داخل پنجره جستجو عصايي را مي

كند كه سبب اصلي را يافته است كه  خورد؛ چنين تصور مي رفته و بر سرش مي
باشد و چيزي در وراي آن وجود ندارد و لذا نيازي نيست چنين  همان عصا مي

ها را بر  ده و به وسيلإل آن، ضربهاي عصا را حركت دا تصور شود كه موجود زنده
و  شكند در كمين عصا نشسته و آن را گرفته و ميبنابراين كند؛  سرش وارد مي

كه با شكستن عصا ديگر مشكلش حل شده است؛ مثالي ديگر پندارد  چنين مي
كند  كم عقلي است كه تصور مياي، شخص  براي مدعيان چنين پندار نابخردانه

ي ها دستگاه اري به اين درازي، تنها به موتور وراز به حركت درآمدن قط
لذا نيازي به لحاظ نمودن كشند،  گردد كه آن را به دنبال خود مي اش برمي  متحركه

شخصي لوكوموتيوران جهت به حركت درآوردن دستگاه كنترل و هدايت حركت 
 قطار در جهت مقاصد و مصالح سرنشينان وجود ندارد. 

كننده و تفسيرگر  تواند بيان از اسرار نهفته در نظام هستي، نمياي  در واقع، كشف زنجيره
كل نظام موجود در عالم باشد، بلكه شناختي را در مورد برخي از زواياي پنهان آن به دست 

 تفسير و تبيين دارند.  دهد كه خود آن زوايا باز هم به عنوان جزئي از نظام هستي نياز به مي
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 13F1»عرص العلم اهللا يتجلی يف«ل هامان در كتاب شناس دكتر سيسي دانشمند زيست

هاي پنهان عمليات هضم و جذب  قب�ً مردم به جنبه« :اي دارد كه در آن آمده است  مقاله
بر وجود نيروي مقدس و مدبر استدلل غذا نظر و انديشه نموده و از اين طريق 

و  كردند؛ اما در حال حاضر شرح و چگونگي اين عمليات و شناخت كنش مي
دار اين فعل و  اي كه عهده كننده هاي شيميايي صورت گرفته در آن، و تخمير واكنش

توانيم بگوييم كه  پذير گشته است؛ ولي با اين وجود اين، آيا مي باشد، امكان ميانفعالت 
 جايگاهي براي خداوند در هستي وجود ندارد؟ 

 كند و يا رهبري مي راپس اگر اين طور است چه كسي جريان اين فعل و انفعالت 
 سازد؟  دقيق و محكم بر جريان عمليات حاكم ميگونه  را اين ها آنزيم

هاي  كنند  كنش و واكنش ها كه تبيين و نقشهتنها نگاهي عاق�نه به يكي از اين طرح 
باشد، كافي است تا انسان  متعدد چرخش و يا ارتباط هر كدام از تفاع�ت با ديگري مي

تواند تصادفي باشد  روابط دقيق صرفاً نميگونه  حاصل كند كه اينن به كمك آن، اطمينا
ها، اين هستي را به  هاي حاكم بر پديده بلكه ذات خداوند است كه از راه قوانين و سنت

نظام خاص آن را نيز آفريده است...؛ حركت درآورده و همزمان با آفرينش هر موجودي، 
ام هستي را تفسير و حل نمايد بلكه حتي تواند چيزي از نظ طبيعت در ذات خود نمي

خودش نيز محتاج تفسير شدن است ...؛ و بالخره هر زمان كه انسان به قانون جديدي 
آفريدگار است و » اهللا«در حقيقت، تنها  :زند كه يابد، اين قانون بر وي بانگ برمي دست مي

هاي متعصب  جاي بسي تعجب است كه ماترياليست» انسان، كاشفي بيش نيست ...؛
هاي هستي به ماده كر و كور پناه برده و در همين  از پديده  تفسير هر پديدهمعاصر، براي 

گونه تعليل عقلي يا  شوند، در حالي كه اين تفسيرها قادر نيستند هيچ حد متوقف مي
 ها تقديم كنند.  واقعي درستي براي پديده

___________________________________ 
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كنند، در  ا اقتضا و تصريح ميتبديل شدن ماده به نيرو و انرژي رقواعد علم جديد، 
حالي كه نيرو تنها از طريق آثارش قابل شناخت است؛ مث�ً هر كدام از نيروهاي 

باشند؛ همننين نيروي حيات نيز گرچه  مجهول ميمغناطيسي، الكتريسيته و سرعت، ذاتاً 
مين كند اما باز هم مجهول بالذات است؛ و ه از نوع معيني است كه در ماده ظهور پيدا مي

طور سلسلإل موجودات مادي و ظواهرشان، منتهي به نيروهاي نامشخص و مجهول الذات 
 گردند.  مي

به تفسير مادي ها، باز هم صاحبان انديشإل ماديگري معاصر،  عليرغم همإل اين واقعيت
از ترس اينكه مبادا دنبال نمودن اين برند،  ها اكتفا نموده و از آن لذت مي  اين پديده

كه در جهان سوق بدهد؛ آفريدگاري م پيوسته، آنان را بر ايمان به آفريدگار سلسلإل به ه
 وراي ماده و مسلط بر آن، به تدبير و تنظيم امورش قائم است. 

ين دانشمندان عصر جديد به تر بزرگ از» سر جيمز جنز«دانشمند بزرگ بريتانيايي 

مخالفان دين، جديت « :يدگو مي 14F1»جهان اسرار«آيد، در كتاب مشهورش به نام  شمار مي
هاي جديد، تزيين و  اند تا مسئلإل ضد دينيشان را با استفاده از شيوه فرواني به خرج داده

اند كه علت اين كارشان تنها تعصب جاه�نه است نه كشف ارزشمند  پيراسته نموده
گرايي تنها دامنگير غير دانشمندان  كه درد تعصب دپندار  علمي. اگر كسي چنين مي

شود، من درجوابش به ذكر سخن يكي از دانشمندان معاصر در اين زمينه به نام دكتر  مي
من آخرين فرد از جمع كساني خواهم بود كه ادعا « :كنم كه گفت اشاره مي» و. هيلزأ. «

 ». گرديم كنند ما نسبت به ديگر روشنفكران كمتر دچار پديد  تعصب مي مي
يا ناشي از فتنإل رأي فاسد اهري و كوركورانه، معلوم است كه تعصب، ناشي از تقليد ظ

 باشد.  فردي يا جمعي مي

___________________________________ 
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در عق�نيت جديد ما تعصبي وجود دارد كه تفسير « :گويد همننين مي سر جيمز
15F».پسندد گرايانه را براي كشف حقايق مي مادي

1  
را  اي حادثه» هادهلشّا«در كتابش به اسم » ويتكر شامبرز«به نام گرايان  يكي از مادي

 به نقطإل تحولي در زندگيش تبديل گردد. كند كه ممكن بود  ذكر مي
هايش نظر  كرد، گوش زماني كه داشت به دختربنه كوچكش نگاه مي :كند او بيان مي

وي را به خود جلب نمود، لذا شروع كرد به انديشيدن در اينكه محال است چيز پينيده 
به وجود آمده باشد، بلكه حتماً بايد و دقيق همانند اين گوش، صرفاً از روي تصادف 

 اي مدبرانه باشد.  ناشي از اراده
دهد تا ناچار  اهميتي نمينامد،  كه اين حالت را وسوسإل دروني مي» ويتكر شامبرز«اما 

ايمان بياورد كه داراي اراده و تدبير مطلق است، چرا كه اي منطقي به ذاتي  نشود به گونه
16Fاي را نداشت. انديشه پذيرش چنينذهنيت وي استعداد 

2  
وي در حقيقت، گرايش صحيح ايماني را از انديشإل خود بيرون رانده تا او را وارد 

گرايانه  اي از تعصبات مادي محدود  ايمان به خدا نسازد، زيرا كه وي درون داير  بسته
 كه ارتباطش را با خدا قطع نموده است. قرار گرفته 
من بسياري « :گويد ز پس از بيان حادثإل مذكور ميني »تامس ديور باركس ردكت«استاد 

شناسم كه مشغول عمليات و  دانشگاهي خود و دوستان دانشمندم را مياز اساتيد 
باشند و چندين بار دچار چنين  ها مي هاي شيميايي و طبيعي در آزمايشگاه آزمايش

17F».اند احساساتي شده

3  
به يشان را ها عقل تعالي، درينإلكنيم كه خداوند تبارك و  م�حظه مي سخن از همين

گرايانإل زشت و  به جهت تعصب ماديها  آن سوي دليل ايمان به ذاتش گشوده است، اما
___________________________________ 
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د و بر خ�ف جهت شإل پاك را از ذهن و عقلشان بزدايناند تا اين اندي خطرناكشان كوشيده
 هاي مادي حركت نمايند.  حقايق نهفته در وراي پديده
هاي جاه�نه، افراد با انصافي نيز در ميان آنان با  ها و تعصب اما با همإل اين مخالفت

 اند.  اع�م ايمان به خداوند، بر وجود حق اعتراف نموده
و صنايع پيشرفته فريفته كساني كه به دستاوردهاي تمدن بشري مانند اكتشافات علمي 

هاي  از وسوسهاند، در واقع  شده و آن را دستاويز انكار آفريدگار جل و ع� قرار داده
كنند، تا از اين  يمشان پيروي  شيطاني يا فريبكاري هوا و هوس و فاجرانه و مستكبرانه

اي براي توجيه و حق جلوه   وسيلهاي كه لباس پيشرفت علمي بر خود پوشانيده،   خرافه
شناس را پيگيري  ي دانشمندان هستهاي  دادن ايد  باطلشان قرار دهند. اما هر كس كه گفته

اند كه تمام  كه بيشتر آنان اعتراف نمودهيابد  ررسي نمايد اين حقيقت را درميو ب
اكتشافات صحيح علمي، مسئلإل ايمان به خداوند عزوجل از جانب خردمندان منصف را 

نمايد و هر اختراع پيشرفتإل صنعتي، برتري عظيم و چشمگير مخلوقات و  تقويت مي
 سازد.  ام آشكارتر ميطبيعي خداوند را در اتقان و انسجموجوات 

نظران حقيقي و كاشفان نظريات  كنيم صاحب به همين جهت است كه م�حظه مي
ي پينيده و عظيم، از زمر  كساني هستند كه به خداوند ها دستگاه علمي و مخترعان بزرگ

وي در صحنإل هستي و يكتا بودنش در الوهيت شهادت عزوجل ايمان آورده و بر سلطإل 
ن خاطراست كه خداوند، اكرامشان نموده و شهادتشان را عزت بخشيده و اند؛ به همي داده
 :فرمايد مي

ُ  َشِهدَ ﴿ َّ نّهُ  ٱ
َ
ََ وَ  ۥَ َّ ُه َٰه ِِ ََ ِِ ٓ ََ ُٗ ٰ�َِك ََ ْ  ٱسَۡم َا ُ ْوس

ُ
َۡمِ َوأ ِ  ٱۡلعِ ِط� قَآ�َِمۢ� ب َۡ ََ  ٱلۡقِ َّ ُه َٰه ِِ ََ ِِ ٓ ََ

  .]18آل عمران: [ ﴾١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ 
به گونإل يك واحد به هم پيوسته و يك نظام خداوند (با نشان دادن جهان هستي «

دهد اينكه معبودي جز او نيست، و اينكه او (در  يگانه و ناگسسته، عم�ً) گواهي مي
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اي  و فرشتگان و صاحبان دانش (هر يك به گونهكند.  كارهاي آفريدگان خود) دادگري مي
 ».او معبودي نيست كه هم تواناست و هم حكيم دهند. جز در اين باره) گواهي مي

هاي كاشفان و مخترعان بر  و اكتشافات و گواهي دادناما بعد از اين اختراعات 
مخفي الوهيت و وحدانيت خدا، سوداگران كفر و الحاد كه خود را در وراي اين بزرگان 

ها  آن ختراعات،اند، نظرات علميشان را دستبرد زده و ضمن بزرگ جلوه دادن اين ا نموده
باشند. ولي متأسفانه  دانند كه خود منادي و داعي آن مي كنند  الحادي مي را تأييد

پندارند كه  ها را خورده و مي فريبي گول اين عوامانديش نيز،  نظران سست اراده و كج كوته
يافتإل صنعتي، سخنان و بينش الحادي و  اين اكتشافات علمي پيشرفته و اختراعات توسعه

نمايند و لذا درست بر خ�ف واقعيت قضاوت  را تقويت و تأييد ميد خداييشان ض
 كنند.  مي

تمام اكتشافات علمي، تنها ادراكي صحيح و هوشمندانه يا قابل تعديل و تصحيح در 
هاي خداوند  آيند كه از آفريده هاي واقعي اين هستي بزرگ به شمار مي زمينإل يكي از جنبه

پذيرد كه  شود كه آيا هيچ منطق عقلي يا علمي مي ل مطرح ميباشد. حال اين سؤا مي
ادراك واقعي چيزي، دستاويزي جهت انكار سازنده يا پديدآورند  همان چيز به حساب 

كتابي خطي را به تصوير آيد؟ اگر چنين چيزي صحيح باشد، بايد براي شخصي كه 
كند نيز جايز باشد  درك مي ي ـ آن راها باب و  ها، فصل كشد يا معاني ـ كلمات، جمله مي

 نمايد!!  كه مؤلف و نويسند  آن كتاب را انكار 
را درك و فهم نموده، كار ها  آن اين فرد تصويرگر كتاب كه تمامي عبارات يا برخي از

جديدي انجام نداده، و لذا درست نيست اين درك خود را سببي براي انكار و ناديده 
گونه نيز صحيح نيست كه درك و فهم  هد؛ همينگرفتن مؤلف و نويسند  اصلي قرار د

دانشمندان نيز هاي حاكم بر هستي، كه قبل از علم و ادارك  دانشمندان از قوانين و سنت
گذار  اند، به عنوان وسيله و دستاويزي جهت انكار پديدآورند  هستي و پايه موجود بوده
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وع و پينيد  آن، لحاظ و هاي متن كنند  نظام ها و قوانين موجود در آن و هماهنگ سنت
 گردد.  محسوب 

اند اين  انگيزي كه سوداگران الحاد به آن دچار شده هاي شگفت گويي يكي ديگر از تناقض
كنند، در حالي كه  استناد مي» نظرية نسبيت انيشتين«است كه آنان جهت تقويت ادعاهايشان به 

يمان ـ به خداوند عزوجل بوده است؛ ال گذار اين نظريه (انيشتين)، از جملإل اشخاص ـ قوي پايه
كنند،  ها در جهت اثبات ادعاي باطلشان به جدليات فلسفي هگل استناد مي همننين ماركسيست
كردند آفريدگار، نقشإل  گراهايي بوده كه گمان مي از جمله آرمان 18F1»هگل«در حالي كه خود 

 ست. آفرينش هستي را بر منباي كشمكش و ستيز ميان اضداد شكل بخشيده ا
جز ها  آن كنيم كه همإل و اما اگر نگاهي به اختراعات بشري بياندازيم، م�حظه مي

به ديگران و بالخره ي موجودات در هستي و شناساندن صفاتشان ها ويژگي كشف
در وضع و حالتي متناسب با صفات و خصوصياتشان، چيز ها  آن بندي هر كدام از طبقه

 اند؛  ديگري را به ارمغان نياورده
 تواند اصل و مايإل اوليإل چيزي را از نيستي ايجاد كند؟  آيا هيچ مخترعي مي

را ها  آن ع�وه بر اين، اگر تمام اختراعات بشري را در ذهن خويش مجسم ساخته و
هاي خداوند عزوجل مقايسه نماييم، تفاوت زيادي را  ين آفريدهتر كوچك تنها با يكي از

ين وسيلإل نقليإل هوايي، دريايي يا زميني، تر بزرگ ي نمونهكنيم. برا م�حظه ميها  آن در بين
باشند كه خداوند آن را آفريده است؛  به انسجام و ظرافت آفرينش يك مگس يا پشه نمي

و خصوصياتش را به نسل تواند توليدمثل نموده و صفات  چرا كه اين آفريد  خدا مي
هاي بشري قادر است مشابه خود  ترين ساخته اما آيا پيشرفته :شمار خويش منتقل سازد بي

را به وجود آورد يا به خودي خود و بدون دخالت انسان حركات يا افعالي بيافريند؟ اين 

___________________________________ 
م از دنيا رفته است.  1829م به دنيا آمد و سال  1770هگل فيلسوف نامدار آلماني است كه در سال  -1

به عقيده وي، اشياء ثابت نيستند و حقيقت همان تغيير و تحول دائم است. جهت آگاهي بيشتر 
 ف علي حجتي كرماني (مترجم). ، تألي»متُد ديالكتيك ماركسيستي«رجوع شود به كتاب 
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و اعتراف همان حقيقتي است كه اكثر دانشمندان علوم طبيعي را بر آن داشته تا اذعان 
خدا افزوده  اي را بر وجود هاي علوم طبيعي در عصر جديد، دليل تازه نمايند كه پيشرفت

دانا و حكيم، ر ادگروايمان به پر و بستر بسيار مناسبي را جهت بازگشت به آغوش دين و
 پناه گرفتن در جوار رحمتش و سر نهادن بر آستان بندگي و عبادتش فراهم نموده است. 

شناسي، مطلب جالب توجهي  استاد زيست 19F1»دكتر ادوارد لوتركيسل«در همين رابطه، 

ورزي به  گونه گرايش خاص يا تعصب و غرض بياييد تا بدون هيچ«را زير عنوان 

  :باشد ، نوشته است كه خ�صإل آن به قرار زير مي»حقايق بنگريم
هاي اخير، دليل جديدي را افزون بر دليل  هاي علمي در طي سال پژوهش« -1

ادلإل اثبات خدا در گرچه  ؛فلسفي تقليدي، مبني بر وجود خداوند ارائه نموده است
جويانه به اين مسئله، به  ديم نيز قادر بودند هر انساني را تنها با يك نگاه حقيقتق

 سوي ايمان رهنمود گردند. 
هاي اخير، موج بازگشت به سوي دين، سراسر آمريكا را فراگرفته به  در سال -2

اند. ترديدي  نصيب نمانده اي كه حتي مراكز علمي ما نيز از وسعت آن بي گونه
كشفيات علمي جديدي كه بر ضرورت وجود پروردگار براي نيست در اينكه 

 اند.  جهان هستي اشاره دارند، نقش زيادي را در اين راستا ايفا نموده
تر از اعتقاد به  كنند كه باور به ازلي بودن جهان هستي، مشكل برخي گمان مي -3

نظريه ، اشتباه اين »قانون دوم ترموديناميك«باشد! اما  وجود آفريدگاري ازلي نمي
نمايند كه ازلي بودن اين  كند، چرا كه تمام علوم به روشني اثبات مي را اثبات مي

جهان هستي، غيرممكن است. تاكنون ثابت شده است كه جريان انتقال حرارت از 
اجسام گرم به اجسام سرد پي در پي ادامه دارد، اما عكس آن به خودي خود 

اي در امتداد است كه حرارت  نقطه نيست يعني جريان هستي به سويپذير  امكان

___________________________________ 
 . 34، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«بخشي از مقاله دكتر ادوارد كيسل به نقل از كتاب  -1
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تمام اجسام در آن، يكنواخت خواهد بود و سرچشمإل انرژي و نيروها به كلي 
گونه فعل و انفعالت شيميايي يا طبيعي شكل  شود؛ در اين صورت هيچ نابود مي

 گيرد و اثري از حيات و زندگاني نيز در عرصإل هستي برجاي نخواهد ماند.  نمي
بينم چرخإل حيات و زندگاني همننان برپاست و فعل و انفعالت  اما اينك كه مي

نماييم كه گيري  توانيم چنين نتيجه شيميايي و طبيعي نيز به قوت خود باقي است، مي
بايست نيرو و  ندارد اين هستي ازلي باشد؛ زيرا اگر قايل به ازلي بودنش باشيم ميامكان 
ها و تغيير و  شد و كليإل فعاليت ميهاي موجود در آن خيلي وقت پيش، تمام  انرژي

 رفت.  تحولت در پهنإل هستي از بين مي
گونه غرض قبلي، به اين نتيجه  و لذا علوم بدين صورت كه بيان شد و بدون هيچ

بلكه ابتدا و سرآغازي داشته است؛ اين خود، دليلي بر رسيد كه اين هستي ازلي نيست  مي
نبوده و نقطإل شروعي براي آن ثابت شده است  اثبات وجود خداست، زيرا چيزي كه قب�ً

پديدآورنده، محرك يا خالقي تواند به خودي خود ايجاد شود و ناگزير از وجود  نمي
 باشد كه همان اهللا و يگانه آفريدگار وجود است.  مي

دستاوردهاي علمي در زمينإل جهان هستي، تنها در اثبات اين نكته يعني وجود  -4
اند  شوند، بلكه از آن بالتر، اثبات نموده نش منحصر نميسرآغازي براي جهان آفري

كه آفرينش اين هستي به يك دفعه نبوده، بلكه در طول مدت نزديك به پنج 
 ميليون سال صورت گرفته است. 

كه جهان هستي روز به روز در حال گسترش و توسعإل كنيم   در واقع م�حظه مي
خيزد، هم اينك بايد كساني كه به نتايج  يمستمري است كه از مبدأ و منشأ آفرينش برم

، به پديد  آفرينندگي (خَلْق) نيز باور داشته باشند؛ باور دارندناشي از علوم متداول روز 
باشند و لذا ناگزير بايد در  ها و قوانين طبيعي از ثمرات اين آفرينش مي چرا كه سنت

ريزي نموده است؛ زيرا اين  ياي نيز باشند كه اين قوانين را پ انديشإل پذيرش آفريننده
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اي مخلوق هستند كه عق�ًَ نياز به خالق دارند و آن خالق  قوانين در ذات خود، پديده
 باشد.  اهللا ميهمان ذات 

هاي ذهني  پژوهان با روحيإل امانتداري و پرهيز از تعصب بر پيش ساخته اگر دانش -5
ادلإل اثبات وجود علمي در زمينإل جويانه به دستاوردهاي  خويش، نگاهي حقيقت

خدا بياندازند و عقل را از سلطإل تأثير عواطف و احساساتشان آزاد سازند، 
درنگ و بدون ترديد وجود خدا را خواهند پذيرفت كه تنها راه تفسير و تبيين  بي

ي علمي با عقلي فراخ، ها پژوهش حقايق نيز همين است. بنابراين، تحقيقات و
 نمايد.  رهبري مي» اهللا«اوليإل هستي، يعني بدون شك ما را به درك وجود سبب 

را با  ها انسان هاي علمي خداوند عزوجل بر نسل كنوني بشر منت نهاده و ت�ش -6
كشف بسياري از واقعيات پيرامون طبيعت، بركت و فزوني بخشيده است. به 
همين دليل بر هر انساني اعم از پژوهشگران علمي و ديگر افراد بشر واجب است 

ن دستاوردهاي علمي در جهت تقويت ايمان به خداوند (اهللا) كمك كه از اي
 بگيرند. 

همننان كه براي دانشمندان خردورز شايسته است كه در مورد وجود خداوند  -7
گونه شايسته است ساير افراد نيز به  تدبر و انديشه نموده و آن را بپذيرند، همان

تكامل ابداعي و  وكمك اين دليل علمي و عقلي، درك نمايند كه تحول 
باشد و تنها خداوند است كه  مخلوقاتش مينوآورانه، وسيلإل خداوند در آفرينش 

هاي طبيعي را در  منتهايش پديدآورده و قوانين و سنت اين جهان را با قدرت بي
 آن جاري نموده است. 

يمان تواند راز وجود هستي را بر ا يگانه تفسيري است كه مي 20F1»آفرينش ابداعي«بنابراين، 
اند، ارتباط  هاي مختلف كه در گستر  كتاب طبيعت جاي گرفته روشن سازد و ميان پديده

 :هاي علوم گوناگون مانند علم شمار كتابش را در زمينه برقرار سازد؛ طبيعتي كه صفحاتي بي
___________________________________ 

 يعني ايجاد و آفريدن چيزي بدون الگو و نمونه قبلي و بدون تقليد از كسي يا چيزي (مترجم).  -1
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بندي  آلي، ژنتيك، حفاري و كاوشگري، طبقه شناسي، شيمي راديولوژي، فيزيولوژي، جنين
 ». نماييم ه، جغرافياي حيواني و ... مطالعه و بررسي ميموجودات زند

نيز كه يكي از دانشمندن علم  21F1»دكتر والتر اوسكار لندبرگ«همننين در اين رابطه 
هاي  به كارگيري شيوه«باشد، مقالإل جالب توجهي با عنوان  فيزيولوژي و بيوشيمي مي

  :نوشته كه مضمون بخشي از آن، به قرار زير است» علمي
برخي از علما در فهم غلطي كه از مبادي اساسي علمي داشتند، محكوم به شكست « -1

شدند، چرا كه اين فهم و برداشت غلطشان ناشي از اسبابي بود كه هيچ ارتباطي با 
هاي علمي نداشتند؛ ما در اينجا تنها به دو مورد از اين اسباب اشاره  بحث و بررسي

  :كنيم مي
هاي الحادي در  ها يا دولت ، سازمانها گروه كه برخي ازهاي معيني  سياست :سبب اول

هايي به  اند؛ اتخاذ چنين سياست ديني و مبارزه با خداپرستي، اتخاذ نموده زمينإل شيوع بي
دليل تعارضي بوده كه ميان عقيد  خداشناسانه و مؤمنانه با منافع و مصالح، يا مبادي اين 

 وجود داشته است.  ها گروه دسته و
از ابتداي كودكي به آن  ها انسان شود برخي عقايد فاسدي كه باعث مي :مسبب دو

معتقد گردند، اما با رشد عقلي و جسماني و پا نهادن به ميدان علم و دانش و به كارگيري 
هاي ذهني و  با مسايل مختلف، تعارضي ميان صورتهاي علمي در برخورد  شيوه

لمي يا منطقي مقبول از سوي ديگر براي هاي ع اعتقادات باطل قبلي از يك سو و شيوه
هاي اعتقادي دوران كودكي، معتقد  آيد؛ يكي از فاسدترين جلوه گونه افراد به وجود مي اين

 باشد.  شدن به وجود خدايي در شكل و صورت انسان مي
تمام ت�ش خود را گونه افراد در دوران رشد عقلي و علميشان  سرانجام وقتي كه اين

ازند تا ميان اين افكار ديني قديمي و مقتضيات منطق و تفكر علمي، ارتباط و اند به كار مي
___________________________________ 

ي است كه خدا را در شكل انسان تصور هاي غيراس�م ظاهراً منظور اين نويسنده در سخنانش، محيط -1
 . 39، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«كنند. به نقل از بخشي از مقاله نامبرده در كتاب  مي
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گردند؛ لذا براي رهايي از اين  مناسبتي برقرار سازند، اما دچار شكست و نااميدي مي
اندازند. در اين  تناقض و دوگانگي، انديشإل خداباوري را به كلي از اذهان خود بيرون مي

ديگر اند،  يافتهر  اوهام دين و نتايج ناشي از آن رهايي مرحله به گمان اينكه از داي
خواهند به اين موضوع بيانديشند بلكه در برابر هر انديشإل جديدي نيز كه با آن مرتبط  نمي

 دهند.  گردد و پيرامون وجود خود دور بزند، از خود مقاومت نشان مي
ختي در زندگي ب ايمان به خداوند، منبع و سرچشمإل هميشه جوشان سعادت و نيك -2

 آيد.  به شمار مي ها انسان بسياري از
پژوهاني كه قصد حصول شناخت خدا را دارند، به محض  آن دسته از دانش -3

هاي علميشان، موفق به كسب منافع  در هر كدام از رشتهاي  دستيابي به كشف تازه
گردند؛ چرا كه هر كشف جديد به تقويت ايمانشان به خدا كمك  شماري مي بي

هاي قدرتمند  ه و فهم و بينش و بصيرت آنان را در جهت درك دستنمود
 ....». دهد  خداوند بر صحنإل هستي افزايش مي

ادعاي دوم و سوم اين گروه نيز مبني بر اينكه ايمان به خدا از نتايج  :3و  2
بر انسان در طول تاريخ يا به ناخودآگاهي انسان است و يا اينكه به علل و عوامل حاكم 

شان باطل بوده و ساخته و  گردد، همانند ادعاي اوليه هاي اقتصادي باز مي موقعيت وجود
باشد كه آن را به عنوان ادلإل انكارشان، دستاويز قرار  پرداختإل اوهام و خيالتشان مي

گونه ادعاها در واقع نه تنها دليل حقانيتشان نيست بلكه در اصل، گريز و  دهند؛ اما اين مي
شمار ايمان به خدا به آن دامن  منظور طفره رفتن از پذيرش دليل بي فراري است كه به

گونه تفسيري از  گانه، قادر به ارائإل هيچ هاي خيالي سه زنند. سرانجام چون كه اين پايه مي
 از اعتبار افتاده و مطلقاً ارزشي ندارند. باشند،  هاي موجود در هستي نمي پديده
ها خواهيم  گويي اعتباري اين بيهوده ر به بيان بيي بعدي بيشتها بحث شاءاهللا در ان

 پرداخت.





 
 
 

 

 :سومبخش 
 گيري ملحدان معاند موضع

 ها انسان هاي فكري، قلبي، روحي و وجداني، دليل ايمان به خداوند عزوجل از همإل جنبه
توان  اي از جوانب متعدد وجود انسان، كه به كمك آن نمي اند؛ تنها جنبه را در خود پينيده

باشد. اگرچه  ظاهري مي ، جنبإل مشاهد  حسي به وسيلإل حواسرا عيناً مشاهده نمودخدا 
هاي دال  دانيم كه حواس ظاهري انسان، قادر است از راه مشاهده، بسياري از آيات و نشانه مي

بر وجود خداوند را به ما بشناساند، اما ذات مباركش در جهان غيب و پنهان از ديدگان 
وسيله فكر و انديشه و اراد  انسان را مورد آزمايش قرار دهد كه آيا  بدينباشد تا  مخلوقات مي

هاي  آثار صفات واليش در مخلوقات و به كمك تواناييبا تكيه بر دليل وجودي، و مشاهد  
هايش،  ها و آفريده هاي جاري در پديده فكري و از راه پيگيري علل و عوامل و قوانين و سنت

 آورد يا خير؟  ايش ايمان ميهمت به وجود ازلي و بي
ي انساني و وجوه تمايز با ها ويژگي آيا برازند  انسان خردمند و بادرايت است كه تمام

حيوانات را به كلي از خود زدوده و مانند چهارپايان، تنها بر حواس ظاهريش تكيه زند و 
 يرد؟ هرچه را كه از راه مشاهد  حواس ظاهري درك نكند رد نموده و وجودش را نپذ

اين درست همان موضعي است كه دشمنان دين خدا آن را برگزيده و مردم را به 
سر نيز در اين ورطه گرفتار  خوردگان خودخواه و سبك البته فريب د،خوانن سويش فرامي

 شوند.  مي
نمايند، اما در  مياين همان موضعي است كه ملحدان در مسئلإل ايمان به خدا بدان اكتفا 

كند؛  اتخاذ اين روش بسنده نمي ل زندگي و امور دنياييشان تنها بهير مسائبرخورد با سا
اند، باور به  در مسائلي مانند باور به قوانيني كه از راه استنباط ذهني به آن دست يافته

اند، باور به  از حقايق آن را از راه حواس مشاهده نكردههايي كه هرگز چيزي  كاوي روان
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ها نيز قابل تجزيه و  امل كه جزئي از آن حتي در آزمايشگاههاي پيشرفت و تك انديشه
در  گيرييشان آزمايش محسوس به حواس ظاهري نيست و ...، درست بر خ�ف موضع

 كنند.  رابطه با مسئلإل خداشناسي عمل مي
 زنند؟  بافند و به آن چنگ مي اين چه تناقضاتي است كه سرهم مي
ها  آن گريزند؟ آيا بدين خاطر است كه گونه مي نچرا از اقرار بر وجود آفريدگارشان اي

ابزار شناخت را در اختيارشان نهاده، را آفريده، اكرامشان نموده، خردمندشان گردانيده، 
هاي ظاهري و باطني را  شمار نعمت گوش شنوا و چشم بينايشان بخشيده و انواع بي

 ها ارزاني داده است؟!  بدان
گيري را به آنان تبريك  به خدا، نه تنها اين موضع حقيقت و مؤمنانيافتگان  ما راه

خوريم، و برايشان  و غصإل آجالشان را ميكنيم  گويم بلكه بر حال زارشان گريه مي نمي
عليرغم نماييم. اما اگر چنان كه  آرزوي راهيابي براي حقيقت و ايمان به خداوند مي

ننان در انتخاب اين هوشيار شدن و شناخت حقيقت و با اختيار و اراد  خويش، هم
معاندانه و استمرار بر آن باقي بمانند، بايد منتظر عواقب وخيم عناد و لجاجت،  موضع 

  گيري پافشاري بر باطل و مخالفت با خالق عظيمشان بوده، و پيامدهاي اين موضع
هاي خداوند در  و دور از خرد را بر دوش گيرند؛ چرا كه اگر به آيات و نشانهنسنجيده 

گرفتند، يا به هشدارها و انواع  كردند، يا بيانات پيامبران الهي را ناديده نمي توجه ميهستي 
هاي عقاب و عذاب وارد خداوندي  نهادند، يا نمونه اميشان وقعي ميهاي بدفرج دادن بيم

هرگز و هرگز دادند،  عبرت و پند قرار ميهاي كافر پيشين را مورد  در اين دنيا بر ملت
توانيم كار  گرفتند. از اين فراتر نمي اي را در پيش نمي دانه و لجوجانهچنين روش معان

  :ها بگوييم ديگري برايشان انجام دهيم جز آنكه خطاب بدان
وجود اين همه دليل كه فرارويتان قرارگرفته و اين همه اي منكران خدا، شما با 

د، باز هم بر موضع عناد ان تذكردهندگاني كه از راه وعد و وعيد بر شما اتمام حجت نموده
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به خرج داده و بر آفريدگار خويش شوريده و به حريمش تجاوز و عصيانگري پافشاري 
 ايد.  نموده و در حقيقت بر خويشتن ستم روا داشته

بشتابيد به سوي سرنوشتتان؛  را نداريد، پس حال كه قصد بازگشت از مسير انحرافيتان
چه بدعاقبتي است اين جهنم سوزان كه با دستان  ابدي؛  سرنوشتي پر از عذاب و بدبختي

خويش مهيا نموده و هميشه در آن خواهيد ماند! اما باز هم ما گروه مؤمنان به خداوند 
گيريم و  باري تعالي، همننان بر حال شما دلسوزي نموده و اندوه فرجامتان را به دل مي

بريد، يا تحت  به سر مي اگر در حالت شك و ترديد :گوييم بار ديگر خطاب به شما مي
توانيد خود را از آن برهانيد، يا از مفاهيم و  ايد و نمي تأثير محيط خاصي قرار گرفته
گذارد جانب حق را  ايد كه بر عقلتان سايه افكنده و نمي اصط�حات خاصي متأثر گشته

 ها حجت از اين همه روشنگري و اتماميا پس  -1 :ببينيد، دو راه بيشتر پيش رو نداريد
ورزيد، كه در اين صورت جايي  اصرار ميبر شما، باز هم بر راه و عقيد  باطل خويش 

ماند؛ چرا كه اگر عقل داشته باشيد، بهتر آنست  براي دلسوزي و غمخواريتان باقي نمي
كنيم  ميخودتان بر حال خويش دلسوزي و غمخواري نماييد؛ اما با كمال تأسف م�حظه 

خواهيد از قيد و بند تكاليف پروردگار آزاد باشيد تا در دام  مي خواهيتاند كه شما با خو
هايتان  ارزش، قرباني هوا و هوس و شهوتراني اي بي بندگي غير خدا افتاده و مانند طعمه

گرديده و اسير شياطيني شويد كه شما را در جهت منافعشان بر عليه خودتان، سرزمين و 
 گيرند.  به كار مي ملتتان، عزت، شرافت و تاريخ درخشانتان

كنيد)؛ لذا اگر عقلتان را  آييد و بر حال خويش دلسوزي مي (يا اينكه به خود مي -2
صفت با  ي شيطانها انسان درست به كار ببنديد و از هوا و هوستان پيروي نكنيد،

هايشان در افكار شما  ها و دسيسه توانند با وسوسه نميهاي مادي و سياسي خويش  انگيزه
 وده، آن را فاسد كرده و از كار بياندازند، يا ذهنيت ايماني را از آن بزدانيد؛ نفوذ نم

اگر خير و ص�ح و سعادت و نجات خويش را خواهانيد و حاضر نيستيد مانند 
ديگران باشيد كه فقط بخوريد و بياشاميد تا از شما بسته در خدمت  حيوانات زبان 
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هتان سازند و بالخره وارد جهنم پر از عذاب كشي نموده و سرانجام روانه قربانگا بهره
 گرديد؛ هر چه زودتر در اوضاع خودتان بنگريد و به عاقبتتان بيانديشيد.



 
 
 

 

 :بخش چهارم
 حماقت منكران وجود خدا 

منكران خدا بر اين باورند كه ماد  بدون شعور، علم، اراده، اختيار و بالخره فاقد 
 در پهنإل گيتي وجود ندارد!  حيات، از ازل بوده و چيزي غير از آن

ماد  خالي از هر گونه صفات كمال، منشأ ايجاد خود به  كنند كه همين آنان گمان مي
 باشد كه داراي حيات، عقل، اراده و اختيار هستند.  اي مي زندهخود موجودات 

چنين سخناني و ادعاهايي اص�ً با منطق صحيح سازگار نبوده و ارتباطي نيز با 
ها تنها به  گويي گونه مزخرفات و بيهوده ساسي و علم و انديشه ندارند. اينمعيارهاي ا

خداوند حكيم و عظيم، و به قصد شانه خالي كردن از وجود  هخاطر فرار از اعتراف ب
پيامدهاي اين اعتراف، از قبيل اطاعت و بندگي، استقامت و پايداري بر آن، التزام بر 

 گيرد و بس.  صورت مي نيكوكاري و دوري از اعمال ناپسند
پوچ و ناشيانه، به دليل گرفتار ماندن چنين افرادي در دام سر دادن اين قبيل سخنان 

ها و تماي�ت تبهكارانإل نفسانيشان از يك طرف، و اهمال و تعطيل نمودن  خودخواهي
 باشد.  منطق عقل و انديشه و معيارهاي حقيقي شناخت و معرفت از سوي ديگر مي

ين، با احساسات وجداني خويش نيز مخالفت نموده و هوش و ذكاوتشان را ع�وه بر ا
به منظور باطل جلوه دادن حق و حق جلوه دادن باطل به هاي گوناگون  در جهت حيله

 اندازند.  كار مي
بافي و عنادورزي، به خداوند عزوجل  خبر، بجاي خيال گراهاي از خدا بي اگر اين مادي

و خويشتن را از جاودانگي در نهادند  و الوهيتش را گردن مي آورند و ربوبيت ايمان مي
عذاب دردناك جهنم محفوظ داشته و روحشان را از رذالت مخالفت با حق و كبر و 

 نمودند، چه زياني به حالشان داشت؟!  لجاجت پاك مي
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اما هرگز ام،  و برجستگان الحاد در دنيا خواندهي زيادي از بزرگان ها كتاب من تاكنون
ام، گرچه آنان ت�ش زيادي  نيافتهها  آن ليل صحيحي مبني بر نفي وجود پروردگار درد

، مذهب خويش را بر ديگران تحميل كنند. از اين فراتر ها كتاب تا با نوشتن ايناند  نموده
بر عدم وجود خدا اقامه  22F1»دليل ظني«اند تنها يك  هاييشان نتوانسته تمام نوشته حتي در

 قيقت علمي را در اثبات ادعاي خود تقديم كنند. نمايند، يا يك ح
توانند از پيش ببرند اين است كه سعي در ايجاد شك و  تنها كاري كه اين منكران مي

ترديد بر وجود جهان غيب را در اذهان عموم مردم نموده و آنان را قانع كنند بر اينكه هر 
ن، قابل مشاهده و چيزي كه به كمك اندك وسايل علمي كشف شده توسط دانشمندا

 شناخت نباشد، وجود خارجي نداشته و نبايد پذيرفت. 
گرا  گونه افراد نسبت به داير  مادي جهان هستي كه حتي دانشمندان مادي برخورد اين

هاي  اند گوشه اكتشاف وسايل عمليشان در عصر پيشرفتإل كنوني، فقط توانستهنيز به كمك 
هاي  ، درست شبيه برخورد فرد كور با رنگناچيزي از آن را مشاهده و لمس نمايند

كند؛ يا شبيه موضع انسان  را انكار ميها  آن مختلف است كه به دليل نديدنشان، وجود
كند؛ يا شبيه موضع زندانيان  كري است كه به دليل ناشنوايي، وجود صداها را انكار مي

ارند كه غير از پند شده و ميفكري است كه از آغاز عمرشان درون قصري زنداني  كوته
 كند چيز ديگري وجود ندارد.  قصري كه آنان در آن زندگي مي

گونه افراد از علم، امانتداري علمي و مطابقت حقيقت با واقعيت  به نظر شما بهر  اين
 چه اندازه بايد باشد؟ 

ها و  ها و آزمايشگاه ترين كارگاه گرا، هنوز هم پيشرفته بنابر اعتراف خود دانشمندان مادي
اند بسياري از چيزهايي كه ظواهرشان را در اين جهان مادي مشاهده  تجهيزات علمي نتوانسته

نمايند؛ تجدد و نو شدن روز به را ارزيابي ها  آن كنيم، شناسايي و حدود و خصوصيات مي
 ها و اكتشافات علمي نيز خود گواه اين حقيقت است.  روز شناخت

___________________________________ 
 باشد (مترجم).  دليلي مبني بر گمان است كه احتمال درستي و نادرستي آن يكسان مي -1
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اي منتهي گردد كه فرد گمان كند تمام  قطههر زمان كه علم بشر به نبدون ترديد، 
موجودات را كشف نموده، معلوم است كه در حد ناقص خويش متوقف گشته و با غرور 

اش، مانع رسيدن به درياهاي بيكران و انتهاي علوم و معارف گوناگون  باطل و متكبرانه
بوي گند و ماند كه جز  بازمانده و در نتيجه به بركإل آب راكدي ميشده، از پيشرفت 

 زا، چيز ديگري تقديم بشريت نخواهد كرد.  بيماري
كنند كه  گرا عليرغم دستاوردها و اكتشافات علميشان، اعتراف مي دانشمندان مادياما 

هاي ناچيزي از درياهاي نامتناهي علوم تلقي  اند، به منزلإل قطره آننه به دست آورده
 :فرمايد سور  اسراء مي 85ر آيإل شوند. به همين خاطر است كه خداونزد عزوجل د مي

﴿  َِ َّ وتِيُُم 
ُ
آ أ ََ َۡمِ َو َّ قََِي�   ٱۡلعِ   .]85اإلرساء: [ ﴾٨ِِ

 ».جز دانش اندكي به شما داده نشده است«
هاي مادي  كساني كه در طول حيات، ايمان و اعتقاداتشان را جهت دستيابي به شناخت

كنند ـ روشي كه مبتني  ربي لحاظ ميي حسي ـ تجها روش جهان هستي، در به كارگيري
ها و آزمايشات حسي ـ تجربي است، از يك جهت تنها به مشاهد   بر احتمالت و فرضيه

اندازند؛ چرا كه  كنند ولي از جهتي ديگر خود را به مغالطه مي ظواهر مادي بسنده مي
ان و هاي شناخت و معرفت، كليإل تجربيات علمي پژوهشگر توانند در تمام زمينه نمي

هاي  علوم تجربي را شخصاً نيز تجربه و اعمال نمايند؛ بلكه ناچارند تجربهدانشمندان 
هاي ايمان و باور است كه  از آن را بپذيرند؛ اين خود يكي از گونهديگران و نتايج حاصل 

 باشد. متكي بر تصديق خبر دانشمندان علوم تجربي مي
شيمي در بيان اين حقيقت   نمتخصص علوم ژئولوژي يا زمي» واين اولت«كتر د
اين مطلب بدين معناست كه ما معلومات را، از تجارب ثبت شد  گذشته در « :گويد مي

 اييم. من تاريخ كسب مي
اند، خيلي اندك  انداز  سرعت نور كرده  تعداد كساني كه اقدام به تعيين :براي مثال

 يد قبول دارند. باشند ولي با اين حال، همإل مردم آن اندازه را بدون ترد مي
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 گونه راهي حتي براي اثبات هاي مقبول كه هيچ بر درستي بعضي از فرضيهدانشمندان، يا مث�ً 
تواند ادعا كند كه پروتون يا  وجود ندارد، اتفاق نظر دارند؛ براي نمونه هيچ كس نميها  آن

 اور دارند. برا ها  آن آثارشان، وجودراه مشاهد  الكترون را ديده است در حالي كه مردم از 
اتم و نيز الگو و صورتي است كه يك نمونإل ديگر در اين زمينه، تركيب ساختاري 

نمايد و ما را در شناخت چگونگي حركت  براي آن، رسم مي» بور«عنصر شيميايي به نام 
 دهد.  ي اتم ياري ميها ويژگي و

ها  آن هاي فاصلهو و بالخره معلوماتي كه پيرامون اجرام دوردست آسماني و جايگاه 
ها و  ي تجربي ثابت نشده و دليل مستقيمي بر اين نظريهها روش داريم، به وسيلإل هيچ كدام از

ها اقامه نگشته است، در حالي كه همه آن را قبول دارند. روشن است كه در اين  فرضيه
اش را  صورت، بسياري از معلوماتي كه انسان در طول حياتش به آن نياز دارد و درستي

ندارد؛ و اين معني باور كوركورانه نيست بلكه ايماني ها  آن اي جز قبول پذيرفته است، چاره
 تر نمود.  هاي آن را با آزمايش، قوي و راسخ تمام قسمتتوان  است كه مي

باشد و فلسفإل حيات و كمال وجودي انسان،   به وجود خدا نيز از همين قبيل ميايمان 
 بدان نيازمند است. 

هاي طبيعي، امري منطقي و  از مردم، وجود غايت يا حكمت را در وراي پديدهبسياري 
دانند؛ و بدون شك، اعتقاد به وجود پروردگاري كه آفرينند  هر چيزي است كه  مقبول مي

تواند تفسيري آسان و روشن از چگونگي نشأت و ابداع موجودات و غرض يا  مي
 به ما بدهد. ها  آن حكمت آفرينش

بر تفسير آفرينش خود به خودي و ذاتي هستي است، نشأت و ي كه مبتني اما نظريات
وجود ها را ناشي از تصادف محض دانسته و آن را به جاي انديشإل  پيدايش اوليإل پديده

كند. اما اگر حتي با صرف نظر از لحاظ نمودن اعتبارات ديني هم به قضيه  خدا مطرح مي
؛ فاست تا انديشإل تصاد تر نزديك ه عقل و منطقبينيم كه انديشإل وجود خدا ب بنگريم، مي
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چرا كه چنين نظام زيبا و استواري كه حاكم بر هستي است، نشان از وجود خالق و 
23F».نظمي است پروردگاري دارد كه آن را نظم بخشيده باشد نه تصادف كوري كه منشأ بي

1  
مشاهدات خويش كنند تا  همين معاندان منكر خدا، اضافه بر آننه گفته شد، ت�ش مي

هاي استنتاجي و با لحاظ كردن مقدمات و نتايج، تفسير و تبيين  ها را بنابر نظريه از پديده
حواس ظاهري و اسباب در برابرراه به حقايقي نامرئي و غيرملموس  نمايند. لذا از اين

يابند؛ حال اينكه چنين حقايقي در مقايسه با حواس و وسايل  پيشرفتإل مادي دست مي
را ها  آن اي جز قبول و تسليم ندارند، آيد؛ اما چون چاره به حساب ميان، از غيبيات ماديش

 اند.  گذاشته» قوانين طبيعي«به عنوان قوانين ثابت پذيرفته و نامشان را 

كنيم كه به عنوان يكي از حقايق علمي طبيعي در  اشاره مي» جاذبه«براي مثال به قانون 
پرسيم كه حقيقت اين نيروي عظيم چيست؟  است و ميگرا مطرح  نزد دانشمندان مادي

مندان قادرند به كمك تجهيزات ماديشان آن را مشاهده و يا ماهيتش را درك آيا دانش
 اند وجود آن را اثبات نمايند؟  كنند؟ و چگونه توانسته

آيا از راه استنتاج عقلي و با استناد به مشاهدات خويش از ظواهر و آثارش، آن را ثابت 
 اند؟!  دهكر

اند. صفات  ات آن دست يافتهببلي، حقيقت همين است و تنها از راه استنتاج عقلي به اث
كشف و اثبات   هاي موجود در آن نيز به همان شيوه الكترونحركات  اتم و عملكرد آن و

 گرديده است! 
قوانين ران را چه شده است كه اين چنين بر وجود كمن پرسيم كه اين اكنون مي هم

ج از داير  مشاهدات مادي باور دارند، در حالي كه چنين قوانيني به نسبت حواس خار
آيند؛ اما در عين  ي پيشرفتإل علمي، اموري غيبي به حساب ميها دستگاه و ها انسان ظاهري

حال وجود پروردگاري را كه آفرينند  تمام هستي است به مجرد اينكه خارج از داير  

___________________________________ 
 . 137، ص »العلم اهللا يتجلي في عصر«بخشي از مقاله دكتر والت به نقل از كتاب  -1
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باشد، گرچه صدها دليل عقل و استنتاجي  ميرفته علمي ي پيشها دستگاه ادراك حسي و
 دارند؟!  نمايند، انكار نموده و باورش نمي نيز ضرورت وجودش را اثبات مي

هايي نيست كه به  گويي اي، از جملإل دوگانگي و تناقض ناعادلنهآيا چنين برخورد 
 ! وجه با بحث و بررسي علمي و امانتداري عالمانه همخواني ندارند؟ هيچ

كه به نظر آنان، دليل اثبات وجود خدا برايشان به درجإل يقين قطعي فرض كنيم 
 دهند؟!  احتمال وجود خداوند را بر عدم وجودش برتري نمينرسيده باشد؛ اما آيا دليل، 

موجب يقين قطعي هم نباشند، حتماً كفإل ترازوي ها  آن اين دليل هر چند كه در نظر
بخشند؛ پس آيا  ي احتمال نفي خدا سنگيني و قوت ميوجود را بر كفإل ديگرش يعن

گونه دليلي بپذيرند، اما احتمال  آور نيست كه احتمال نفي وجود را بدون هيچ شگفت
هاي مادي و رواني،  وجودش را عليرغم اين همه دليل رد نموده و با تمام توان و اسلحه

هاي ناروا بر عليه  نواع ستمگرياو با ها، مجادلت سوفسطائي   آفريني ها، دسيسه فريبكاري
 دين خدا و ايمان بر وجود ذات پاكش به دشمني برخيزند؟!! 

 اند؟!  گونه با آفرينند  خويش به دشمني و عداوت قد برافراشته چرا اين
هاي فراواني است كه به آنان ارزاني بخشيده و با تكريم و  آيا اين به پاس نعمت

 داده است؟! تجليل بر ساير مخلوقات برتريشان 
گونه احساس وجداني يا اخ�قي در وجودشان نيست تا آنان را به سوي  آيا هيچ

اي كه فقط تسليم وي بوده  اعتراف و اذعان بر وجود خالقشان به تحرك واداشته، به گونه
 و در جهت سپاسگزاري انعام و اكرامش كمر همت ببندند؟! 

 اندازد؟!  وده، قلبشان را به لرزه نميآيا ترس سزايي كه بر زبان پيامبرانش جاري نم
خدا امري جدي و حقيقي باشد؟ پس اند كه وجود  آيا دست كم اين احتمال را نداده

اي براي روز حساب و كتاب دارند، در حالي كه خداوند  در اين صورت چه عذر و بهانه
 در اين جهان بر آنان اتمام حجت نموده و راه هر گونه عذري را بسته است؟! 
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اي  :كنند عذرشان قبول درگاه خدا خواهد بود اگر در آن روز بگويند آيا خيال مي
دادي تا به تو ايمان  پروردگار و آفريدگار يكتا، چرا خودت را در دنيا به ما نشان نمي

 ات را گردن نهيم؟  بياوريم و بر وجودت اذعان نموده، اوامر و نواهي
هايشان نقش بر آب  نب خدا تمام عذر و بهانهآيا در آن روز با شنيدن اين پاسخ از جا

هاي  تا به كمك آن بر آيات و نشانهآيا مگر به شما عقل و خرد را ارزاني ننمودم  :شود كه نمي
هايي  وجود من در آفاق هستي و درون خويش واقف گرديد؟ مگر پيامبراني را با آيات و نشانه

چرا آنان را تكذيب نموديد؟ من حتي يك ند؟ به سويتان روانه نكردم تا پيام را به شما برسان
ام كه از آن بر عدم وجودم استدلل شود و عذري براي  نشانه هم در پهنإل هستي قرار نداده

 به حساب آيد؛ پس چرا بدون دليل، وجودم را انكار نموديد؟! امروزتان 
 بند و باري و و ميل به بي ها هوس شما ديروز تنها به خاطر پيروي از هوا و

گونه از ايمان به وجود من و تسليم در برابر تكاليف و احكام و گردن  اينخودخواهيتان، 
نيز امروز ام، سر برتافته و زير بار اوامر و نواهي شريعت من نرفتيد؛ من  نهادن به بندگي
كنم،  هاي رحمت خويش محروم ساخته و به عذاب و سزايم گرفتار مي شما را از جلوه

 ن هستيد. چرا كه مستحق هما
زده و خوار و سر به زير خواهند شد، زيرا عذرشان باطل و اسرار  اما در آن روز، بهت

ي مجرم و آلوده به گناهشان بر صفحات ها دل هاي درون تباهشان، فاش گشته و و نهان
 گردد.  كتاب قيامتشان ظاهر مي

رهبراني كه آنان  در آن روز، نه احزاب و لشكريانشان توان ياوري دارند و نه پيشوا و
اند، بلكه هر دو گرفتار و بسي خوارند. و بالخره  ايماني سوق داده را به سوي كفر و بي

دينان  انكار وجود خدا توسط اين بي :پرسند كه در آن روز، مؤمنان خردمند از همديگر مي
در حيات دنيوي، چه سودي برايشان داشت جز اينكه با دست خود، خويشتن را گرفتار 

 ري چنين بزرگ و بدبختي و عذابي ابدي ساختند؟! خط
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و تمردشان را در   در اين صورت حتماً بايستي بار پيامدهاي لجاجت و خودخواهي
ها و قوانين تكويني خداوند در  روز قيامت بر دوش گيرند؛ چرا كه هر كس با سنت

كسي مثال اگر طبيعت به عناد و مخالفت برخيزد، خدا نيز بر وي رحم نخواهد كرد. براي 
و پيشگيري از خطرات برق به مبارز  اين نيروي كُشنده بدون استفاده از وسايل ايمني 

يا اگر كسي برود، بدون ترديد اتصالت جريان برق، وي را نقش بر زمين خواهد كرد؛ 
اي مبارزه كند و از بلنداي كوهي خود را بر آن بياندازد، حتماً قسوت و  بخواهد با صخره

آورد؛ پس آيا كسي كه با تمام توانش به  ره، وي را خُرد نموده و از پاي درميسختي صخ
نمايد، از خلود و جاودانگي در  و ربوبيت يا الوهيتش را انكار ميجنگ خدا پرداخته 

 عذاب دردناك روز قيامت درامان خواهد بود؟! 
ال دستيابي به اين منكران دنياپرست، در ابتدا وجود خدا را انكار نموده و سپس به خي

اوهام پيش اندك لذايذ شهواني و نفساني يا برخي اص�حات فردي و اجتماعي، به دنبال 
شوند؛ و چه بسا به شيو   پا افتاده و دور از واقعيت و حقيقتشان، كشان كشان روان مي

از قبيل سحر، گرايانه خويش را به اموري غيبي  هاي مادي مخفيانه، برخي از انديشه
تحريف ها  آن دهند كه بخش عمد  خواني و مشابه آن ربط مي كفي و تردستي باز شعبده

 باشد.  ني ميجهاي شياطين و ابليسان آدمي و  حقايق، ترويج خرافات و نيرنگ
دانشمند و » دكتر آندرو كانوي آيوي«در اينجا به بخش جالب توجيه از مقالإل 

كنيم كه زير  م اشاره مي 1946 م تا 1925هاي  فيزيولوژيست مشهور جهان در ميانإل سال
اي  در نقد نظريإل منكران خدا نوشته و ما گزيده» وجود خدا، حقيقتي مطلق است«عنوان 

  :نماييم از آن را تقديم خوانندگان عزيز مي
اعتقاد به وجود خداوند (اهللا)، يگانه وسيلإل كامل فكري است كه هستي را معني بخشيده و «

به ما  است صرفاً متشكل ماده و انرژي كه اي ر از مجموعهمفهوم وجود انسان را بالت
 شناساند.  مي
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و انديشإل انساني پيرامون محبت تواند منشأ والترين  چنين اعتقادي است كه مي
برادري ميان افراد بشر باشد؛ چرا كه به سبب اجتماع آدميان بر محور محبت و انساني نيز 

شود، زيرا  و مهرباني آنان نسبت به همديگر ميدوستي، عدالت  پديدار گشته و موجب نوع
افراد بشر فقط در برابر عشق، رحمت و عدالت الهي مساويند. اين اعتقاد، تنها دژ محكمي 

را در گستر   ها انسان هاي روحي و اخ�قي ها بازداشته و ارزش است كه ما را از بدي
 بخشد.  زمان تداوم مي

حيح انديشه كه ناشي از رابطإل درست خرد و توانيم با استفاده از اصول ص ما مي
شايسته باشد، منطقي  هاي مغز با تجارب روزانه مي  احساساتمان و نتيجإل كنش و واكنش

 جهت اثبات وجود خدا به كار ببنديم. 
، اثبات »خدا وجود ندارد«تواند درستي اين انديشه را كه  طور كه كسي نمي همان

خدا « :گويد را كه مي  اي آن نيست نادرستي اين انديشهگونه نيز كسي را يار نمايد، بدين
كند ولي از نفي وجود  ، اثبات كند؛ يعني منطق صحيح، وجود خدا را ثابت مي»وجود دارد

 خدا عاجز است. 
تواند در وجود چيزي شك نمايد كه دليل منطقي و اساسي در اين  انسان زماني مي

ام،   غم مطالعات زيادي كه در اين زمينه داشتهتا به امروز عليرمورد ارائه كند. ولي من 
باشد، در ام كه برهان قاطعي بر انكار وجود خدا  اي نيافته دليلي را از كسي يا در نوشته
و نيز با ام؛  شماري را در اثبات وجود خدا خونده يا شنيده حالي كه دليل معقول و بي

ايمان حقيقي به خداوند و ديگر ام كه  بررسي احوال و تاريخ اقوام گوناگون، دريافته
بخش و شيريني را نصيب مؤمنان ساخته، ولي انكار  هاي لذت هاي ايمان، چه بهره شاخه

 هايي را براي منكران خدا به همراه داشته است.  ها و بدبختي  وجود خدا، چه نكبت
كنند و به عنوان دليل از مؤمنان  چيزي كه منكران براي پذيرش وجود خدا ادعا مي

كند،  استناد ميها  آن خواهند، همانند دليلي است كه انسان براي اثبات اشياي مادي به مي
كنند. اگر خدا داراي  يعني در واقع خدا را به شكل شير، مجسمه يا بتي ملموس تصور مي
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نمايند، ديگر نيازي به آزادي و اختيار در  وجودي مادي بود كه آنان تصور مي و جنس
ماند و به  چرا كه شكي در وجود خدا باقي نميشد.  ان، احساس نميايمان و عدم ايم

ي ما در خصوص ايمان است كه خدا با اراد  خويش، بشر آزاد و ها عقل خاطر آزمايش
لذا وبال هد وجودش را بپذيرد و گرنه منكر و كافر گردد؛ اخو مختار آفريده تا هر كه مي

 و پيامد انتخابش نيز بر گردن خودش است. 
انگارند كه بتوان با او همانند انسان معامله كرد.  دينان و مرتدان، خدا را بازرگاني مي شتر بيبي

اما حقيقتاً براي رسيدن به خدا و دستيابي به بينش صحيح و دور از كجي و انحراف، ناگزير بايد 
 ها و هر آننه مانع آزادي و س�مت فكر است، توزي عقل را از چنگال خودخواهي و كينه

ها و رفع  در مبارزه با بدي توان گونه مي بدينرهانيد تا به مرحلإل ايمان و عشق به خدا رسيد. 
اند، سهيم بود؛ و  اش ايجاد نموده اندازان در وجود خدا و اوامر و نواهي هايي كه شك عدالتي بي

 ، به كارگيري هوش و عقل و اراده درها انسان لزمإل حكمت خداوندي در آفرينش
 هاست ... . عدالتي كني اين شرور و بي لزم جهت دفع و ريشههاي  ييجو چاره

چند سال پيش با جمعي از تُجار در ضيافتي بوديم؛ يكي از دانشمندن مشهور منكر 
كم باب گفتگو را با همديگر باز  خدا نيز در ميان ما بود كه در اثناي سخن گفتن، كم

 ابيشتر دانشمندان، منكر وجود خدا هستند؛ آي ام كه شنيده :يكي از بازرگانان پرسيدكرديم. 
خير، فكر  :چنين چيزي صحت دارد؟ سپس روي به من كرد و منتظر جواب ماند؛ گفتم

كنم چنين امري حقيقت داشته باشد بلكه برعكس در بسياري از مطالعات و مباحثات  نمي
ام؛ اما  به خدا يافتهمشهور را كام�ً معتقد و مؤمن پژوهان  بيشتر دانشمندان و علمخودم، 

فهم و برداشتي نادرست ها  آن كنند يا از برخي از مردم از روي اشتباه نظراتشان را نقل مي
 نمايند؛  مي

گري، با طرز تفكر و كار و زندگي يك دانشمند مغايرت  الحاد يا مادي :سپس افزودم
ك نقطإل كور و رسد كه همإل ملحدان يا منكران وجود خدا، ي دارد ...؛ چنان به نظر مي

د كه سبب ايجاد ترديد در ميان آنان شده و مانع دريافت اين نبه همراه خود داراي  تيره
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هاي متعدد، تنها در  جان اين جهان هاي جاندار و بي شود كه تمام بخش حقيقت مي
 كنند.  صورت قبول وجود آفريدگار، معنا و مفهوم پيدا مي

معني  دگي خود و ديگر جهانيان را بيكسي كه زن :گويد مي» انيشتين«چنان كه 
24F».انگارد، نه تنها بدبخت است بلكه ارزش و لياقت زندگي را نيز ندارد مي

1  
پس شايسته است كه مؤمنان بر ايمانشان استوار باشند و از راحتي قلب و روح و روان 

برند و نصيبند، لذت ب مند گردند و از سعادت دنيوي كه منكران خدا از آن بي همننان بهره
پايه و پر از نعمت  بر خوشبختي جاودانه و واليي كه در حيات قبر و برزخ و منازل بلند

كشد مسرور گشته و به خاطر برترين نعمت خدا يعني ايمان و  انتظارشان را ميبهشت، 
 اس�مشان همواره شكرگزار و ثناگوي باشند.

___________________________________ 
 . 152، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«بخشي از مقاله آندرو كانوي آيوي، به نقل از كتاب  -1





 
 
 

 

 :بخش پنجم
 در نظر منكران خدا » تصادف«فرضية خرافي 

بنا نهاده و » تصادف«كران وجود خدا، مذهب الحادي خويش را بر اساس فرضيإل من
ماد  فاقد ها  آن دانند؛ به گمان گيري نظام زيباي طبيعت را ناشي از آن مي تحقق و شكل

اي تصادفي  آيد، به شيوه حيات و بدون شعور و ادراك، كه عنصر اوليإل هستي به شمار مي
زيبا و اتقان  دهند  هستي و نظام اير اجزاي تشكيلو خود به خودي موجب پيدايش س

 ناپذير آن شده است.  و خلل انگيز و استوار دل
اما منطق مؤمنان به آفريدگار يكتا، چنين چيزي را محال دانسته و لذا پيدايش هستي و 

دانند كه بر هر چيزي قادر و  تمام اجزاي آن را ناشي از اراد  خداوند عليم و حكيمي مي
 است.  مختار

داوري ميان اين دو جبهه را برعهد  عقل صحيح و رأي خردمندانه و معيارهاي 
باشد  گذاريم تا ببينيم كدام دسته و دليلشان با واقعيت و حقيقت سازگار مي ظريفشان مي

 و كدام يك صرفاً بر ادعا و خرافات مبتني است؟ 
ظر و ديدگاه علمي، عرضه به همين منظور سؤالي را بر منطق خردمندان و اهل فكر و ن

 :گيرد كنيم گرچه مذهب ادعايي و معاندانه دركفإل ترازوي عقل و منطق جاي نمي مي
 شوند كه فرض كنيم كه در صحرايي دو نفر با هم وارد يك كارخانإل ماشيني خودكار مي«

آن دو به سوي كليدهاي كند؛  دهند  آن به كمك نيروي برق كار مي ي تشكيلها دستگاه
هاي مختلف كارخانه به كار افتاده  هاي كليد، قسمت ننده رفته و با فشار دادن دگمهك روشن

واقعاً سازنده و مهندس اين  :گويد دهند. يكي از آن دو مي و توليدات مرغوبي را بيرون مي
هاي حركتي و  كارخانإل اتوماتيكي بزرگ، خيلي ماهر، تيزهوش و آگاه بر اصول و مهارت

زيادي نيز در مهندسي و ساختار كارنجات دارد تا ماً تجارب عملكرد آن است كه حت
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اي به اين زيبايي و مستحكمي ساخته و موجب شگفتي و تحسين  توانسته است كارخانه
 خردمند گردد. بازيدكنندگان 

دوست من؛ زيرا اين كارخانه  هستياشتباه  شما در :گويد اما دومي در جواب دوستش مي
 باشد!  اي نيز مي اي دارد و نه ثمر  كار مهندسانه و متفكرانه ازندهبيني، مطلقاً نه س كه مي

چگونه به وجود آمده و توليدات مخصوصي را عجيب است! پس  :گويد اولي مي
 كند؟!  آور، ساخته و پرداخته مي شده و سرسام گونه دقيق و حساب اين

ه قسمت باليي آن قب�ً كوهي از فلز در اينجا وجود داشته ك :گويد دومي در جواب مي
انواع خاك و شن نيز در لب�ي فلزات رسوخ نموده  و ،اي صاف بود به صورت صخره

بود؛ با سپري شدن چند ميليون سده در اثر نفوذ بادهاي فرساينده و جريان چشمإل آب در 
گيري  هاي پي در پي باعث شكل ها رفته شده و حركت سيل كم خاك و شن وسط كوه، كم

هاي موجود در طبيعت و فشارهاي وارد   انواع حرارتن آن نيز بر اثر و آهآن گشته 
بيني تبديل به صخره شده است؛ و بالخره در اثر  بدين شكل كه ميناشي از درون زمين، 

اي ايجاد  به طور تصادفي چنين كارخانهحوادث طبيعي فاقد شعور، ادراك، حيات و اراده، 
اند، اما فقط همين يكي فع�ً استعداد تبديل  زياد بودهي مشابه آن ها كوه شده است كه البته

 شدن به كارخانه را داشته است! 
اختيار براي مدتي  دوستش با شنيدن اين سخنان، كنترل خود را از دست داده و بي

 نمايد.  آميز مي هاي عجيب و مسخره شروع به خنده
اي تصادف را سر داده ميان اين دو نفر درگيري لفظي ايجاد شده و لذا اولي كه ادع

خردي و  بود، شروع به فحش و ناسزا و سخنان زشت به دوستش نموده و او را به كم
 سازد.  كودني و اعتقاد به چيزهاي غيبي و ناديدني متهم مي

دوست من، شما به چه دليل چنين اتقان  :گويد دوستش با خونسردي و م�يمت مي
كني در حالي كه چنين چيزي واقعاً و  قي ميآوري را ناشي از تصادف تل زيبا و تحسين

 عق�ً محال و غير ممكن است؟ 
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گونه  گويي، چرا ما اين پس اگر راست مي :گويد شخص مدعي تصادف در جواب مي
كنيم،  گويي مي و بيهودهگذراني  ايم و به دلخواه خود در آن وقت راحت به آن دست يافته

د؟ ع�وه بر اين، چه كسي از ما تواناتر و داناتر آنكه كسي ما را محاسبه و مؤاخذه نماي بي
 اي را بسازد؟  و چنين كارخانهوجود دارد تا مهندس باشد 

دار، در حالي كه در كُنجي پنهان شده و تمام  در اثناي اين بگومگوها مهندس كارخانه
هايش به  توانست بر اساس شنيده شود. وي كه مي سخنان آنان را گوش داده بود وارد مي

خوبي قضاوت نمايد، شخص خردمند و معترف بر مالكيتش را كه بر اتقان و زيبايي 
كارخانه تحسين گفته بود، در قصرش به مهماني دعوت نموده و با اكرام و انعام بر وي، 

 نمايد.  ضيافتي غير قابل توصيف را تقديمش مي
و مالكيتش  و لجاجت و انكار اما فرد منكر و مدعي تصادف را به خاطر خودخواهي 

تصرف دلبخواه و ناسپاسانه در امكانات و توليدات كارخانه، و عدم انتظار دستورالعمل يا 
بار از حريم كارخانه و نواحي  اي نامحترمانه و خفت اساسنامإل استفاده از آن، به گونه

 اندازد؛  اطرافش بيرون مي
يابد و به هر  مي پناه و سرگردان و بدبخت در اين هنگام شخص منكر، كه خود را بي

كند، جز گرماي سوزان، تشنگي، گرسنگي و حملإل درندگان و  طرف از صحرا رو مي
 ». گردد حيوانات مؤذي و خطرناك، چيزي نصيبش نمي

گونه نيز منكران وجود خدا، نابخردانه بر عدم وجود آفريدگار هستي اصرار و عناد  همين
قدرت و حاكميت د ايشان باشند؛ حتي اگر ننخواهند تا هما ورزند و از مؤمنان نيز مي مي

ديني  كنند تا مردم را به اجبار وادار به كفر و بي سرزميني را به دست داشته باشند، ت�ش مي
ها بر آنان تاخته و درهاي  نمايند؛ و در صورت عدم قبول، با انواع فشار و عذاب و ستمگري

 د تسليمشان سازند. بندند تا كه شاي روزي و تأمين معاش را فرارويشان مي



 هاي فروزان در شناخت يزدان مشعل    124

 

 

در اين راستا، بس سياه و مملو دين كمونيستي  هاي بي و حكومت ها گروه تاريخ ننگين
باشد؛ پس بر چه  شكنجه و قتل مؤمنان به خاطر ايمانشان مياز انواع ظلم، ستمگري، 

 دهند؟!!  اساس، اين همه ادعاي آزادي بيان و انديشه را سر مي

 پيرامون نظرية تصادف  يدن علوم طبيعشناسان و دانشمن اقوال هستي
حيات و زندگاني در اثر «مفهوم اين سخن كه « :گويد پروفسور ادواين كانكلن مي -1

، همانند تصور فراهم آمدن فرهنگي پر حجم »حوادثي اتفاقي به وجود آمده است
25F».باشد انفجاري در يك چاپخانه مياز لغات فراوان، در نتيجإل 

1  
ن و محكم و باشكوهي كه دارد، نتيجإل حيات با اين نظم متق نيست پديد  يعني ممكن

تصادف باشد. وقتي كه احتمال تصادف منتفي گشت، خود به خود اثبات وجود 
يابد تا با عنايات و الطاف  بخشي به اين طبيعت، ضرورت مي اي براي خلق و نظم آفريننده

 خويش تدبير امورش را بنمايد. 
اگر اين امكان براي « :گويد در اين مورد مي» رل ديويسجرج اي«طبيعيدان آمريكايي  -2

داشت كه ذاتاً خودش را ايجاد كند، در اين صورت آراسته به اوصاف  طبيعت وجود مي
شديم هستي را به عنوان آفريننده قبول نماييم؛ يعني سرانجام  بود و ناچار مي خالقيت مي

لحظإل واحد، هم غيبي و دور از  گشتيم؛ اما عجب خدايي، كه در ملتزم به وجود خدا مي
بود!  حواس ظاهري، و هم مادي و قابل احساس و درك به كمك حواس ميدسترس 

به آميز،  دهم كه به جاي باور به چنين سخنان مضحك و مسخره اما من ترجيح مي
خدايي ايمان داشته باشيم كه غير مادي و بلكه مافوق كل جهان ماده و آفرينند  آن 

26F».باشد مي

2  

___________________________________ 
 . 107، تأليف وحيدالدين خان، ص »ا س�م يتحدي«به نقل از كتاب  -1

 . 115، منبع پيشين، ص »ا س�م يتحدي«به نقل از كتاب  -2
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گونه كه زيبند  هر دانشمند متعهدي است، نظريات  علوم طبيعي هماناين دانشمند 
داند كه هيچ پشتوانإل علمي يا  اساس منكران خدا را به مثابإل اراجيف يا خرافاتي مي بي

 عقلي ندارند. 
شما « :وجود خداست، مغرورانه گفته استاز مشهورترين منكران  يكيكه » هگل« -3

يي و زمان را برايم بياوريد تا من نيز به زودي انسان را برايتان هوا، آب، عناصر شيميا
علم، انسان را به سوي ايمان به «در كتابش به نام » كريستي موريسون«لذا »!. بيافرينم

در ادعاي هگل « :گويد را رد كرده و چنين مي» هگل«سخن ، »خواند خدا فرامي
و زندگاني را ناديده گرفته است، هاي وراثتي و مسئلإل حيات  مآبانإل خويش، ژن جاهل

باشد، ذرات بسيار ريزي است،  انسان مورد نياز ميزيرا اولين چيزي كه براي آفرينش 
ها يا عناصر در  ژنوجه قابل مشاهده و رؤيت نيستند؛ پس از اين ذرات،  كه به هيچ

ها  يونشوند؛ بعد از طي اين مراحل، از بين ميل بردارند  استعدادهاي وراثتي ايجاد مي
ها تبديل به انساني داراي حيات و زندگاني  يك احتمال وجود دارد كه ژناحتمال، 
 گردند. 

گذاشت  شد، نام آن را تصادف نمي در ت�شش موفق مي» هگل«كه اگر فرض كنيم 
27F».نمود بلكه آن را نتيجإل نبوغ خويش دانسته و به نام خود ثبت مي

1  
انديش بط�ن و پوچي سخنان هگل را از  شمند نيككنيم كه اين دان گونه م�حظه مي بدين

 نمايد، چرا كه هگل معتقد به آفرينش تصادفي موجودات بود.  طريق مناقشإل علمي آشكار مي
از نظر علم « :گويد نيز مي» مارلين. ب. كريدر« آمريكاييفيزيولوژيست و شيميدان  -4

م براي آفرينش رياضي، نسبت صحيح ميان فراهم آمدن و اجماع علل و عوامل لز
28F».زديك به صفر را داردنچيزي از راه تصادف، احتمال 

2  
___________________________________ 

، تأليف كريستي موريسون، رئيس آكادمي علوم و رئيس »انالعلم يدعو لإليم«به نقل از كتاب  -1
 انستيتوي علمي آمريكا از شهر نيويورك و عضو دائمي انجمن علمي پادشاهي بريتانيا. 

 . 114، منبع پيشين، ص »ا س�م يتحدي«به نقل از كتاب  -2
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استوار، حساب شده و منظم، يعني احتمال تصادف در تعليل عمليات هر آفرينش 
 باشد.  احتمالي مردود و غير قابل قبول مي

گونه تغييري از حقايق ارائه  علم قادر نيست هيچ« :گويد يك طبيعيدان ديگر مي -5
در واقع با كه قايل به آفرينش تصادفي در حقايق هستي است،  كند، و كسي

 ». رياضيات به مبارزه و مخالفت برخاسته است
اي را زير  مقالهدر كانادا، » يتوبامان«اي دانشگاه  استاد فيزيك هسته» فرانك آلن«دكتر  -6

كه در آن آمده نوشته، » ، تصادفي است يا هدفدار؟هستيجهان آيا نشأت «عنوان 
ار ندارد؛ اما گاين جهان مادي نياز به آفريد :گويند بسيار شنيده شده كه مي« :است

را بپذيريم، پيدايش و نشأت اوليإل آن را از چه راهي تبيين و  اگر وجود داشتن جهان
29F».نماييم؟تفسير 

1  
  :چهار احتمال براي پاسخگويي به اين سؤال وجود دارد

د؛ اين نظر به مسئله مورد بحث ما، اينكه جهان هستي، خواب و خيالي بيش نباش -1
يعني پذيرش موجوديت جهان هستي تعارض دارد؛ لذا نيازي به مناقشه و جدال 

 نيست. 
ارزشي  اينكه خود به خود از نيستي به هستي آمده باشد؛ اين رأي نيز در پوچي و بي -2

 رد. اي در موضوع ما ندا دست كمي از نظريإل اول نداشته و لذا جاي مباحثه و مناقشه
 جهان هستي، ازلي و بدون سرآغاز باشد. ود اينكه وج -3
 اينكه جهان هستي، آفريدگاري داشته باشد.  -4

داند؛  پردازيم كه جهان را ازلي و بدون سرآغاز مي به نقد و بررسي رأي سوم مياكنون 
باشد، در يك نقطه  اين نظر با نظريإل چهارم كه مبتني بر قبول آفريدگار براي جهان مي

ك دارد و آن ازلي بودن است؛ در اين صورت ما دو راه بيشتر پيش رو نداريم؛ يكي اشترا
جان ماده نسبت دهيم؛ ديگر اينكه آن را به خداوندي  اينكه صفت ازليت را به جهان بي

___________________________________ 
 . 13، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1
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جان نسبت دهيم، غير قابل  سازيم ... اما اينكه آن را به ماد  بيزنده و آفريننده منسوب 
هاي موجود در جهان  اند كه تمام پديده اثبات نموده» ترموديناميك«قبول است زيرا قوانين 

اجسام به به تدريج حرارت خود را از دست داده و روزي خواهد رسيد كه حرارت همإل 
ها به پايان  يابد و انرژي درجه يعني صفر مطلق كاهش مي نتري طور يكسان به پايين

 رسيده و زندگاني غير ممكن خواهد گشت ... .
هاي حيات، و ... همه و  شيد فروزان، ستارگان درخشان، زمين غني از انواع گونهخور

گردد كه لحظإل  همه، گواه اين حقيقتند كه اصل و اساس هستي به نقطإل آغازيني مرتبط مي
اي  آيد. در اين صورت، هستي به عنوان پديده معين شروع وجودش به حساب مي

يدآورنده و خالقي ازلي است تا آن را با علم كند كه ناگزير از وجود پد خودنمايي مي
انتهايش كه همإل گيتي را در قبضإل خود  فراگيرش كه بر هر چيزي بال كشيده و قدرت بي

 گونه وجود بخشيده باشد.  اينگرفته، 
هاي متعددي از حيات است كه تفسير آن  زمين براي زندگاني، داراي صورتقابليت 

 يرممكن است. برنامگي، غ از طريق تصادف يا بي
ساعته به گرد خود،  24اي معلق در فضا است كه از يك طرف با چرخشي  زمين، كره

در طول باعث پيدايش شب و روز شده و از طرف ديگر با گردشي بر محور خورشيد 
شود. اين چرخش، موجب افزايش مساحت قابل  ها مي يك سال، سبب پيدايش فصل

گردد كه در حالت ساكن بودن  ت سطح زمين ميسكونت كر  خاكي و انواع مختلف نباتا
رد كر  زمين بوديم. پوششي از انواع گازهاي حياتي گرداگ زمين، شاهد چنين افزايشي نمي

30Fميل 500ه ارتفاع آن به بيش از را در خود نورديده ك

رسد؛ ضخامت اين پوشش به  مي 1
است كه روزانه ها شهاب سنگ كُشنده به سطح زمين  حدي است كه مانع رسيدن ميليون

شوند. اين پوشش گازي همننين سبب  ميل در ثانيه به سوي ما روان مي 30با سرعت 

___________________________________ 
متر و در عربي چهار  1852متر، ميل دريايي  1609. هر ميل انگليسي برابر با ميل مقياس طول است -1

 هزار ذراع است (مترجم).
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يكنواخت ماندن درجإل حرارت مناسب براي ادامإل حيات شده و بخار آب را از سطح 
نمايد تا منجر به تشكيل ابرهاي  ها حمل مي هاي دوردست قاره ها به مسافت اقيانوس

هاي حيات شود. آب زلل و گوارا نيز ثمر   رده، پر از انواع گونهزا گشته و زمين م باران
31Fوجود همين پوشش گازي مقاوم است.

1  
م بقاي حيات در چهارگانه مهمي است كه براي تداو يها ويژگي آب، داراي

باشند؛ خصوصاً در سرماي طولني  ضروري مي ها ها و رودخانه ها، درياچه انوساقي
وسيله باعث حفظ  دي از حرارت را در خود جذب نموده و بدينها مقدار زيا زمستان، آب

 گردند.  حيات آبزيان مي
ها نيز حاوي عناصر گوناگون حياتي جهت رشد و نمو نباتات بوده و از طريق  خاك

 باشند.  مي ها انسان نباتات موجب رشد ساير موجودات زنده خصوصاً
زمين وجود دارند كه راه را براي  در سطح يا اعماق كر گذشته از اين، معادن بسياري 

 اند.  برپايي تمدن كنوني و پيدايش انواع فنون و صنايع بشري هموار نموده
گيري كر   در شكلبنابراين، نبايد ترديدي به دل راه داد كه اين همه نظم و هماهنگي 

 شعور!. زمين، ناشي از اراد  خداوندي حكيم و توانمند است، نه صرف تصادفي كور و بي
بود،  اش مي اگر حجم زمين به انداز  كر  ماه كوچك بود، يا قطر آن يك چهارم قطر فعلي

هاي گازي و آبي را بر خود تحمل نمايد و لذا درجإل حرارت در  قادر نبود وجود پوشش
شد!. اگر قطر  رفت كه موجب مرگ تمام جانداران و نابودي حيات مي آن به حدي بال مي

گشت؛ نيروي  وني بود، مساحت آن چهار برابر انداز  فعلي ميآن دو برابر انداز  كن
كرد؛ فشار  يافت؛ ارتفاع پوشش هوايي آن كاهش پيدا مي اش دو برابر افزايش مي جاذبه

رسيد و  متر مربع مي بر هر سانتيمتر مربع، به دو كيلوگرم  هوا از يك كيلوگرم بر هر سانتي
پيوست، مث�ً وسعت مناطق سردسير  ز به وقوع مي...؛ در نتيجإل اين تغييرات پيامدهايي ني

___________________________________ 
اين پوشش، آتسمفر يا جو زمين نام دارد كه گرداگرد كره زمين را فراگرفته و از گازهاي مختلف  -1

 ازت، اكسيژن، اسيد كربنيك، آرگن، ئيدروژن و غيره تشكيل شده است (مترجم). 
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نهاد،  هاي قابل سكونت به سرعت رو به نقص مي يافت، مساحت زمين بسيار گسترش مي
شد و  هاي مسكوني از هم دور مي هاي انساني از هم بال گرفته و سرزمين فاصله جامعه

افرت و ارتباطشان با گرديد و حتي مس از هم مي ها انسان گزيني و انزواي منجر به دوري
 گشت!.  همديگر مشكل و احياناً غيرممكن مي

اش، به انداز  حجم خورشيد بود، نيروي جاذبيت  اگر حجم زمين ضمن تراكم كنوني
يافت، ارتفاع پيوستإل هوا به چهار ميل كاهش  برابر افزايش مي 150اجسام در سطح آن، 

كيلوگرم بر هر  150هوا به بيش از گشت، فشار  ها غيرممكن مي كرد، تبخير آب پيدا مي
32Fشد، وزن حيوانات از هر رطل متر مربع بالغ مي سانتي

رسيد و بالخره  رطل مي 150به  1
بود، به  شد كه به انداز  حجم يك راسو يا سنجاب مي ن انسان به حدي كاسته ميحجم بد

 گشت!.  اي كه حيات فكري براي وي خيلي مشكل مي گونه
گرماي دريافتي از  بود، انداز   خورشيد، دو برابر انداز  كنونياگر فاصلإل زمين با 

رسيد، گردش زمين به دور از خورشيد به مدت  خورشيد به يك چهارم انداز  فعلي مي
كشيد و در نتيجه، تمام  انجاميد؛ انداز  فصل زمستان به درازا مي زماني طولني مي

 گشت!  مياي از يخ تبديل  موجودات زند  روي زمين به قطعه
مقدار گرماي  يافت، به نصف انداز  كنوني كاهش مياگر فاصلإل بين زمين و خورشيد 

كرد، سرعت  ميدريافتي از خورشيد توسط زمين، چهار برابر انداز  كنوني افزايش پيدا 
ها  آن ماندند، انداز  ها باقي مي نهاد؛ اگر فصل گردش زمين به دور خورشيد رو به فزوني مي

 شد!.  بود و بدين ترتيب زندگي در روي زمين ناممكن مي دار كنونيشان مينيز نصف مق
اي كه با خورشيد دارد و سرعتي كه در  كه زمين با حجم فعلي و فاصلهبينيم  بنابراين مي

مدار آن به خود گرفته است، اشكال گوناگون اسباب و امكانات زندگي مادي، معنوي و فكري 
 كنيم، براي انسان مهيا نموده است.  ينك مشاهده مياي كه هم ا را به نحو شايسته

___________________________________ 
مثقال. رطل ايراني معادل صد مثقال از قرار  84) اوقيه يا 12واحد وزن و مقياس وزن مايعات برابر ( -1

 باشد (مترجم).  نخود مي 24هر مثقال 
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و تدبيري ازلي و سابق اگر واقعاً اين زندگاني با مراحل مختلفي كه دارد، از حكمت 
بر خود، نشأت نگرفته است، لبد بايد نتيجإل تصادف باشد؛ اما آن تصادف چيست و 

 ه وجود آورده است؟! كجاست تا با تأمل در آن بفهميم كه چگونه حيات و زندگاني را ب
  :اكنون بياييم براي اثبات بط�ن تصادف به تبيين يك نمونإل كوچك بپردازيم

ي ها نام اي هستند كه از پنج عنصر به ها جزو تركيبات اوليإل هر سلول زنده پروتئين
شوند و ذرات و اجزاي ريز هر  كربن، هيدروژن، نيتروژن، اكسيژن و گوگرد تشكيل مي

 گردد.  هزار مي 40بر پروتئين، بالغ 
عناصر نود و دوگانإل شيميايي موجود در طبيعت، هر كدام به حال اگر فرض كنيم 

اند، احتمال اجتماع عناصر  صورت تصادفي و اتفاقي در گستر  هستي پراكنده شده
شمار هر پروتئين، به  هاي بي بيان شده، جهت تشكيل تنها يك مولكول از مولكولپنجگانإل 

كه بايد از ميان احتمالت غير قابل شمارشي به وقوع بپيوندد؛ چرا كه براي اي است  گونه
كند تا اين  حصول چنين شناختي بايد حساب دقيق ماد  مستعدي را كه به دفعات خطا مي

 مولكول تشكيل گردد و نيز مدت زمان لزم جهت به وقوع پيوستن آن را بدانيم. 
رياضيات اقدام به محاسبإل اين عوامل  به شيو » چارلز يوجين«رياضيدان سوئيسي 

پروئيني، نسبت   گيري هر مولكول نموده و به اين نتيجه رسيده كه احتمال تكوين و شكل

گيري عدد يك در ميان اعداد دهگانه، يك صد و شصتم  به شكل
160
در هر بار است كه  1

د  لزم جهت صورت گرفتن چنين گنجد؛ ما چنين رقمي در قالب نطق و بيان كلمات نمي
ها بار بيشتر از آن  فعل و انفعالتي از طريق تصادف براي ايجاد تنها يك مولكول، ميليون

است كه در اين عالم هستي جاي گيرد؛ ساخت و ساز اتفاقي و تصادفي همين مولكول 
» 243«بار ، هر »10«طلبد، چرا كه عدد  ها سال، زمان مي در سطح زمين، به تنهايي ميليون

گردد تا عدد احتمالت زماني برايمان  مرتبه به نسبت هر سال در خودش ضرب مي
روشن گردد. بنابراين، عق�ً محال است كه تمام اين حالت، به طور تصادفي صورت 

 بگيرد تا فقط يك مولكول پروتئيني ساخته شود. 
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 توانيم زنده بودن تي مياي هستند كه تنها در صور ها، مواد شيميايي غير زنده پروتئين
بخش اوليه پي ببريم. اين  توجيه نماييم كه به راز عجيب و ذات حياترا تحليل و ها  آن

33Fذات اوليه و رازگشاي هستي، تنها عقل نامتناهي

است كه با حكمت بالغإل » اهللا«يعني  1
ه دادخويش توانسته است قابل حيات بودن اين مولكول پروتئيني و امثال آن را تشخيص 

 ». فريده و سرانجام حيات را در آن بدمداش را آ و ساختار و صورت مادي
پيرامون وجود زمين و خورشيد و آفرينش حكيمانه و » فرانك آلن«آننه كه  -7

امام فخر و تعادل عناصر وجوديشان گفته و ما در بند قبلي بيان كرديم، هدفدارانه 
  :ر  نحل آورده استسو 90نيز قبل از وي در تفيسر خويش بر آيإل  /رازي

دهد، و از  خداوند به دادگري، و نيكوكاري، و نيز بخشش به نزديكان دستور مي«
(چون شرك و زنا)، و انجام كارهاي ناشايست (ناسازگار با فطرت ارتكاب گناهان بزرگ 

دهد تا  ميكند. خداوند شما را اندرز  درازي و ستمگري نهي مي و عقل سليم)، و دست
القربي، و مبارز  با  گانإل عدل و احسان و ايتاء ذي ريد (و با رعايت اصول سهاينكه پند گي

گانإل فحشا و منكر و بغي، دنيايي آباد و آرام و خالي از هر گونه بدبختي و  انحرافات سه
 ».تباهي بسازيد)
يكي از سخنان مشهور ميان دانشمندان اين « :گويد در تفسير آيه مي /امام رازي

؛ اين سخن بدين »اند ها و زمين را روي عدل و مساوات برپا گرديده آسمان« :است كه
و زمين، متعادل و متساوي نبودند و بر  ها آسمان دهند  معناست كه اگر عناصر تشكيل

بر عناصر حسب كميت و كيفيت از همديگر كمتر يا بيشتر بودند، عناصر غالب و اكثري 
 موسيله تما شدند، و بدين ديشان ميمغلوب و اقلي چيره گشته و سبب سستي و نابو

شدند. مث�ً اگر فاصلإل خورشيد با زمين، كمتر  ها بر يك گونه سرشته مي ها و مزاج طبيعت

___________________________________ 
گونه تعبيرات، تنها بازگويي سخن غيرمسلمانان است و ما جز اصط�حات و  به كارگيري اين -1

گيريم. لذا توجه به اين نكته در تمام  ن به كار نميتعبيرات مجاز و مشروع اس�مي را در سخنانما
 باشد.  هاي كتاب براي خوانندگان عزيز، ضروري مي بخش
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رفت كه تمام موجودات  طوري بال مياز اندا  كنوني بود، درجإل حرارت آن در جهان به 
يشتر از مقدار ا زمين بسوزاند؛ اما اگر برعكس حالت قبلي، فاصلإل آن ب هستي را مي

به همين ترتيب مقادير گرفت.  ، سرما و يخبندان سراسر هستي را فراميكنوني بود
يا نيز در صورتي افزايش ها  آن هاي سيارات و ستارگان و مراتب سرعت و كندي حركت

گونه درستي  باشد؛ بدين كاهش، موجب اخت�ف در تحقق مصالح و مقاصد اين جهان مي
و زمين از روي عدل و مساوات  ها آسمان :گويند گردد كه مي ميسخن دانشمندان آشكار 

34F».... .اند برپا گرديده

استناد به فرضيإل تصادف در تعليل و  :گويم من (مؤلف) نيز مي 1
استدلل بر وجود كائنات متقن و منظم، نوعي فساد فكري و عقلي است كه تنها به قصد 

 گيرد و بس!  انحراف اذهان ديگران صورت مي
نتيجإل «اي را زير عنوان  شيميدان و رياضيدان، مقاله» جان كلولند كوثرن«تر دك -8

  :كه در آن مطالب زير آمده است ،نوشته» حتمي
ين فيزيكدانان جهان به تر بزرگ ماندني از يكي از  اش را با اين سخن به ياد وي مقاله

را وادار خواهد كرد كه اگر نيكو بيانديشيد، علم شما « :كند كه آغاز مي» لُرد كلوين«نام 
 ». داشته باشيدبه خدا ايمان 

كند. به  سپس در ادامإل مقاله، جهان را به سه بخش مادي، فكري و روحي تقسيم مي
از هاي سد  اخير در كليإل علوم طبيعي،  چشمگيري كه طي سالهاي  نظر وي، پيشرفت

ماده و انرژي جمله شيمي به وجود آمده، به سبب به كارگيري روش علمي در بررسي 
هاي لزم مبذول گرديده تا احتمالت  صورت پذيرفته است كه در اين شيوه، تمام ت�ش

 دهند، حذف شوند.  ممكني كه نتيجه را به تصادف محض نسبت مي
هاي علمي ـ تجربي ثابت گرديده است  ديگر اينكه از طريق علم شيمي در بسياري از نمونه

ه، هر اندازه كوچك هم باشد امكان ندارد تصادفي و بدون جزئي از ماد ركه سلوك و رفتار ه
 نمايد.  مطابق قانون مخصوص به خود حركت ميبرنامه باشد، بلكه هر چيزي 

___________________________________ 
 .  ه 1357 ةيالمصر ةلبهيا ةملطبع، ا103، صفحه 20تفسير رازي، جزء  -1
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جهان مادي بدون شك، جهاني مرتب و منظم است نه پريشان و « :افزايد وي سپس مي
 نيست. كند و تصادف را در آن حالتي  نابسامان؛ جهاني كه از قوانين تبعيت مي

احساس و شعور بر حسب  تواند باور كند كه ماد  بي آيا هيچ آدم عاقل و آگاهي مي
 گونه منظم گرديده باشد؟.  تصادف، خودش را ايجاد كرده، به خود نظم بخشيده و اين

بدون شك، جواب منفي است و چنين چيزي امكان ندارد؛ بلكه تبديل ماده به انرژي 
آيد  اي كه به دست مي گيرد و ماده بق قوانين معيني صورت ميو تبديل انرژي به ماده، مطا

 هاي موجود پيش از آن است.  كند كه ناظر بر ماده نيز از همان قوانيني پيروي مي
نابودي خواهد در علم شيمي، اين مطلب اثبات گرديده كه روزي ماده دستخوش زوال و 

ديگر به كندي رو به نابودي  گشت؛ با اين تفاوت كه برخي از مواد خيلي سريع و برخي
 شود كه وجود ماده، ازلي نيست بلكه آغازي داشته است.  روند؛ بنابراين روشن مي مي

دهند كه اين آغاز، كند و تدريجي نبوده بلكه  شواهدي از شيمي و ديگر علوم نشان مي
ئه اي كه حتي علوم توانسته با ارا به صورت ناگهاني و يكدفعه واقع شده است به گونه

پيدايش آن را نيز نشان دهد. بنابراين در زمان معيني؛ جهان مادي دليلي، زمان تقريبي 
 آفريده شده و از همان زمان، پيرو قوانين بوده است نه دستخوش تصادف. 

تواند خود و قوانين حاكم بر خود را بيافريند؛ لذا  بنابر آننه گفته شد، هرگز ماده نمي
 وسيلإل عاملي غير مادي صورت گرفته باشد.  ناچار بايد عمل آفرينش به

دهند  اين حقيقت  كليإل شواهد و دليل علمي و عيني مبني بر عمل آفرينش، نشان
گونه كه در معالجإل روان  است كه آفريننده بايد داراي شعور، عقل و حكمت باشد. همان

ري بكند مگر تواند به تنهايي در جهان مادي كا كنيم، عقل نمي درماني نيز مشاهده مي
اي به كمك آن بشتابد؛ براي وجود اراده نيز ضرورتاً نياز به وجود ذاتي صاحب  اينكه اراده

 گردد.  اراده، احساس مي
شود كه نه تنها عمل  ناپذير دستگيرمان مي بدين ترتيب اين نتيجإل منطقي و اجتناب

ك ذات بسيار آفرينش، صورت گرفته است؛ بلكه اين آفرينش بنا به خواسته و نقشإل ي
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دانا، توانا و داراي حساب و كتاب، انجام شده كه توانسته است آننه را مطابق خواست و 
گونه به مرحلإل عمل درآورد؛ ذاتي كه در تمام اجزاي زمان و مكان اين  اش بوده، اين اراده

اي نيست جز آنكه بدون شك و ترديد و با اطمينان  جهان، حضور دارد. بنابراين چاره
را به عنوان آفريننده و مدبر جهان و » اهللا«نظير  وجود ذات اع�ي يكتا و بي خاطر،

35F».جهانيان بپذيريم!...

1  
نگاهي به ماوراي قوانين «اي كه زير عنوان  مقالهدر فيزيكدان،  ادوين فستدكتر  -9

36Fاست نمودهنگاشته، چنين بيان » طبيعي

ها  آن تمام قوانيني كه علوم جديد تاكنون به :2
فته است، مجموعاً به منزلإل وصفي براي حوادث واقعي عالم مادي به حساب دست يا

ها هستند، عاجز  آيند و لذا از بيان سبب حقيقي و منطقي كه متقضي ايجاد پديده مي
وجود نيرويي مدبر، دانا، حكيم و ناظر بر قوانين طبيعي، باشند. بنابراين، اثبات  مي

ها به  ن را به عنوان اسباب اقتضاگر آثار پديدهضرورتي انكارناپذير است كه اين قواني
 ». كار گيرد...
عبارت از شرح » قوانين طبيعي«بايد دانست كه « :نويسد اش مي در مقالهاين دانشمند 

آيند. اين  كننده به شمار نمي شوند اما قوانين عقلي و تنظيم حوادثي است كه مشاهده مي
 لي يا توضيح اساسي يك پديده باشد. تواند دليل اص خود هرگز نميشرح به خودي 

اي، در جستجوي مبدأ جهان  علم با گسترش و فزوني اط�عات مربوط به فيزيك هسته
به اين نتيجه رسيده كه تمام عناصر با تركيباتشان، از كنش متقابل ذرات اصلي به وجود 

شرايط  در اوضاع وها  آن و خواص و جاذبيتها  اند و در نتيجإل اجتماع پروتون آمده
 اند.  مختلف، تمام اجسام موجود در عالم، ايجاد شده

اي است كه هنوز  از كجا آمده و چرا اين خواص را دارد، مسئله» پروتون«اما اينكه 
 علوم بشري نتوانسته است پاسخي به آن بدهد. 

___________________________________ 
 . 29، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1
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با دقت و بررسي در تحليل و فلسفإل وجودي اشياي مختلف و ارجاع دادنشان به 
رسيم كه وجود قوانين ثابت طبيعي، ضرورت حتمي  تي، به اين نتيجه مياصول اوليإل هس

 تابع و فرمانبردارش باشند. دارد تا ذرات گوناگون اين هستي 
باشد كه  تحليلي در ذرات خود، دليلي بر وجود پروردگار توانا و خالق مدبر ميچنين 

را آفريده و  ها ا و نوترونه ها، پروتون ها را رسم نموده و الكترون تمام پديدهطريقإل خاص 
ها بخشيده كه همإل قوانين طبيعي، ناشي از آن  همزمانه با آفرينششان، چنين خواصي بدان

 باشند.  خواص مي
اگر فكر و عقل محدود ما ت�ش نمايد كه به عقب برگشته و نقطإل صفر يا مبدأ اوليإل 

طه و لحظإل مشخصي جويي كند، درخواهد يافت كه بايد نق هستي را در زمان گذشته پي
دهند  ماد   براي آغاز اين هستي وجود داشته باشد تا ذرات اصلي و عناصر ابتدايي تشكيل

اين جهان، از آن زمان شكل گرفته باشند؛ همزمان با ايجاد و آفرينش اين جوهرهاي 
 نيز به وجود آمده باشد. ها  آن كنند  رفتار و سلوك مادي، بايستي خواص تعيين

بايستي ها  آن كند كه عامل به وجودآورند  اين ذرات و خواص قتضا ميمنطق سليم ا
 قب�ً موجود بوده و داراي قدرت و تدبيري مافوق قدرت و تدبير تمام بشريت باشد. 

دانند كه هنوز بشر آننه را لزم است دربار   مي  بين، نيك امروزه دانشمندان روشن
 دست نيافته است.  هاي طبيعي و اسرار هستي بداند، بدان پديده

كنيم كه  گرديم، م�حظه مي انگيز موجودات زنده باز مي وقتي كه به عالم شگفت
گردد و لذا برداشت و  تر مي روز به روز در نظرها پينيدهها  آن حركات و سير وجودي
مواد اوليإل كند.  ترين درجإل احتمالي نزول مي نيز به پايينها  آن تفسير تصادفي در مورد

و » ازت«و مقدار اندكي » هيدروژن، اكسيژن، كربن«نده از سه عنصر اصلي، يعني اجسام ز
ين موجودات زنده، تر كوچك ترين و جسم سادهشده است. در   ساير عناصر تشكيل

 هاي عناصر ياد شده وجود دارد كه اگر اين مقدار را به نسبت انواع ها عدد از اتم ميليون
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سبه كنيم، احتمال تركيب و انسجام اين ذرات بر تر موجودات محا و پينيده تر بزرگ
 رسد.  اي غير قابل تصور، يعني صفر مي اساس تصادف، عق�ً به درجه

اينك اگر به ساختار موجودات زند  تكامل يافته بنگريم، موجودات متفكر و داراي 
ه هستند ريزي، ابتكار و اعمالي اعجازگون اي را خواهيم يافت كه داراي توان برنامه انديشه

 و قصد تسخير قوانين طبيعي را دارند. 
ها  آن انفعالت، تغيير و تحولت و نظام و تركيبات انجام شده برحال اگر تمام فعل و 

پذيرد؛ اما اگر  و تصادفي بپنداريم، هيچ فكر و منطق صحيح عق�ني آن را نميرا اتفاقي 
باشد؛  طه نظر علمي باطل و محال ميبينيم كه از نق كساني چنين ادعايي نمودند، مياحياناً 

، ايجادكننده و »اهللا«كند كه عبارت از وجود  اي خودنمايي مي لذا فرض منطقي ساده
آغازگر هستي است؛ اين كلمه گرچه ساده است ولي شكوه و عظمتي غير قابل توصيف و 

 ». آسماني دارد
37Fگويد ميشيمي  متخصص زمين » واين. اولت«دكتر  -10

نشمندان، بسياري از دا« :1
اي آنان  را قبول ندارند، ولي در عين حال عدهالطبيعه  مفهوم متافيزيك يا مافوق

گونه اط�عي از كيفيت  آورند كه هيچ هاي طبيعي به زبان مي سخن از برخي پديده
ها ندارند. مسلم است كه علت طبيعي ناميدن اين  يا مفهوم واقعي اين پديده

در طبيعت است؛ در حالي كه محض ها  آن دنها، تكراري بودن و واقع ش پديده
 كند.  اين نامگذاري، حقيقت و ماهيت پديده را روشن نمي

آيا ساختار دستگاه  :كنيم جهت روشن شدن مسئله، سؤالي را با اسلوب علمي مطرح مي
هاي يك  گيري با اين ظرافت پينيدگي كه در آن وجود دارد، نتيجإل اراده و تصميم» رادار«

يا ناشي از تصادف محض؟ آيا تصادف است كه رادار كوچك موجود در بدن  سازنده است
يابي  جانوي مثل خفاش را پديد آورده يا اراده و تدبيري انديشمندانه؟ راداري كه براي جهت

___________________________________ 
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تواند  شود و به خودي خود مي نياز به دقت نداشته و دستخوش تعمير و اص�ح هم نمي
 وليد كند؟!رادارهاي مشابه خود را پي در پي ت

و تجارب دانشمندان نيز بر اساس اراده، ادراك، نقشه و روابط علت و چون خبرگي 
گيرد، لذا آنان اولين افرادي هستند كه به اقتضاي منطق صحيح، وجود يك  معلولي صورت مي

پذيرند؛ حكمتي كه در همه جا و همه حال  منشأ عقلي و حكمت عالي را در نظام هستي مي
هايش بوده و  هاي كوچك و بزرگ آفريده جنبيدنوانا و آگاه بر تمام حركت و حاضر، ناظر، ت

 گذارد.  نهايت را از حيطإل حفاظتي خويش، فرونمي اي از اين هستي بيكران و بي ذره
ها  آن معانيها اشاره شد كه بدون ايمان به وجود خدا،  هايي كه بدان غير از پديده

كه داراي چنين حالتي  ياري نيز وجود دارندو موجودات بسها  يدهنامفهوم است، پد
هاي فرديشان به  هستند؛ از قبيل مشابهتي كه ميان تمام موجودات زنده، در عين تفاوت

هاي درختان، قطرات آب و ... كه هر  خورد، سرانگشتان اعجازآميز آدمي، برگ چشم مي
زواياي مختلف  ،ها اين ي منحصر به فردي دارند؛ مهمتر از همإلها ويژگي كدام صفات و

عقلي، ارادي و مهارتي در برترين مخلوقات خدا يعني انسان است كه به صورت 
 باشد.  چشمگيري با ساير مخلوقات، متفاوت مي

همان طور كه گفتيم، اعتقاد به وجود خدا بايد متكي بر ايماني قلبي باشد كه با روح و 
ي ايمان به خدا درنزد افراد هر انساني آشناست؛ عليرغم درجات متفاوتي كه برا فطرت

گرانه و زاييد  عقل و تدبير است نه ايماني  بشر وجود دارد، مراد ما در اينجا ايماني روشن
 كوركورانه و تقليدي! 

بسياري از مردم به خدا ايمان آورده و شيريني آن را در درون خود و دنياي مادي 
 اند.  پيرامونشان به خوبي احساس كرده

كسب شناخت و معرفت حقايق و سؤال از چگونگي آفرينش ت�ش در جهت 
موجودات و علل آن، از صفات برجستإل عقل بشر است؛ بنابراين هر گاه دانشمندي به 
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اي  اش و استمرار آن در هر رشته روزانهوجود خالق هستي ايمان آورد، تحقيق و مطالعإل 
 ». كه باشد بر استحكام ايمانش خواهد افزود

گرايي  تنها مادي«اي زير عنوان  فيزيكدان، مقاله» ويليام نبلوچايروينگ «دكتر  -11

  38F1 :كنيم به رشتإل تحرير درآورده كه نكاتي از آن را ذي�ً بيان مي، »كافي نيست
تفسيري منطقي و ها  آن هاي منكران خدا نظر و تأمل نموده، ولي در در گفته) الف

 صحيح براي پديد  متقن هستي نيافته است. 
كه علوم بشري متكي بر آن است، مورد كاوش و بررسي  اي را گرايانه مادي دليلب) 

را در دستيابي به شناخت حقيقت، ناتوان يافته است؛ گرچه اين ها  آن قرار داده، ولي
هاي  كند ولي خود پديده ها را سبب حدوث برخي ديگر معرفي مي دليل، برخي از پديده

 ند. سبب نيز، نياز به تفسير و تبيين دار
ها دانسته شده، مورد ارزيابي قرار  نظريإل تصادف را كه سبب ايجاد برخي پديدهج) 

داده است، اما آن را به دور از هر منطق فكري صحيح تشخيص داده، چرا كه به نظر وي 
 اي مبدع در رأس اين امور وجود داشته باشد.  بايد آفريننده

به اين نتيجه رسيده كه ايجاد خود به  با تحقيق و جستجو در ماد  اوليإل موجودات،د) 
 پذير است.  باشد و حل اين معما تنها بر منباي ايمان به خدا امكان خودي آن، محال مي

همننين در جستجو پيرامون نظريات علمي به اين حقيقت واقف گشته كه ( وي  ه
در اين  قبول بيشتر اين نظريات، بر اساس نوعي ايمان و اعتقاد غيبي استوار است؛ لذا

كند، چرا كه يكي از عناصر اساسي دين، ايمان به  نقطه، با دين همخواني و ارتباط پيدا مي
 باشد.  عالم غيب مي

ي آسماني، به درك اين نكته رسيده كه ها كتاب در مطالب و محتوايايشان با دقت و) 
به  ها كتاب هايي است كه در اين بيشتر كشفيات علمي تاكنون تأييدكنند  بسياري از پيام

 خورد.  چشم مي
___________________________________ 
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خداوند گيري اين حقايق انكارناپذير، به وجود  بندي و نتيجه وي سرانجام بعد از جمع
 آورد!  يكتا و پروردگار جهانيان ايمان مي

بعضي از دانشمندان كه مجذوب تخصص « :نويسد اش چنين مي ايشان در مقاله
تواند به  كنند كه علم مي صور مياند، ت زده شده علميشان گشته و به عبارت ديگر علم

تنهايي تمام مسائل را حل كند و لذا حيات در نظر آنان عبارت از مجموعإل فعل و 
معين انفعالت فيزيكي و شيميايي است كه به تناسب امور، هر بار در مورد چيزي 

گيرد. به نظر آنان هيچ مقصود و هدفي از آفرينش هستي وجود نداشته و به  صورت مي
، يعني رابطإل حرارت و حركت، تمام جهان سرانجام از »دوم ترموديناميك«قانون  موجب

 ...».بين خواهد رفت و همه چيز نابود خواهد گشت 
هدف بودن  گراي معروف در مورد پوچ و بي ، مادي»برتراند راسل«وي پس از آنكه سخن 

كند، خود چنين ادامه  قل ميدر آينده را نها  آن آفرينش جهانيان به ويژه انسان و نابودي قطعي
دانند، چرا كه  كنند و علم را تواناي مطلق نمي ولي تمام دانشمندان چنين فكر نمي«...  :دهد مي

تواند اعتماد، زيبايي، حق و  علوم قادر به تحليل و شناسايي هر چيزي نيستند. مث�ً علم نمي
ف زندگي ارائه كند؛ خوشبختي را تعريف نموده و يا تعريف درستي براي زندگي و هد
 مهمتر از همه اينكه علوم هرگز توانايي اثبات عدم وجود خدا را ندارند. 

هاي خود را تكميل و به كشف حقايق نايل  ها و نظريه تا فرضيهكوشد  علم پيوسته مي
علم  گردد، آن دو نيز از تر نزديك و هدفگردد؛ ولي مثل اينكه هر اندازه علم به اين د

 شوند.  تر مي گريزان
دريافت و بينشي كه ما نسبت به جهان هستي داريم، بر حواس ناقص و ابزار نسبي و 

 غير دقيق استوار است. 
كند  اشاره مي» اُليور وندل«سپس به سخن فيزيكدان و نويسند  بلند آواز  آمريكايي 

 تر هر قدر كه معلومات بشري افزونتر شود، شكاف ميان علم و دين تنگ« :كه گفته است
 ». كند گشته و فهم حقيقي از علوم، زمينإل ايمان به خدا را بيشتر فراهم مي
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پردازد كه علوم  اش به بيان اين مطلب مي در ادامإل مقاله» ايروينگ ويليام نبلوچ«دكتر 
العاده ريزي كه ماد  اوليإل تمام اجسام  شمار و فوق توانند روشن كنند كه اين ذرات بي نمي

توانند از  اند؛ همان طور كه نمي ند، چگونه و از كجا نشأت گرفتهباش موجود در هستي مي
ها چگونه و بر چه اساسي دور  راه قبول نظريإل تصادف اثبات نمايند كه اين ذرات و اتم

گيري موجودات، تركيب يافته و به هم  هم گرد آمده و از قانون معيني جهت شكل
 اند!  پيوسته

هاي صورت  عالي و تكامل يافته، از تغيير و تبديل و اين فرضيه كه گويا تمام حيوانات
ها  آن تر از خودشان و يا از راه به هم پيوستن دو نوع متفاوت از در حيوانات پايينگرفته 

 اي مردود، غير منطقي و نامعقول است.  اند، نظريه به وجود آمده
نموده يا جو گرايي، خدا را جست علوم قادر نيستند با جوانب ماديشان و از راه مادي

هاي جهان هستي، بسياري از منجمان و  اما م�حظإل شگفتيحقيقت ذاتش را دريابند؛ 
ها پنهان، براي جهان  ري از ديدهشناسان منصف را به سوي اعتقاد به وجود مدب ستاره

 خواند.  هاي اسرارآميزش فرامي گسترده و نظام
  :دارد اين چنين اع�م مي »اهللا«وي سرانجام ايمانش را به وجود خداوند عزوجل 

توانم تصور نمايم كه تصادف  من به وجود خداوند سبحان اعتقاد دارم، زيرا نمي«
، پروتون، اتم، اسيد آمينه و  گونه تفسير درستي از پيدايش اولين الكترون صرف، بتواند هيچ

 پروتوپ�سم، بذر اوليإل هستي يا عقل نخستين ارائه بدهد. 
ا از نقص او، يگانه توضيح و برّا معتقدم كه وجود قدسي و ممن از آن جهت به خد
 ».باشد اشياي متفاوت و پراكنده در گستر  هستي ميتفسير منطقي براي وجود 



 
 
 

 

 :بخش ششم
ايماني  شناس و ايجاد توهم بي تحريف نام دانشمندان بزرگ هستي

 آنان به وسيلة منكران وجود خدا

در كتابش به نام » صادق جإلل عظم«ر سخنگوي منكران وجود خدا در قرن حاض

اس�م در مورد هستي، آخرين واضح است كه نظريإل « :نوشته است» نقد انديشة ديني«
اي است كه هستي را بر اساس لحاظ نمودن علل غايي، اهداف عالي و مفاهيم  نظريه

ه در كند. اما آيا اين آخرين برداشت و نظري اخ�قي نظير حق و عدل، تفسير و تبيين مي
هيچ تناسب و سنخيتي با نظريات علمي حاكم بر جهان معاصر و مورد هستي و حيات، 

هاي  يم و نظري به تفسير و برداشتفرهنگ رايج در آن دارد؟ اگر گامي به گذشته باز گرد
اي از  علمي دانشمندان پيرامون هستي، از نيوتون گرفته تا انيشتين بياندازيم، آيا هيچ مقوله

گونه  يابيم؟ آيا اين آن مي عالي، حق، عدل، روح، جمال، خالق و ... در متنقبيل اهداف 
اي  يم اخ�قي و ديني، هيچ جايگاه و منزلتي در محور نظريإل نسبيت يا مكانيزم هستيمفاه

 ». دارند؟
خواهد با سخنانش اين توهم را  باشد، مي مي ص كه خود از ذريإل نياكاني مسلماناين شخ

شناس از نيوتن گرفته تا انيشتين  اد كند كه گويا سلسلإل دانشمندان هستيدر اذهان مردم ايج
 باشند!.  دين و منكر وجود خدا مي صاحب نظريإلمشهور نسبيت، عموماً بي

دربار  خويش و نيوتن و ساير دانشمندن را نقل به همين جهت، سخنان خود انيشتين 
  :آيند عرصإل جهان مادي به شمار ميكنيم كه پيشتازان و پيشگامان نهضت علمي معاصر در  مي

كنيم،  در درون خود احساس مي ها انسان زيباترين جنبش روحي كه ما« :گويد انيشتين مي
گيرد.  ها، وجودمان را فرامي اي است كه هنگام تفكر در امور غيبي و پنهان از ديده تكان و لرزه

 آيد.  يقت به حساب مياين تكان روحي، هستإل اوليإل تمامي علوم و فنون در شناخت حق
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اي است كه هراسان در  در واقع به مثابإل مردهكه داراي چنين احساسي نباشد، هر كس 
 كند.  زندان مادي بدنش، بدون احساس لذت، تعجب، زيبايي و ... زندگي مي

همان موجود كه شناسايي  :فهماند كه خالص و زبد  احساس ديني به ما ميجوهر  
آميز  هاي حكمت ن نيست، در حقيقت وجود دارد و مملو از نشانهدقيق ذاتش برايمان ممك

و  ها ويژگي هاي زيباي انوارش به قدري شديد و درخشنده است كه است و جلوه
 هاي ناتوان عقل ما قادر نيست جز صورتي ظاهري از آن را دريابد ... . ملكه

آميز  بنيان حكمتدر زمينإل » نيوتن«و » كپلر«ايمان چه كسي به قوت و ژرفي ايمان 
تا و شوق سرشاري است كه اين دو را بر آن داشته باشد؟! چه شور  هستي مي

 يافته نور عقل در هستي را مشاهده نمايند؟! ... . هاي تجلي ترين شعاع ضعيف
كنم دانشمندي حقيقي پيدا شود كه مباني صحيح و زيربنايي جهان هستي را  تصور نمي

 نمايد.  ا به كمك حكمت حاكم بر جهان، آن را استنباط ميدرك نكند؛ آن مباني كه عقل م
دانشمند بدون ايمان، همانند شخص لنگي است كه يك پايش از كار افتاده؛ ايمان تقليدي و 

 باشد ... .  هاي متفاوت مادي مي بدون علم نيز همانند شناخت شخص نابينا از واقعيت
اين نوع از احساس و باور ديني شناخت و  ها، بر و دانشمندان در تمامي عصر و زماننوابغ 

بينش و تصور،  عاند؛ احساسي كه مخصوص گروه خاصي نبوده و خدا در اين نو آگاهي داشته
 و ساير موجودات است.  ها انسان قالب و ساختار بشرگونه ندارد بلكه مافوق

اين مهمترين وظيفإل علوم و فنون و صاحبانشان به نظر من، بيداري و شكوفا نمودن 
 ...». باشد  و زنده نگه داشتن و تقويت آن مي ها انسان احساس ديني در درون

آننه بيان شد، مختصري از سخنان انيشتين بود كه در آن به اع�ن ايمان عميق خود و 
نمايد. اما  اش اذعان مي نوابغ و دانشمندان بزرگ بر وجود خداوند آفريننده و حكمت بالغه

از دانشمندان بزرگ ود خدا، ضمن مقالت كفرآميزشان، با اين حال، منكران وج
برند تا  هاي متفاوت علمي نام مي صاحب نظر در رشتهشناس و طبيعيدانان  هستي
وسيله در اذهان عمومي چنين ايجاد توهم نمايند كه گويا اين دانشمندن نيز، منكر  بدين
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باشد؛  گرايي مي ي و ماديبينش الحادوجود خدا بوده و نظريات علميشان نيز تأييدكنند  
اساس بوده كه دليل درستي از عقل يا  حال اينكه انكار وجود خدا، صرفاً وهم و خيالي بي

 علوم تجربي براي اثبات آن وجود ندارد. 
را به بدترين شيوه نظريإل نسبيت انيشتين كننده،  پراكنان گمراه برخي از اين شايعه

هرگز ربطي به آن ندارد؛ با ترفند شيطاني  كنند كه تحليل نموده و در خدمت حمل مي
بعضي از مفاهيم بديهي عقلي، اخ�قي و قانوني را با نسبت دادن به قانون مذكور مطابق 

دهند؛ در حالي كه صاحب اصلي اين نظريه يعني خود انيشتين،  ميل خويش تغيير مي
گونه  قت اينهاي غلطي است. مفهوم نظريإل نسبيت در حقي شديداً مخالف چنين برداشت

ش به موضوعات حقيقي عقلي، ا است كه شعور و احساسات انساني را از ادراكات ذاتي
اثبات كرد كه ما مث�ً در راست و مستقيم  هاين نظريانيشتين به وسيلإل كند.  منتقل مي

كنيم، چرا كه سطح كر  زمين حالتي  اشتباه ميدانستن برخي خطوط و اشياء، گهگاهي 
كند كه مكان و زمان حركت نيز الزاماً در فهم و  همننين خاطرنشان ميمحدب دارد. وي 

ها دخالت دارند؛ بنابراين ما ملزم خواهيم بود كه صرفاً تحت تأثير  برداشت ما از پديده
كه در آن قرار داريم، به اشتباه مخصوصي احساسات مخصوص به خود و زمان و مكان 

مث�ً ما به چيزي كه بالي سرمان قرار گرفته  اي تعميم ندهيم. پديدهحكمي را در مورد 
كنيم و به چيزي كه زير پاهايمان قرار گرفته، صفت  است، صفت بال بودن را اط�ق مي

ه ما در بخوانيم، نسبت  كنيم آن چيزي را كه بال مي پايين بون را؛ در حالي كه فراموش مي
 باشد و برعكس.  ن مياييپاين وضعيت قرار دارد ولي نسبت به چيزهايي ديگري 

ناپذيري كه انيشتين و  اما نبايد اين حقيقت را فراموش كنيم كه اساس استوار و تزلزل
توان به  باشد؛ از آن جمله مي عقلي مي تكنند، بديهيا تكيه و استناد ميامثال او بدان 
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 ضرورتمواردي از اين بديهيات عقلي مانند نظريإل نسبيت، محال بودن اجتماع نقيضين، 
39Fوجود پروردگار و پديدآورنده براي جهان هستي اشاره نمود.

1 
 

___________________________________ 
شود كه در نظر عقل، واضح و آشكار بوده و دانستنشان محتاج  بديهيات عقلي به چيزهايي گفته مي -1

 تفكر و دليل نباشد (مترجم). 



 
 
 

 

 :بخش هفتم
 انكار وجود روح و روان از سوي منكران وجود خدا 

گرايان منكر خدا (ماترياليسم) بر اين فرض استوار است كه حيات و  مكتب مادي
از بين اي مادي است و زندگي بشر با نابودي بدن مادي به كلي  زندگاني، صرفاً پديده

رفته و اثري از روح و روان باقي نخواهد ماند، چرا كه حيات در انسجام و به هم 
 كند.  پيوستگي اجزاي مادي بدن، خودنمايي مي

گفتإل خويش ندارند و روزي نبوده و  البته اينان جز ادعاي گزاف، دليل ديگري بر
اي از عقل و خرد  رهبود كه به مجرد ادعا، حقي ثابت شود مگر نزد كساني كه بهنخواهد 

اين شناسي در دستاوردهاي  نداشته باشند. اما برعكس جهت رد ادعايشان، دليلي در روان
 خورد.  علم به چشم مي

هاي مادي  شناسان پيرامون انسان، ثابت شده است كه سلول هاي روان مث�ً در بررسي
نون تغييرپذيري است بدن، پي در پي تازه شده و اين بدن، به منزلإل جوي جاري، مطيع قا

را ها  آن جايهاي جديدي  ميرند و سلول هايي مي د؛ سلولاي توقف ندار و لحظه
سال يكبار  10اي است كه در مدت هر  گيرند. اين تغييرو تبديل در بدن آدمي به گونه مي

پذيرد؛ يعني در  صورت ميهاي مغز  هاي بدن به جز سلول ل به طور كامل در تمام سلو
گيرد، در حالي كه خود انسان چنين  ز بين رفته و بدني ديگر جاي آن را ميا واقع بدن

گيرد،  كند و هويتش نيز تحت تأثير آن تغييرات قرار نمي دگرگوني وسيعي را احساس نمي
هاي جسماني، محبت، كينه و ساير  بلكه تمامي علم، هوش، حافظه، عادات، مهارت

ر حالت قبل از تغيير، باقي و پايدار عواطف و صفات و جسمي و روحيشان همننان ب
 باشد.  مي
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بود، به محض نابودي  هاي مادي مي گاه كنش و واكنش اگر انسان صرفاً مظهر و جلوه
ها،  ها، تخصص بايست كليإل مهارت هاي مغزي ـ مي بدن مادي قبلي ـ به جز سلول

اي  نتيجهحال اينكه چنين رفت،  عواطف و ساير صفات كسب شد  مادي نيز از بين مي
حاصل نشده است؛ لذا اين حقيقت، از نظر عقل و منطق دللت دارد بر اينكه چيزي 

ي والي انساني را ها ويژگي روحاني غير از اين بدن مادي در ماهيت انسان وجود دارد كه
كند و در صورت نبودن اين بعد غير مادي، احتمال زيادي وجود داشت كه  حمل مي

و صفات اكتسابي پيشين را حفظ نمايد، بلكه به محض نابودي بدن ها  انسان نتواند مهارت
 گشت.  ها نيز نابود مي اول، اين صفات و مهارت

كه پديد  حيات و زندگي، تنها از راه ايمان به حقيقت گردد  از همين جا برايمان روشن مي
وص پذير است؛ روحي كه از جانب خدا در بشر دميده و در متون و نص وجود روح امكان

اصيل ديني بر آن تأكيد فراوان شده، و بعد از مرگ و نابودي بدن مادي نيز همننان باقي خواهد 
همانند بود؛ چرا كه مرگ، به معني انفصال و جدايي كامل روح از بدن بوده و در بسياري موارد 

ماند، با اين تفاوت كه در حالت خواب، جدايي ناقص ميان روح و بدن حاصل  خواب مي
 كنند  اين حقيقت قرآني است.  د؛ كشفيات جديد علمي نيز تأييدشو مي

  40F1 :آمده است» وحيدالدين خان«ارزشمند نويسند  اس�مي در يكي از آثار 
هاي روحي، رواني، تجربي و آزمايشگاهي ثابت كرده است كه حيات پس از مرگ  بررسي«

ات بقا و جاودانگي روح، بقا و هاي ياد شده، ع�وه بر اثب تر اينكه بررسي وجود دارد؛ عجيب
 ». كند!! را نيز اثبات مي ها انسان برقراري شخصيت و صفات فردي قبل از مرگ

وجود داشته كه تا به حال سخني  ها انسان از روزگاران قديم اندرونبسياري از خصوصيات 
شناسان  كه روان را نام برد» رؤيا«توان  ي انساني ميها ويژگي ايم؛ از جملإل اين شان نگفته درباره

اند.  اند، در حالي كه دانشمندان پيشين اط�عي در مورد آن نداشته معاصر آن را كشف نموده

___________________________________ 
 ا س�م يتحدي، تأليف وحيدالدين خان.  -1
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هاي مختلف جهان هستي، مشابه مورد فوق  هاي زيادي را در زمينه اخيراً تحقيقات و سرشماري
 العاده با اهميتي به دنبال داشته است.  ايم كه نتايج فوق به عمل آورده

شناسي  هاي علم روان است كه از گرايش» هاي روحي بررسي«ز اين مباحث، يكي ا
 ها انسان ي غير عاديها ويژگي باشد و هدف از آن، ت�ش در جهت كشف و شناسايي مي

 است. 
م در انگلستان  1882اجراي اين شيو  پژوهش، سال اولين انجمن علمي به منظور 
م عمل خويش را به  1889انجمن، در سال دهند  اين  برپا گرديد؛ اعضاي علمي تشكيل

نفر از هموطنان اجرا نمودند؛ هم اكنون نيز انجمن مذكور،  17اي بر روي  صورت گسترده
هاي بسياري در  باشد. بعد از آن، انجمن موجود مي» ي روحيها پژوهش انجمن«به نام 

پي و  درها و تجربيات پي  همين راستا در كشورهاي مختلف ايجاد شده و با بررسي
انگيزي پس از  اند كه شخصيت انساني به شكل شگفت گسترد  خويش، اثبات نموده

 ماند ... . نابودي بدن مادي همننان باقي و پابرجا مي
، كه اعتقادي به حيات پس از مرگ »براون«، استاد فلسفإل دانشگاه »پروفسور دوكاس«

كند  مون اين مسئله ارائه ميندارد، در باب هفدهم كتابش، بحثي روحي ـ فلسفي را پيرا
اي معتقد  شود كه ايشان فارغ از مسايل ديني، به گونه كه از مضمون آن چنين برداشت مي

گروهي از نخبگان علمي ما « :باشد؛ سخن وي بدين قرار است به زندگي پس از مرگ مي
 هاي مختلف علمي هستند، و بررسي آثار و نشانهكه اكثراً كارشناس و متخصص پژوهش 

عميق و هاي  ها و آثار روح نموده و ضمن كاوش اقدام به جستجو و بررسي نشانه
بقاي «اند كه با توجه به دليل و شواهدي بسيار، نظريإل  موشكافانه به اين نتيجه رسيده

توان به استاداني  اين بزرگان ميرسد ...؛ از جملإل  ، معقول و ممكن به نظر مي»روح

. مايرز، سزار لومبرازو، كميل  ر ويليام كرولس، ف. و. هآلفرد راسل واليس، سهمنون 

فإلماريون، سراُليور لدج، دكتر ريچارد هوچسن، مستر هنري سيدويك و پروفسور 

 ». اشاره كرد هيسلوب
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گردد كه اعتقاد به  بنابراين روشن مي« :دهد چنين ادامه مي» دكتر دوكاس«سپس 
آن ايمان داريم، نه تنها يك واقعيت جاوادنگي زندگي پس از مرگ كه بيشتر ما به 

اي باشد كه اثبات آن  خارجي است بلكه ممكن است در ميان اعتقادات ديني، يگانه عقيده
پذير است؛ اگر چنين چيزي صحت داشته باشد باز هم امكان  به كمك دليل تجربي امكان

 ». زمينه دست يابيم هاي قطعي و يقيني در اين دارد به آگاهي
ي به عمل آمده در ها پژوهش دارد كه نتايج بررسي و اظهار مي» نراي«دكتر 
ها و كارنجات مختلف، بيانگر اين حقيقت است كه در جسم آدمي، بخشي  آزمايشگاه

 نامرئي يا روحاني وجود دارد. 
گرايان و منكران وجود خدا را  ادعاي پوچ ماديها،  اين مجموعه بررسي و كاوش

مدعي هستند كه زندگي موجودات زنده، تركيب خاص از ماده  كند؛ زيرا آنان كن مي ريشه
است كه به محض فروپاشي و از هم گسيختگي اين تركيب مادي، اثري از زندگاني نيز 

ماند؛ اما باور ديني بيانگر اين حقيقت است كه اساس زندگاني و حيات، ناشي از  باقي نمي
و اين همان چيزي است كه  شود دميده مي ها انسان روحي است كه در اجساد مادي

 بررسي و تحقيقات علمي به آن اقرار نموده است. 
پرستي، شهوتراني، سركشي و نافرماني در برابر سلطإل  اما با كمال تأسف، هوا و هوس

گرايان منحرف از حقيقت را كور كرده و سد  ناپذير خدا بر هستي، ديدگان مادي پايان
هاي خيالي و از پيش تعيين شده را در  و پرداختهگردد و ساخته  رؤيت راه حقيقتشان مي

نماياند، و نگرششان  و كردار ناپسندشان را در نظر شيرين و زيبا ميفكر و ذهنشان آراسته 
در سازد؛ لذا  هاي زندگي دنيوي محدود مي را در چهارچوب شهوات، لذات و جلوه

 تاريكي افكار باطلشان براند، حيران و سرگردانند؛ در  ي كه براي خود ايجاد كردهبگردا
و نهند و با خودپسندي  برهم ميهاي نور حق چشم  پينيند؛ در برابر جلوه گرد خود مي

 شوند.  تكبر از آن روي گردان مي
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  كنند كه بدن مادي را به وضوح برايمان بيان ميآيات و نصوص قرآني، اين حقيقت 
است كه آراسته به حيات و  آدميزاد، تنها به وسيلإل دميده شدن روح خداوندي در آن

 گردد.  زندگي مي
  :فرمايد سور  حجر مي 29تا  26خداوند عزوجل در آيات 

اي بيافريديم. و جن  و ما انسان را از گل خشكيد  فراهم آمده از گل تيره شد  گنديده«
را پيش از آن از آتش سراپا شعله بيافريديم. (اي پيغمبر! بيان كن) آن زمان را كه 

پس فرآينم.  اي انسان را مي من از گل سياه شد  گنديده :رت به فرشتگان گفتپروردگا
در او دميدم. (براي آنگاه كه او را آراسته و پيراسته كردم و از روح متعلق به خود 

 ».بزرگداشت و درودش) در برابر به سجده افتيد
  :فرمايد سور  ص نيز مي 72تا  71در آيات 

علي و عالم بال در گرفت) كه پروردگارت به فرشتگان وقتي (اين گفتگو در مأل ا«
آفرينم. هنگامي كه آن را سر و سامان دادم و آراسته و  من انساني را از گل مي :گفت

پيراسته كردم، و از جان متعلق به خود در او دميدم، در برابر سجد  (بزرگداشت و درود) 
 ».ببريد

مرحلإل وجودي انسان به شكل ابتدايي رسد كه  حظإل اين نكته، ضروري به نظر ميم�
بينيم  گل (طين)، بر مرحلإل وجودي بعدي يعني گل خشكيده (صلصال) مقدم است و مي
قرار كه خداوند در هر كدام از اين دو مرحله، فرشتگان را آگاه نموده و مورد خطاب 

رد از سازند كه حيات انساني هر ف دهد. نصوص قرآني، اين حقيقت را بر ما آشكار مي مي
 گردد.  روح در كالبدش آغاز ميس�لإل بشر، در شكم مادر و با دميدن 

  :فرمايد سور  سجده مي 9تا  6خداوند عزوجل در آيات 
او خداوندي است كه از پنهان و آشكار با خبر است، وچيره و مهربان است. آن كسي «

اريد. سپس خداوند كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد و آفرينش انسان (اول) را از گل آغ
هاي  آفريد. آنگاه اندامذريإل او را از عصار  آب (به ظاهر) ضعيف و ناچيزي (به نام مني) 
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او را تكميل و آراسته كرد و از روح متعلق به خود (كه سري از اسرار است) در او دميد، 
شما  آفريد (تا بشنويد و بنگريد و بفهميد، اما) ها دل و ها چشم ها و و براي شما گوش
 ».آوريد هاي او) را به جاي مي كمتر شكر (نعمت

) �م اهللا عليها(س را در رحم پاك مريم ÷زماني كه خداوند اراده نمود تا عيسي
  :فرمايد سور  انبياء مي 91چنانكه در آيإل بيافريند، از روح متعلق به خودش در آن دميد؛ 

مريم) زني را كه (ازدواج  (همراه با قصإل اين پيغمبران و خوبان، ياد كن سرگذشت«
عفتي) كام�ً پاك نگاه داشت، و ما از روح  نكرد و) دامان خويش را (از آلودگي به بي

متعلق به خود در وي دميديم، و او و فرزندش (مسيح) را نشانإل بزرگي براي جهانيان قرار 
جهان را بدون پدر ديده به داديم. (چرا كه زني را بدون شوهر حامله كرديم و پسري 

گشوديم، و تغيير اسباب و مسببات را به عنوان دليلي بر قدرت خدايانإل خود به مردمان 
نموديم و متوجهشان كرديم كه آفرينند  قوانين و سنن حاكم بر جهان، هر وقت كه 

 ».تواند قوانين و سنن را دگرگون كند بخواهد مي
پديد  خواب معرفي  ندر لحظإل جدايي روح از بدن، همانقرآن كريم، پديد  مرگ را د

  :فرمايد سور  زمر مي 42نموده و در آيإل 
گيرد. ارواح  برمي ها انسان و در خواب ها انسان خداوند ارواح را به هنگام مرگ«

دارد و ارواح ديگري را (كه  كساني را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است نگاه مي
گرداند تا سرآمد معيني (و وقت  يهنوز صاحبانشان اجلشان فرانرسيده به تن) باز م

ن و زنده همسان مردمشخصي كه پايان عمر است). در اين مسألإل (خواب و بيداري كه 
) براي ها انسان هاي روشني (از مبدأ و معاد قدرت خدا و ضعف شدن است) نشانه
 ».انديشمندان است



 
 
 

 

 :بخش هشتم
 باور  كاوان بي شناسان و روان ادعاي روان

گران مسائل روحي ـ رواني،  كاوان و تحليل م است بدانيم كه همإل رواندر ابتدا لز
كنند مسئلإل ايمان به خدا ناشي از  منكر وجود خدا نيستند، بلكه برخي از آنان كه ادعا مي

مورد خطاب ما حس ناخودآگاهي انسان است و فاقد وجود واقعي و خارجي است، 
  انديشإل بشري و احساسات وجداني و اي زاييد چنين مسئله :گويند باشند كه مي مي

 باشد!  روحي مي
كوبند، در حالي كه از توجه  باوران، مدام و بدون دليل بر طبل پوچ ادعايشان مي اين بي

را با قوت و اتقان به  ها انسان و عنايت به دليل عقلي و تجربي فراواني كه پي در پي
 و گريزانند. گردان  خوانند، روي سوي ايمان به آفريدگار فرامي

چنين ادعاهايي تنها در داير  خيالت و تعلي�ت احتمالي و قضاياي وهمي محصور 
 باشند.  بوده و مستند به هيچ دليلي عقلي، منطقي يا تجربي نمي

گونه سخنان و ادعاها درست شبيه محتواي سخن كسي است كه ادعا نمايد خورشيد  اين
باشند؛  مي ها انسان ه و ناشي از تصور ناخودآگاهدرخشان و ماه تابان، وجود خارجي نداشت

و سپس تحقق آرزوهايش را در پروراند  گونه كه انسان، ابتدا رؤياي نور را در مغز مي بدين
گرو آن نور هدايتگر ترسيم نموده و اين رؤياها در ژرفاي ناخودآگاهش ريشه دوانيده و لذا 

ارد كه شعله و پرتوهاي فروزانش تمام گردد كه در جهان هستي خورشيدي وجود د معتقد مي
ها  نورديده، يك ماه نيز وجود دارد كه انوارش بر پرد  تاريك شبهاي زمين را در  كرانه
 سازد!  تازد و زمين را يكپارچه غرق نور مي مي

را با قاطعيت بر زبان راند، در ديد  هر روشن است كه هر كس چنين سخناني 
 د. آي خردمندي، بيمار به حساب مي
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رسيم كه چنين ادعايي نه تنها ناقض و مانع قضيإل ايمان به  بالخره به اين نتيجه مي
كنند  وجود خدا بيافزاييم؛ چرا كه  شمار اثبات توانيم بر دليل بي بلكه ميخدا نيست، 

وجود گرايش به سوي خدا در ضمير ناخودآگاه انسان، به كمك دليل عقلي و آگاهانه 
بر اينكه آفريدگار حكيم، عليرغم قرار دادن معيارهاي صحيح  شتافته و دليلي است

 عق�ني جهت درك دليل ايماني در جوهر  عقل بشر، احساسات ايماني را نيز در روان
ها و  گنجانيده تا بهتر به سوي ذاتش راهياب شوند! اين حالت در تمام گونه ها انسان

اديشان رن ادراكات عقلي و پختگي ارسيدن به دورا تا ها انسان ساختارهاي فطري اوليإل
 وجود دارد!



 
 
 

 

 :بخش نهم
 تفسير تاريخي منكران وجود خدا پيرامون مسئلة ايمان به خدا 

آن دسته از منكراني كه توجه خاص به تفسير و تحليل تاريخي مسايل فكري و رفتارهاي 
  :از شوند كه عبارتند دارند، خود به چند دستإل ديگر تقسيم مي ها انسان اجتماعي

يجإل گروهي كه پديد  ايمان به خدا و پيدايش دين را در ميان تمام ملل انساني، نت -1
هاي  فرسايي نظير انواع و اشكال مختلف ترس اوضاع و احوال سخت و طاقت

نمود؛  هاي قديم روي مي ي اوليه در زمانها انسان دانند كه بر وارد از محيطي مي
ها  ن خود جهت رويارويي با اين ترس و بيماما چون وسيله يا نيرويي مادي پيرامو

يافتند، ناچار به منظور حفظ و نجات خويشتن به نيروهاي غيبي و يا مادي  نمي
ايجاد نموده و به قصد العاده بزرگي پناه برده و خداياني ساختگي از آنان  فوق

 كردند.  قربت برايشان قرباني مي
مآبي و  ن مردم را ناشي از مقدسدر مياگروهي كه پديد  دينداري و خداگراياني  -2

العاد  آنان از اجداد و نياكان و بزرگانشان و يا از اين قبيل  گراميداشت فوق
تبار به  دانند؛ رهبر و پيشرو اين گروه، يك يهودي فرانسوي چيزهاي اسرارآميز مي

باشد كه اصل و اساس پيدايش دين و پرستش خدايان را وجود  مي» دوركيم«نام 
 كند.  مي  معرفي 41F1»توتم«ام چيزي به ن

هاي  هايي كه طرح مسئلإل ايمان به خدا را ناشي از بروز موقعيت ماركسيست -3
پندارند كه قضيه دينداري به طور كلي و مخصوصاً  دانسته و چنين مياقتصادي 

هايي هستند كه استثمارگران و  جملگي حيلهايمان به خدا و قوانين ديني، 

___________________________________ 
پوستان،  به ويژه سرخ  برخي از اقوام قديميروح محافظ شخص، درخت يا جانوري كه  :Totem :توتم -1

 كردند (مترجم).  حافظ و حامي روحاني خود دانسته و از تجاوز بدان يا خوردن گوشت آن خودداري مي
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داري، از خود  داري نظير فئوداليسم و سرمايه اي بردهه قدرتمداران حاكم در نظام
اند تا از اين راه به منافع خويش دست يابند؛ بنابراين، پديد   تراشيد و سر هم بافته

 دين جز مشتي خرافات ساختگي چيزي بيش نيست! 
ي مذكور، غير از ادعاي صرف دليل قابل قبولي ها گروه اما پر واضح است كه مدعيان

 ارند. در دست ند
باشند مگر اينكه  گونه تصورات و فرضيات، به لحاظ اصول بحث علمي فاقد ارزش مي اين

گونه دليلي در زمينإل اثبات خدا موجود نباشد كه البته در اين صورت نيز در حد تصور و  هيچ
 شوند كه نياز به دليل كمكي و منطقي ديگري دارند.  اي تخيلي لحاظ مي فرضيه

با همديگر تعارض ي عقلي يا علمي ـ تجربي ها برهان دليل و البته در جايي كه
داشته باشند، به كارگيري چنين ادعاهاي نابخردانه و دور از اصول علمي، امري طبيعي 

 دهد.  نهد و اعتباري نمي است كه هرگز انسان فهميده و عاقل بدان وقعي نمي
هايي از موارد  ، نمونهكنندگان چنين تفسيرهاي نادرست هر از گاهي از سوي ارائه

گوناگون جامعإل بشري، به عنون دستاويزي جهت تعميم در ميان تمام جوامع و ترويج 
هاي فكري يا عملي ناصحيح، كه احياناً در  گردد؛ اين نمونه ادعاهاي ناروايشان عرضه مي

عوامل تاريخي حاكم بر آن ميان برخي از اقوام بشري مشاهده شده و ناشي از اسباب و 
گونه همخواني و تناسبي با منطق عق�ني يا راهكارهاي علمي ـ  باشد، هيچ ها مي يطمح

كنندگانشان،  و بالخره با حقايق صحيح و ثابت ديني ندارند، بلكه از جانب ارائهتجربي 
كنندگان منكر خدا، بر ذات دين و  رنگ و بوي ديني به خود گرفته و از سوي تفسير

 يابد.  دينداري تعميم مي
زند كه فاقد هر گونه  كارانه، تنها از كساني سر مي پايه و مغالطه ي بيها استدلل نينچ

اخ�ق صحيح جستجوگري و علمي بوده و به دور از روح امانتداري در شناخت حقايق و 
كننده هستند كه خرد  گر و گمراه نمايند، يا اينكه افرادي حيله اصول استوار آن عمل مي

فريبند؛ چرا كه  قرار داده و روشنفكران به اصط�ح نوانديش را با آن مي مغزان را بازينه سبك
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اگر چشم بصيرت باز كنند، م�حظه خواهند كرد كه مسئلإل ايمان به خدا و پيامدهاي ناشي از 
ي صحيح عق�ني، بر اثباتشان اقامه شده و ها برهان باشند كه دليل و آن، از جمله قضايايي مي

هايي كه  شوند! فرضيه رنگ نمي هاي وهمي و احتمالت خيالي، نقض يا كم لذا هرگز با فرضيه
42Fبافند. گرايان جدلي، پيرامون هستي و تاريخ بر هم مي مادي

1 

___________________________________ 
گرايي جدلي و رد  خواننده گرامي جهت آگاهي كامل از موضوع مناقشات منطقي و نيز شرح مادي -1

في  ةليالجد ةيالماد«فصل » ةالمعاصر ةيي المذاهب الفكركواشف زيوف ف«آن، مراجعه نمايد به كتاب 

 اثر همين مؤلف.  554تا  539صفحه » الكون و التّاريخ
متُد « :توانيد در اين زمينه به منابع قابل دسترس فارسي مراجعه كنيد. يكي از اين منافع، كتاب *. البته مي

 ترجم). باشد (م تأليف علي حجتي كرماني مي» ديالكتيك ماركسيستي





 
 
 

 

 :بخش دهم
43Fديدگاه ماترياليسم ديالكتيك

1 

ها در عدم پذيرش قضاياي  كه زيربناي فكري ماركسيست» ماترياليسم ديالكتيك«ترفند 
ها مبتني  نمايند شناختشان از واقعيت گونه است كه آنان ادعا مي ، بدينآيد ايماني به شمار مي

 اند.  نام نهاده» طريقإل استدلل علمي«باشد و آن را  بر تجربه و مشاهد  حسي مي
قضاياي ايمان به خدا و پيامدهاي ناشي از آن، در قالب ها  آن چون از نظربنابراين، 

 اند.  اي غير علمي را انكار كرده برند كه قضيه يلذا گمان مگنجند،  تجربه و مشاهده نمي
كنيم كه اين افراد با برداشتن هر گامي به سوي شناخت  با اندكي توجه م�حظه مي

اند، چرا كه آنان در  ها، در حقيقت به نقض و بط�ن تفكرات خويش پرداخته واقعيت
وانين استنتاجي هاي عيني و محسوس، به ساخت و ساز يك سري ق تفسير و تبيين پديده

يازند كه با هيچ كدام از نيروها و اسباب طبيعي يا  غير محسوس و نامرئي دست مي
قوانين صحيح «را ها  آن مصنوعي بشري قابل تجربه و مشاهده نيستند؛ ولي در عين حال،

 نامند!  مي» علمي
طبيعي هايي  هاي نظري، به تفسير پديده اين دسته از منكران وجود خدا، با طرح فرضيه

پردازند؛ در حالي كه قادر به  و چگونگي حركات و فعل و انفعالت درون ماده مي
توانند پرده از ماهيت چيزهايي  ها نبوده و حتي نمي شناخت و تعيين حقيقت اين فرضيه

اند، كنار بزنند؛ و در بسياري موارد قادر به  كه خود به طريق مشاهد  آثارشان اثبات نموده
فكري هم نيستند چه برسد به مشاهد  هاي خويش از راه استنتاج  شده تكشف ماهيت اثبا

 ها!  محسوس و مستقيم آن ماهيت

___________________________________ 
 مراجعه شود به منابع ياد شده پيشين (مترجم). -1
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هيچ كدام  باشند كه با هاي استنتاجي مي شناسانه از اين قبيل فرضيه اكثر نظريات روان
قابل مشاهده و آزمايش نيستند و تنها از راه درك آثار و ظواهرشان از وسايل تجربي 

 پي برد. ها  آن به حقيقت توان مي
  :هايي از اين كشفيات توجه نماييد اكنون به نمونه

دهند  آب به نوبإل  هاي كوچك تشكيل هر كدام از مولكول :گويند شيميدانان مي -1
اند؛ اين در حالي است كه  و دو اتم هيدروژن تشكيل شدهخود از يك اتم اكسيژن 

هاي  هاي خويش، اتم يكروسكوپبين و م ترين ذره هيچ دانشمندي حتي با دقيق
مذكور را مشاهده نكرده و بلكه تنها از طريق استنتاج و مشاهد  آثار و ظواهرشان 

  اند. به چنين كشفي دست پيدا نموده
دهند  آن، يعني الكترون، پروتون و  شناسان در مورد ساختار اتم و اجزاي تشكيل اتم -2

را به عمل آورده و به قاتي تحقيها  آن گيري نوترون و چگونگي حركات و شكل
اند؛ در حالي كه هيچ يك از دانشمندان، اين  عنوان كشفي علمي، به اثبات رسانيده

كنند اتم را با چشمان عادي يا مسلح اجازه را به خود نداده و نخواهند داد كه ادعا 
گيري آثار،  اند؛ بلكه تمام اين كشفيات علمي از راه استنتاج و پي مشاهده نموده

 رت پذيرفته است. صو
، م�حظه نمود كه اجسام »قانون جاذبه«در كشف مشهور خويش به نام نيوتن  -3

شوند؛ گرچه  مادي به كمك نيرويي مجهول و نامرئي به سوي همديگر كشيده مي
بر اين اساس، نيوتن اصول جاذبيت و قوانين آن را استنتاج نمود، اما نه خود 

اند جاذبيت را  اي نتوانسته نون با هيچ وسيلهو نه دانشمندان پس از وي تاكنيوتن 
عيناً مشاهده كنند و يا به كُنه و حقيقت آن پي ببرند؛ بلكه تنها از راه مشاهد  آثار 

 اند.  جاذبه، چنين قانوني را اثبات نموده و پذيرفته
براي آن دانشمندان، ذخيره شدن انرژي در اجسام را اثبات كرده و قوانين معروفي  -4

اند؛ حال آنكه هيچ دانشمندي تاكنون نتوانسته انرژي را مشاهده و يا  دهبيان نمو
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ز از راه م�حظإل آثار و به وزن محسوس و مادي آن را بسنجد، بلكه اين كشف ني
 استنتاج صورت گرفته است. طريق 

اي است كه بخشي از آن ملموس و قابل درك  ساختار رواني انسان به گونه -5
ير محسوس و نامشهود؛ بخش غيرمحسوس، باشد ولي بخش ديگر، غ مي

اي از امور غيب و پنهان از ديدگان است كه بحث و تحقيقات علمي تا به  مجموعه
 حال تنها قادر به درك ظواهر و آثارشان گشته است. 

 هاي وراثتي؛  وجود ژن -6
 هاي دانشمندان پيدايش اوليإل آفرينش؛  ها و فرضيه يهنظر -7
 امون تكامل موجودات و ايجاد مكتب رشد و تكامل؛ و سخنان دانشمندان پيرفرضيات  -8
سخن دانشمندان پيرامون عمر زمين و اشياي موجود در آن با استفاده از مواد  -9

  راديواكتيو؛
ها پيرامون  با اندكي توجه و تدبر در آراء و افكار ماترياليستبدين ترتيب هر كس 

اي  ها، جز مجموعه و تفسير يابد كه اين آراء مسايل ثابت شده در علوم طبيعي، درمي
هاي متكي بر استنتاجات نظري، چيزي بيش نيست كه در قالب  م�حظات و برداشت

 گنجد.  نمي تجربه و مشاهده 
دارند، توسط دانشمندان  بيان مي» حقايق علمي«آننه كه اينان زير عنوان بالخره 

و هرگز آن را با گرا از طريق استنتاج فكري و محاسبات رياضي ثابت گرديده  مادي
 اند!  حواس خود مشاهده نكرده

به منزلإل نقضي آشكار بر پرسيم كه آيا تمام چيزهايي كه بيان گرديد؛  اكنون از خود مي
 آيد؟!  هاي ماترياليسم ديالكتيك و ساير مكاتب ماترياليستي به شمار نمي پايه

جويند، در  تمسك ميشان  گرايانه منكراني كه در انكار مسايل ايماني به نظرات مادي
دهند كه شناختشان از هر چيزي  مخالفت با پذيرش مسايل حقيقي ايماني، چنين نشان مي

بر پايإل تجربه و مشاهد  محسوس، مبتني بوده و به نظريات غيبي و استنتاجي وقعي 
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بينيم كه صدها مورد از قوانين استنتاجي علمي را قبول  نهند؛ اما از طرف ديگر مي نمي
كنند كه با اندك تحقيق علمي  صدها فرضيإل خيالي را مطرح ميو گذشته از آن، دارند 

گردد هيچ اساس و جايگاهي در ميدان تجربه و مشاهده و حتي در ميدان  معلوم مي
 استنتاج صحيح نظري نيز ندارند. 

گرايان منكر خدا و به اصط�ح متمدن،  هاي عجيب چيست كه مادي گويي اين تناقض
 رانند؟!  پروا بر زبان مي اين چنين بي

ها از نظر علمي  ع�وه بر اين، اكتفا نمودن به مشاهده و تجربه در شناخت واقعيت
شوند  واقع مياي، زماني مورد قبول  هاي تجربي و مشاهده شده مردود است؛ چرا كه اثبات

د كه زيادور باشند كه با منطق سالم عقلي، متناسب بوده و از هر گونه خطاي حسي به 
افتد. حواس آدمي، قادر به نفي وجود چيزهاي نامشهود و غيرقابل تجربه نبوده و  اتفاق مي

ميان اشياي غيبي و نامشهود با موجودات   حتي بالتر از آن، قادر به نفي صحت مقايسه
اسباب شناخت به ين تر بزرگ باشد؛ زيرا استنتاج عقلي يكي از مشهود و عيني هم نمي

 آيد.  شمار مي
  :طبيعيدان مشهور» پروفسور أ. ي. ماندير«و » الكسيس كارلدكتر «ي از سخن

آوري از قياس و  جهان رياضيات مجموعإل سرسام« :گويد مي» الكسيس كارل«دكتر  -1
آميزي است كه  فرضيه است كه اثبات هر چيزي در آن، ناشي از معادلإل اسرار

44F».باشد شامل مجرداتي غير قابل تفسير مي

1  
حقايقي كه مستقيماً از راه حواس بدان دست « :گويد مي» ي. مانديرأ. «پروفسور  -2

نام دارند، اما حقايق موجود نزد ما، همگي در اين » حقايق محسوس«ام،  يافته
شوند، بلكه حقايق بسياري در اطرافمان وجود دارند كه  دسته خ�صه نمي

___________________________________ 
 . 63، منبع پيشين، ص »ا س�م يتحدي«به نقل از كتاب  -1



 161  دينان در انكار وجود پروردگار فصل دوم: الحاد بي

 

را ها  آن ايم؛ لذا علم پيدا نمودهها  آن غيرمستقيم، يعني از راه استنباط نظري به
45F».ناميم مي» حقايق استنباطي«

1  
خورد جز  نكتإل مهم اين است كه بدانيم فرقي ميان اين دو نوع حقيقت به چشم نمي

گذاري متفاوتند. شناخت ما در اولي مستقيم و محسوس است  اينكه در وجه تسميه و نام
به چنگ آيد حقيقت و در دومي غيرمستقيم، با واسطه و نامحسوس؛ حقيقت هم هر طور 

 است و قابل قبول. 
حواس درك نخواهند شد؛ دانيم كه جز اندكي از حقايق موجود در هستي به كمك  مي

 توانيم بر بقيإل حقايق، شناخت پيدا كنيم؟ ... . پس چطور مي
اي مطمئن جهت درك اين حقايق وجود دارد و آن عبارت است از  در اينجا وسيله

با به كارگيري آن، بدين نتيجه  ها انسان اي عق�ني بوده و يوهكه ش» استنباط يا تعليل«
 ايم .... . ف�ن چيز موجود است اما تا به حال آن را مشاهده نكرده :رسند كه مي

شيو  استنباطي يا تعليلي در شناخت حقايق، شيو  درستي است زيرا خود هستي يك چيز 
 دهند.  وجود در هستي را تشكيل ميباشد و تمام وقايع محسوس، خود حقايق م عق�ني مي

برخي از اين حقايق محسوس، در ظاهر چيزي جزئي و غير مرتبط با ديگري 
شوند  اما هنگامي كه به تنهايي و مستقل از ديگر حقايق، مورد بررسي واقع ميباشند؛  مي

ي شمار ديگر را در پرتو حقايق بيها  آن دهند؛ در حالي كه اگر معناي خود را از دست مي
ايم، حقيقت وجوديشان را  بررسي نماييم كه مستقيم يا غير مستقيم به وجودشان پي برده

 يابيم ... . به خوبي درمي
دانيم كه  افتد؛ يا مي ميرد، بر زمين مي اي درهوا مي بينيم وقتي كه پرنده براي مثال مي

يم كه بال دان تر از زمين گذاشتن آن است؛ يا مي سختبلند كردن سنگي از روي زمين؛ 
باشد؛ ... بالخره از طريق استنباط عقلي به  تر از پايين آمدن از آن مي رفتن از كوه، سخت

». قانون جاذبه«كنيم به نام  ي مذكور دست پيدا ميها مثال يك حقيقت مشترك در ميان
___________________________________ 

 . 64به نقل از منبع پيشين، ص  -1
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 شويم كه همإل اينجاست كه با م�حظإل ارتباط ميان اين حقايق، در نگاه اول متوجه مي
 منسجم قرار دارند. به طور هماهنگ در داخل نظامي كام�ً ها  آن

حقايق محسوس و حقايق استنباطي گردد كه ميان تمامي  بدين ترتيب معلوم مي
گوييم حقيقت را  نامحسوس، ارتباط و انسجام خاصي وجود دارد، پس اينكه ما مي

ه آن را مستقيماً و به ايم، نه اينك ايم، منظورمان اين است كه معني آن را دريافته شناخته
 باشد. اكثر اعتقادات ما از اين قبيل ميايم؛  طور محسوس مشاهده كرده
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 :فصل اول

نظرات فالسفه پيرامون مسئلة ايمان 

46Fبه خدا

1  

___________________________________ 
، تأليف استاد محمد ةحلكما ةيت فلسفي به ترجمه فارسي كتاب بداجهت آگاهي بيشتر از اصط�حا -1

رواني مرجع پيشين، يا هر مرجع مناسب ديگري مراجعه كنيد حسين طباطبايي، به قلم علي شي
 (مترجم). 





 
 
 

 

رامون پديد  زندگي و و آراي ف�سفه پيرامون هستي و صفات آن، پي نظريات، تفكرات
زند. هر كدام از  خصوصيات آن و نياز هستي به آفريدگار مدبر، بر گرد سه محور دور مي

ها  آن كنند كه لزمإل اي برهان و دليل بر عقل بشر عرضه مي مجموعهاين محورها، 
باشد  ضرورت تسليم عقل در پذيرش وجود آفريدگاري بس بزرگ براي جهان هستي مي

 كمالت و مبرا از هر گونه نقص و عيبي است.  مه تماكه آراسته ب
صفتي است كه هنگام تفكر و تفحص در هستي و نظر به  :صفت حدوث ،محور اول

ها و عوارض ايجاد شده در آن، براي  جملگي صفات، خصوصيات، تغييرات، دگرگوني
 شود.  عقل سالم انسان نمايان مي

شر، در نگاهي انديشمندانه به هر صفتي است كه خرد ب :صفت امكان ،محور دوم
گونه كه هيچ كدام از اين  كند؛ بدين از اجزاي اين هستي بزرگ، آن را درك ميجزئي 

صورتي غير الوجود بالذات نيستند زيرا احتمال عدم مطابق يا وجودشان بر  اجزاء، واجب
 باشد.  از صورت فعلي، از نظر عقل جايز و بدون مانع مي

در سراسر عرصإل اين هستي پهناور، نظم و  :ي نظم و اتقانصفت عموم ،محور سوم
هماهنگي و اتقاني يكنواخت حكمفرماست؛ همزمان با اين نظم و اتقان، حكمتي سرشار و 

اي از  باشد كه ناشي از اراده كند كه نمايانگر تحقق اهداف و غاياتي مي جانبه خودنمايي مي همه
 ايت صاحب اراد  مذكور است. پيش تعيين شده، و برخوردار از رحمت و عن

خواه اين فيلسوفان زند؛  افكار ف�سفإل مؤمن به خدا، بر گرد اين سه محور دور مي
د. هر دو دسته از نپيرو يكي از اديان الهي نازل شده توسط پيامبران باشند و خواه نباش

صاحب  دهند كه هر اي ترتيب و ارائه مي نظري خويش را به گونهفيلسوفان مذكور، دليل 
خرد منصف و بيداري را به اعتراف و پذيرش وجود آفريدگار و صفات واليش 

هاي نظري و  دارند؛ هر گروه نيز به سبك و شيو  خاصي عمل نموده و داراي شالوده وامي
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تفاوتشان در شيو  ارائه دليل و يا باشد؛ اما عليرغم  مبادي فكري مخصوص به خود مي
 كنند.  دف كلي را دنبال مياصط�حات كاربردي، همگي يك ه

كه داراي فطرتي يكسان ـ با صرف نظر از تفاوت بديهي است كه عقول بشري از آنجا 
ه منصفانه و بدون نقص و انحراف، مسير اباشند، هر گ اندكشان در ميان افراد ـ مي

شان  هايشان متعدد و اسباب و وسايل مورد استفاده فطريشان را طي كنند، گرچه راه
پيوندند؛  اي مشترك و بر حقيقتي واحد به همديگر مي ن باشد، بدون شك در نقطهگوناگو

، حقيقت وجود خداوند ها انسان يكي از اين حقايق بزرگ و مشترك ميان خردهاي سالم
اش،  باشد كه با قدرت، علم، اختيار و حكمت بالغه عزوجل به عنوان آفريدگار هستي مي

 كند.  امور آن را رهبري مي
و ايجاد شدن از عدم بوده و بر تمام » حدوث«ف�سفه، كه همانا صفت » اول محور«

كند، نظر بيشتر فيلسوفان و دانشمندان مخلص  اجزاي جهان و هستي پيرامونشان صدق مي
هاي پي در پي در همإل  جوياي حقيقت را به خود جلب نموده كه با م�حظإل دگرگوني

ندگي كه داراي سرآغازي مشخص است، اجزاي هستي و مخصوصاً در پديد  حيات و ز
 است.  47F1»حادث«اند كه اين هستي بزرگ،  به اين نتيجه رسيده

سپس با فهم صحيح خويش دريافتند كه هر چيز متغيري كه از صورتي به صورتي و از 
دگرگون شود، امكان ندارد كه داراي وضع و صورتي ازلي يا قديمي بوده باشد؛ حالتي به حالتي 

باشد؛ پس بنا به حكم بداهت عقلي،  الوجود است و لذا تغييرپذير نمي ازلي، واجب زيرا هر چيز
الوجودي دستخوش تغيير و دگرگوني يا نيستي و عدم نخواهد  هيچ ذات يا صورت واجب

وار ادامه  پذيرد كه اين دگرگوني و تغييرات، سلسله گشت؛ از طرف ديگر عقل سالم هرگز نمي
 گردد، چرا كه عق�ً تسلسل محال است.  داشته و به جايي ختم نمي

___________________________________ 
شود كه پيش از وجود، در مرحله عدم و نيستي بوده و پس از فراهم  حادث به هر موجودي گفته مي -1

 آمدن اسباب و علل وجوديش، به صحنه وجود آمده است (مترجم). 
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از آنجا كه تمام ف�سفه بر حادث بودن جهان هستي متفق گشتند، اين حقيقت نيز بر 
الوجود است. اين  اي واجب ايشان آشكار شد كه جهان نيازمند محدث و پديدآورنده

 باشد كه جز ثمر  قانون بديهي عقل يعني قانون عليت (علت و معلولي) ميحقيقت، 
 جو و معاند، كسي با آن مخالفت نخواهد كرد.  سنگدلن سيتزه

باشد، نظر برخي ديگر از فيلسوفان محقق و » امكان«كه همان محور » محور دوم«اما 
سينا، دكارت، لك و ليپنز را به خود جلب نموده  دانشمندان جستجوگر نظير فارابي، ابن

» امكان، استحاله، وجوب«گانإل  سهميان حالت » وجود«معني  :گويند است. آنان مي
كند، از اين سه حال  ن خطور مياباشد؛ بدين معني كه هر چيزي به ذهن انس مشترك مي

الوجود؛  الوجود) و يا واجب ود (ممتنعجالو است، يا مستحيلالوجود  يا ممكن :خارج نيست
 نمايد.  الوجود بودن هستي مي ممكنلذا عقل آدمي حكم به 

چيز ممكني عق�ً ناگزير از وجود مرجحي است كه جانب  هر :توضيح اينكه
اش را بر جانب عدم، ترجيح و برتري داده و آن را از حالت امكان نظري  وجودي

(موجود بالقوه) به وجود فعلي (موجود بالفعل) برساند؛ ولي نكتإل مهم اين است كه آن 
كشاند، حتماً  ف ايجاد ميمرجح، يعني ذاتي كه اين هستي ممكن را از حالت امكان به طر

الوجود باشد باز نيازمند مرجح  الوجود باشد؛ زيرا اگر آن نيز ممكن بايستي خودش واجب
آيد  ديگري براي وجود يافتن خواهد بود و در صورت ادامإل اين رويه، تسلسل پيش مي

 كه آن هم عق�ً باطل و محال است. 
شد نيز به نوبه خود و به شدت، با» نظم و اتقان«كه صفت عمومي » محور سوم«اما 

غلبه پيدا » ابن رشد«جلب نموده و براي مثال بر افكار نظر اكثريت مؤمنان را به خود 
 كرده و اكثر هشدارها و تذكرات قرآني نيز بر اين محور استوار گرديده است.
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48Fسخناني از فالسفه در اين زمينه

1  
تمام « :گويد لي چنين ميدر استدلل بر وجود خداوند تبارك و تعا» فارابي« -1

 الوجود؛  واجب :الوجود؛ قسم دوم ممكن :قسم اول :موجودات بر دو قسمند
محال بودن وجودش الوجود را غير موجود در نظر بگيريم، به منزلإل  هر گاه ممكن

باشد كه  نيازمند علتي جداي از خود ميدر عين حال جهت موجود شدن،  نخواهد بود كه
گردد نه  مي» جب الوجود بالغيروا«الوجود نيز تبديل به  يابد، ممكنهر گاه آن علت وجود 

الوجود را غيرموجود در نظر بگيريم، وجود يافتنش،  لذات. در صورتي كه هر گاه واجببا
باشد و لذا وجود غيري پيدا  محال خواهد بود و علتي نيز جهت وجود يافتنش در كار نمي

خواهد بود نه الوجود)  بالغير (ممكن الوجود كند زيرا در اينصورت واجب نمي
 الوجود بالذات.  واجب

الوجودي جز از طريق روابط علت و معلولي، وجود نخواهد يافت و لذا جايز  هيچ ممكن
چرا كه عق�ً دور و تسلسل باطل يابد ( ها بدون انتها ادامه  نيست اين سلسله علت و معلول

الوجودي منتهي گردند كه  جودها به ذات واجبالو باشند)؛ بنابراين لزم است كه ممكن مي
 ». تعالي است و بس» اهللا«باشد و آن  همان موجود اول و سبب اوليإل وجود مي

الوجودهايي كه وجود پيدا  سزاوار است از مقايسإل ممكن« :گويد نيز مي» ابن سينا« -2
كه هنوز وجود نيافته بلكه عق�ً وجودشان جايز است، هايي  آن اند و كرده

دانيم كه اين  الوجود را فهم و استنباط نماييم. همه مي جودي اوليه و واجبمو
باشد تا آن را از حالت امكان خارج ساخته  جهان ممكن است و نيازمند علتي مي

 و به طرف وجود سوق دهد، چرا كه وجودش بالغير است نه بالذات ... .
فكر در خود موجود، الوجود)، جز ت بنابراين جهت اثبات اين موجود اول (واجب

هايش نخواهيم داشت،  و نيازي به استدلل بر يكي از آفريدهنيازمند چيزي ديگري نيستيم 
 ». توانند دليل وجودي او باشند گرچه مخلوقاتش نيز مي

___________________________________ 
 الجسر.  ، تأليف شيخ نديم»ا يمان ةقص«به نقل از كتاب  -1
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من موجود هستم، « :گويد رسيده كه او نيز مي» دكارت«بعد از چند قرن نوبت به  -3
و چه كسي مرا آفريده است؟ اين را اما چه كسي مرا به وجود آورده است؟ 

دانم كه غير مرا نيز او  ام، ولي اين را نيز مي دانم كه خودم خويشتن را نيافريده مي
 ». باشد مي» اهللا«آفريده و هستي بخشيده است؛ اين ذات آفريننده، همان 

 اگر پيش از زنده به دنيا آمدنم، مادرم« :گويد سررسيده و مي» پاسكال«به دنبال آن  -4
اكنون وجود نداشته باشم؛ پس در اين صورت  مرده بود، امكان داشت كه هم

الوجودي هست كه وجود من  الوجود نيستم، اما الزاماً ذات واجب موجودي واجب
 ». است» اهللا«باشد، و آن  در گروه وجودش مي

قبلي را در پيش گرفته و از طريق نيز همين شيو  » ليپنز«فيلسوف مشهور  -5
ممكن بودن هستي و مبدأ علت كافيه (تامه)، و رد هر گونه احتمالي  استدلل بر

الوجود را اثبات نموده و گفته است  كه به تناقض بينجامد، ضرورت وجود واجب
الوجود همان علت كافيه (تامه) است كه هستي ممكن، از آن صادر  كه اين واجب

انتها  و حكمت بيبنابراين شكي نيست كه آن ذات، داراي علم، قدرت شده است. 
 ». تعالي است» اهللا«باشد كه همان  و تمام صفات كمال مي

نيز با تأكيد تمام بر محور عمومي نظم و » ابن رشد«مشهور جهان اس�م، فيلسوف  -6
كند كه قرآن كريم توجه عموم  اتقان، خاطرنشان نموده و آن را همان طريقي معرفي مي

راتر رفته و آن را يگانه راه شرعي جهت اثبات از اين فمردم را به آن جلب كرده و حتي 
گونه شروع به استدلل  خدا دانسته است؛ سپس ابن رشد با تكيه بر آننه گذشت، اين

  :نمايد مي
اي كه  كه شيوه و طريقهشويم  با مطالعه و بررسي اين كتاب شريف (قرآن)، متوجه مي«

بدان جلب كرده است، در ت شناخت خدا)، خاطرنشان نموده و نظر همگان را (در جه
جنبإل عنايت و توجه خاصي كه بر انسان روا ديده و تمام  -1 :شود دو مورد خ�صه مي

نام » دليل عنايت«اند؛ اين مورد را  موجودات و امكاناتي كه به خاطر او خلق شده
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آثار و خواصي كه در پي آفرينش جوهر  موجودات، نظير ايجاد جوهر   -2گذاريم.  مي
و ايجاد ادراكات حسي و عقلي در ندگي در اشياي جماد و فاقد حيات حيات و ز

 ». ناميم مي» دليل اختراع«كند؛ اين مورد دوم را  موجودات، خودنمايي مي
سپس ابن رشد، استدللش را بسط داده و در تبيين آن به آياتي از قرآن كريم استشهاد نموده 

آن در جهت اثبات ها  آن را برشمرده و به تفصيل اگر بخواهيم تعداد اين قبيل آيات« :گويد و مي
عنايت و توجه خاص بپردازيم كه بر وجود صانع و مصنوع (آفريننده و آفريده شده) دللت 

 ...». نمايند، چندين جلد كتاب را به خود اختصاص خواهند داد  مي
در وصف جنبإل عنايت و رحمت خاص گفته شد هزاران دليل ديگر  آننهع�وه بر  -7

هاي مختلف  داوند) پيرامون محور تنظيم و اتقان، از جانب دانشمندان در زمينه(خ
هاي هستي، ساخته و پرداخته و ارائه گرديده  هاي تجربي پديده علمي و بررسي

 است. 
پردازيم كه در اين  با تفصيل بيشتري به بيان اصول و محورهايي مي در گفتارهاي بعد

 اند. چهارچوب قرار گرفته



 
 
 

 

 :مفصل دو

 بر سر دو راهي انتخاب 





 
 
 

 

  :پيرامون قديمي بودن و ازليت، ناگزير بايد يكي از دو نظريإل زير را بپذيريم
يكي اينكه به ازلي بودن هستي موجود، باور داشته باشيم؛ ديگر اينكه به ازلي بودن 

ز خالق دانا، حكيم، عادل، رحيم، مختار و مريد گردن اعتقاد بنهيم. زيرا پيدايش هستي، ا
نيستي محض و عدم مطلق و فراگير بدون منشأ وجودي، عق�ً و خود به خود باطل است 

 پذيرد.  و هيچ انديشإل سالمي آن را نمي
هدف انگاشتن تمام هستي و به  اعتقاد به ازلي بودن جهان هستي، منجر به پوچي و بي

د و آن خواهد گشت كه چنين چيزي با منطق خود وجوويژه جوانب زندگي و حياتي 
 باشد.  سر ناسازگاري داشته و به كلي با آن در تناقض ميبودن، 

و آثار حياتي موجود در آن، جملگي نشانگر هاي هستي  اين بدان خاطر است كه پديده
داري هستند كه به هيچ عنوان ناشي از تصادف كور و ناآگاهانه  نظم و هدفداري ثابت و دامنه

 خورد.  به چشم نميها  آن گي و ناهمگوني دربرنام باشند؛ چرا كه اثري از بي نمي
و قوانين مستحكم و كه ازلي بودن هستي را قبول اما چگونه بر خود روا ببينيم 

ناپذيرش را ناشي از تغيير و تحولت دروني ماد  فاقد شعور، علم، اختيار، اراده،  خلل
اختياري و ارادي،  تدبير و ... بدانيم كه عليرغم اين كمبودها در ميزان و معيار علمي،

با چنين نظر و اعتقادي داشته باشيم، بدون ترديد  هر گاهگنجد.  مدبرانإل هيچ كس نيز نمي
خويشتن خويش و منطق عقلي و وجدانيمان به تناقض برخاسته و در عين حال با منطق 

 خود وجود و حيات موجود در آن، در تعارض خواهيم بود. 
جويي هستيم، لجرم از خود  حقيقت حال كه داراي عقل، احساس و روحيإل

 اساس و واهي را بر لوحإل روان پاكمان نقش نماييم.  پذيريم كه چنين عقيد  بي نمي
پس هم اينك كه يكي از دو راه مورد نظر، ارزش خود را از دست داده و بط�ن و 

يده انحرافش بر ما روشن گشته است، مسلماً نتيجه چنين خواهد بود كه راه ديگر را برگز
همان راه ايمان به آفريدگار ازلي و ، برگزيده اين راهو با يقين و اطمينان در پيش گيريم. 

ابدي است كه دانا و تواناست و صفات حكمت و اراده همراه با عدل و رحمتش بر 
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گستر  وجود پرتو افكند و تمام هستي و زندگي موجود در آن را با صفات جمال و 
 دت خويش قرار داده است. كمالش آفريده و مظهر ارا

ام، گمان نكنيد كه در پي  اما اينكه من (نگارنده)، تنها دو راه جهت انتخاب مطرح نموده
ام، بلكه در راستاي دستيابي به حقيقت پس از جستجوي زياد  راه سوم (يا چهارم و ...) نگشته

نديشإل بسيار نموده، ام كه راه يا انتخاب سومي در كار نيست؛ بدين منظور تأمل و ا دريافته
ام، سخنان پژوهشگران و ف�سفه را وارسي كرده و  اسب خيالت را زين كرده و بسي تاخته

ام؛ لذا  راه ديگري را نيافتهام، اما  بالخره نهايت توان فكري و نظري خويش را به كار گمارده
 يقين حاصل نمودم كه جز دو راه مذكور، محور ديگري وجود ندارد. 

كامل هر دو طرف قضيه، تصميم گرفتم كه تمام آننه را بر فكر پس از بررسي  بنابراين
گويي و  ام را بر هم زند و مرا دچار تناقض ام سنگيني كرده و آرامش دروني و انديشه

بخش تكيه زده تا حقيقت را  از خود دور ساخته و بر منطقي اطميناننمايد،   بحران دروني
بر وجود آفريدگار بسيار دانا، توانا، عادل و مختار پيدا بيابم؛ سرانجام باوري راستين 

نموده، خود را بند  او قرار داده و معتقد گشتم كه جز وي خدايي وجود ندارد و آن ذات 
توانيم همين دليل را در قالب منطق رياضي قرار داده و تحت عنوان  تعالي است. مي» اهللا«
هيچ فرد عاقلي در جهان،  :(بدين ترتيب كه)مطرح سازيم » الزام عقلي ميان وجود و عدم«

به اين حقيقت شك ندارد كه نقطه مقابل وجود، عدم است و در لب�ي وجود و عدم يا 
 در وراي آن دو، چيز (حالت) سومي قابل تصور نيست. 

اي در مقابل هم قرار دارند كه هر گاه يكي از آن دو باشد،  به گونهاين دو (وجود و عدم) 
دار معركه  منتفي است و برعكس هر گاه يكي از آن دو منتفي باشد، ديگري ميدانآن ديگري 

 باشد و به تعبير ف�سفه و اهل منطق، همانند ايجاب و سلب، نقيض همديگرند.  مي
  :پرسيم را بر عقل خويش عرضه كرده و ميدر اينجا سؤالي 

موجود مشخص  كدام يك از اين دو (وجود و عدم) به طور مطلق و بدون تكيه بر
كه نقطه مقابل آن، عدم محض و نيستي   ي»وجود«تواند اصل به حساب آيد؟  ديگري، مي
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كند (و  آدمي خطور ميمطلقي كه قبل از تصور هر چيز، به ذهن » عدم«فراگير است؟ يا 
 موجودي است)؟ نقطه مقابل هر شييء 

اي هر كدام از آن دو اي احتمالي بر براي پاسخ به اين سؤالت، ناگزير به طرح فرضيه
ها را در ظرف قضاوت عقلمان قرار داده و هر چه كه عق�ً محال و  پردازيم؛ سپس فرضيه مي

غير ممكن نيست به نظر رسيد، آن را دور انداخته و آننه را عق�ً محال و غير ممكن است 
انتخاب بردار باشد رد نموده و عكس آن را  احتمالي كه نقض :پذيريم؛ به تعبير ديگر مي
ابتدا در ذهن خويش چنين فرض  :كنيم نماييم. فرضيإل احتمالي را بدين صورت مطرح مي مي
كند، به طور كلي و  كنيم كه اصل در تمام آننه كه جودشان به فكر و ذهن انسان خطور مي مي

بدون استثناء، عدم مطلق و فراگير است؛ بدين معني كه تمام چيزهايي كه احتمال وجود و 
كند، همگي فاقد ذات، صفات، عنصر بسيط اوليه، نيرو، و  خطور ميبه ذهن انسان عدمشان 

 باشند (اصالت عدم).  به طور كلي تمام آثار و مظاهر وجود مي
قلمداد » اصل«اين عدم محض و فراگيري كه طبق فرضيإل احتمالي ما،  :پرسيم سپس مي

 وجود گشته و موجود شود؟ اي توانسته وارد داير   گرديده است چگونه و به چه وسيله
محيط  را دري رايودات بسجكنيم؟ آيا مگر مو آيا ما وجود خويش را احساس نمي

در اين صورت چگونه اين عدم محض، تبديل به ذات، كنيم؟  اطراف خود مشاهده نمي
 ها گشته و چطور به خودي خود، از نيستي به صحنإل هستي آمده است؟  صفات و توانايي

كت اين موجودات از عدم به طرف وجود، جز به كمك نيرويي دانيم كه حر مي
حال آنكه در طرح احتمالي فرض كرديم كه آن نيرو نيز پذير نيست؛  بخش امكان هستي

 وجود دارد. 
كنند كه تغيير و تحول عدم محض،  هاي سالم بشري به اتفاق و روشني حكم مي عقل

چرا كه  محال و ناشدني است؛ از نيستي به جانب هستي و وجود، به خودي خود عق�ً
 تواند به وجود بياورد.  و هيچ هم هرگز چيزي را نميباشد؛  خود عدم، هيچ (لشيء) مي
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اعتبار و غير قابل قبول كنيم كه فرضيإل احتمالي ما فاقد  با اين توضيحات م�حظه مي
وجود  و جز احتمال بعدي كه درست نقطه مقابل و نقيض اولي است، راه ديگريباشد  مي

كه وجودش اصل است (نه برگرفته از است؛ وجود موجودي » اصالت وجود«ندارد و آن 
 چيز ديگر). 

  :پردازيم اكنون به طرح فرضيإل احتمالي بعدي كه يگانه احتمال موجود نيز هست مي
كنيم كه اصالت در بين وجود و عدم، متعلق به يكي از  در ذهن خويش چنان تصور مي

 (نه برگرفته از چيز ديگر). باشد  مي اوليه)دش، اصلي (و آن دو است كه وجو
 ال و غير ممكن است وحعقل م لي، از نظرحتماآيا طرح اين فرضيإل ا :گوييم سپس مي

  ؟كند چيزي هست كه آن را نقض مي
رسيم كه ناقضي براي طرح  اما با اندكي بررسي و كاوش عق�ني به اين نتيجه مي

قبول آن را غيرممكن سازد. بنابراين عق�ًَ بايد به پذيرش و  احتمالي ما وجود ندارند تا
ما از درك موجودي گام برداريم؛ گرچه عقل و خرد اثبات آن، گردن نهاده و در اين مسير 

 انتها) كه ذاتي تغييرناپذير است، عاجز باشد.  و ابدي (بيابتدا)  ازلي (بي
طرف مقابل خود به عنوان  چيزي كه در تناقض با :گوييم در ادامإل طرح خويش مي

اش نيازي به تفسير و تعليل  اصل، پذيرفته و اثبات گشته است، در اثبات اصالت وجودي
آيد؛ معمولً براي چيزهايي نياز به تعليل  نيست، زيرا در اين صورت، اصل به حساب نمي

 و تفسير هست كه وجودشان اصيل نبوده، بلكه در گروه چيز ديگري باشد. 
درست است كه « :گويد سوسإل شيطاني كه به اذهان برخي خطور كرده و مياما اين و

اي خود به خود  ، وسوسه»خدا اين هستي را آفريده، اما چه كسي خدا را آفريده است
باشد؛ چرا كه مبتني بر قياسي فاسد است و آن  عقلي و منطقي قابل رد ميباطل و با برهان 

حادث و الوجود، بر موجودي  جبموجودي ازلي، ابدي و واعبارت از قياس 
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الوجود است كه نسبت بين وجود و عدمش يكسان بوده و بلكه اصل آن، عدم  ممكن
49Fباشد. است و وجودش در گروه قدرت و اراد  موجودي اصيل الوجود مي

1  
الوجود، ابتدا و سرآغازي براي  ع�وه بر آن، عق�ً درست نيست كه موجود اصيل

گردد كه وجودش اصل نبوده و)  در اين صورت (ثابت مي وجودش تصور گردد، چرا كه
نياز به سببي پيدا خواهد نمود تا آن را از حالت نيستي و عدم به صحنإل وجود آورده 

 الوجود بودن متناقض است.  باشد. لذا چنين حالتي با اصيل
و چيزي كه وجودش اصيل و اوليه باشد، عق�ً نبايد در عدم بوده  :گوييم در نهايت مي

يا (پس از وجود يافتنش) عدم و نيستي بر ذات يا صفاتش عارض گردد؛ زيرا هر برهه از 
زمان را كه براي عارض شدن عدم بر آن فرض نماييم، به علت آنكه وجودش اصل 

 دهد.  لذا هرگز نيستي برايش روي نمياست، نبايستي معدود گردد و 
ز آن وجود موجودي است كه پس از آن كه به ضرورت عقلي دريافتيم كه اصالت، ا

الوجود است، نگاهي به خويش و موجودات و محسوسات پيرامونمان انداخته  عق�ً واجب
تواند داراي اصالت وجودي و ذاتي،  ميها  اين آيا هيچ كدام از :انديشيم كه و با خود مي

ز ازلي باشد؛ يا همه حادث و غير ازلي بوده و پس از وجود نيابتداي  يعني وجود بي
گردند؟ آننه براي همإل ما حقيقتي  دستخوش حدوث، تغيير و تحول يا زوال و فنا مي

ولي بعداً به وجود آمده و با ايم  انكارناپذير است، اين است كه ابتدا هيچ كدام از ما نبوده
دانيم كه پس از  ايم؛ اين را نيز مي صفاتي ويژه از ساير موجودات اين هستي متمايز گشته

هم ما و هم ساير جانداران ديگر به سوي عدم شتافته و نيست و نابود مدت زماني، 
كنيم كه بسياري از موجودات اين هستي، قب�ً نبوده  خواهيم شد. بدين ترتيب م�حظه مي

___________________________________ 
كواشف زيوف في المذاهب «ام جهت آگاهي بيشتر مراجعه شود به كتاب ديگري از مؤلف به ن -1

 . 524تا  520منبع پيشين، ص » ةالمعاصر ةيالفكر

*. البته بهتر است خوانندگان عزيز به ترجمه بدايإل الحكمه، مرجع پيشين يا هر كتاب قابل دسترس ديگر 
 مراجعه نمايند (مترجم). 
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انگيز  اند (و پس از آن مرده و يا خواهند مرد)؛ اين پديد  شگفت و سپس ايجاد گشته
هاي متعدد و  گردد. صورت ه وفور مشاهده ميلحظه به لحظه و در يكايك اجزاي هستي ب

و نيروهاي ذاتيشان،  ها ويژگي تغييرپذير، از اجزاي اين هستي مشهود و محسوس گرفته تا
 از مرگ گرفته تا زندگي و برعكس، و به طور كلي همإل ممكنات اين جهان از

ن استوار جزء نامتناهي، در راستاي قوانيين تر بزرگ ين جزء متناهي گرفته تاتر كوچك
هستي و معيارهاي اوليه و فطريشان، بيانگر اين حقيقتند كه همگي در نتيجإل علل و 

اند؛ اگر اين  هاي پي در پي شده اسباب مؤثر و كارآمدي و دستخوش چنين دگرگوني
سلسلإل علل و اسباب را دنبال نماييم، سرانجام به سببي مجهول الذات و نامعلوم منتهي 

األسباب يا به تعبير ديگر، سبب اول است؛ اين سبب اول بنا به  گرديم كه همان سبب مي
اي كه  ضرورت عقلي بايد همان موجودي باشد كه داراي اصالت وجودي است، به گونه

 نه قب�ً در عدم بوده و نه هرگز دچار عدم خواهد گشت. 
منشأ الوجودي كه  گردد كه آن موجود اصيل با رسيدن به اين مرحله، برايمان روشن مي

و فاقد اصالت وجودي به شمار الوجود  به وجود آمدن تمام موجودات حادث و ممكن
 باشد و و صفات مقدس مي ها نام آيد، همان خالق و پروردگاري است كه داراي مي

 تعالي است. » اهللا«ين نامش، تر بزرگ
نموده تا صاحب خردان روشن ضمير و  عقلي اشارهقرآن كريم نيز به اين دليل 

ي ها نام نظريات دقيق فلسفي را بر وجود اهللا عزوجل راهنمايي كند كهدهندگان  ئهارا
 مبارك و صفات باشكوه و شوكتش بر سراسر هستي پرتو افكنده است. 

 :فرمايد سور  طور مي 35خداوند عزوجل در آيإل 

ۡم ُهُم ﴿
َ
ٍ  أ ۡ ََ  ِ�ۡ�َ  َِۡ َاْ  ۡم ُخَُِق

َ
  .]35الطور: [ ﴾٣ ٱلَۡ�َُِٰقَنَ أ
گونه خالقي آفريده  اند و) بدون هيچ آيا ايشان (همين جوري از عدم سر برآورده«
 ».خودشان آفريدگارند؟اند و)  اند؟ و يا اينكه (خودشان خويشتن را آفريده شده
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بديهي است كه عدم، خود به خود و بدون ايجادكننده، توان هيچ حركتي به طرف 
نيستند كه خويشتن را بيافرينند. پس تنها احتمال نيز قادر  ها انسان وجود ندارد؛ بنابراين،

را خلق نموده كه وجودش، اول و ها  آن اي ماند، اين است كه آفريننده مقبولي كه باقي مي
 عزوجل است و بس. »اهللا«باشد و آن، ذات  اصل تمام هستي مي

﴿ ۡ َّ ََ ِي ٱلَۡ�ِّ َ�َ  َوتَ َّ ُمَُت  ٱ ََ   .]58الفرقان: [ ﴾ََ 
 ».ميرد مإل امور) بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نميو (در ه«

الوجود همان  اصيل اين استدلل بدين نتيجإل قطعي رسيديم كه تنها موجود اوليه وبا 
 و صفات كمالش راه ود مبارك و حياتجذات پروردگار سبحان است كه عدم هرگز در و

 نداشته و نخواهد داشت.





 
 
 

 

 :سومفصل 

 دليل فطرت

 :بخش زير است سهاين فصل شامل 
ايمان به خدا و تسليم در برابر او، الزمة فطرت بشري است ولي  :بخش اول

 .كفر و نافرماني، امري خارج از فطرت
فطرت، ساختار فراگيري است كه در برگيرندة عقل، نفس، قلب و  :بخش دوم

 .باشد احساسات وجداني مي
 ها انسان دا، امري مشترك ميان تماماحساس فطري در ايمان به خ :بخش سوم

 .است





 
 
 

 

 :بخش اول
ولي كفر ايمان به خدا و تسليم در برابر او، الزمة فطرت بشري است 

 و نافرماني، امري خارج از فطرت

و زمين است و هموست كه تمام موجودات زنده  ها آسمان ، آفرينند »اهللا«ذات والي 
عطا كرده و ها  آن رك، انگيزه و ادراك را بهاحساسات، انواع محرا خلق نموده و غرايز، 

هاي فهم و استنباط و معيارهاي عقلي تمييزدهنده  موجودات برتر را با استعداد و توانايي
 بين حق و باطل، صحيح و ناصحيح، هدايت و گمراهي و ... مجهز نموده است. 
اسبي نهاده خداوند سبحان در تمام مخلوقات زنده و غير زند  خويش، استعدادهاي من

كه خواسته يا ناخواسته تسليم و فرمانبردار ربوبيتش هستند. از جملإل اين استعدادها، 
گويي است كه در برخي به صورت غير  گو و شكرانه ت و ساختار فطري تسبيحسرش

به صورت ارادي خودنمايي ارادي و تسخيري و در برخي ديگر (مانند انسان و جن) 
هاي روشن،  هاي گوناگون، به منزلإل آيات و نشانه تار و فطرتكند. البته همإل اين ساخ مي

 اش دللت دارند.  بر ذات و ربوبيت يگانه
اما از آن جا كه خداوند، انسان و جن را به منظور امتحان دنيوي آفريده، ع�وه بر فطرت 

ها عطا  اي نيز بدان (تسخيري) يكساني كه همانند ساير مخلوقات، در نهادشان قرار داده، اراده
توانند آزادانه در زمينإل پذيرش حق و اعتراف و بر خداوندي خدا، يا  نموده كه به وسيلإل آن مي

ـ در چهارچوب حوز  محدود اختياراتشان ـ عدم پذيرش حق و نافرماني در برابر پروردگار 
نيز همانند ساير ها  (آنگيري و عمل نمايند؛ اما خارج از اين چهارچوب اندك،  تصميم

چون و چراي آفريدگارشانند. اما خداوند به منظور كامل  وقات) قهراً و ذاتاً تسليم بيمخل
هاي مختلف (انساني و  نمودن مقتضيات اين امتحان دنيوي، آرزوهاي نفساني و شهوت

العاده زيادي را همراه با استعداد و توان قهر و غضب متناسب با حيات دنيوي،  حيواني) فوق
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د توانند پا را از داير  تكاليف فراتر نهاده و حدو ده كه به مقتضاي آن ميدر درونشان قرار دا
هاي فطري و دروني، امكانات و  نمايند؛ گذشته از توانايي اوامر و نواهي پروردگار را نقضي

در خدمتشان قرار داده تا بدين وسيله بر هر راهي كه دوست دارند و اسباب خارجي را نيز 
 ذاشته و به مطلوب خويش برسند. كنند، قدم گ انتخاب مي

در  †نسپس جهت تكميل چهارچوب امتحاني مذكور، بياناتي را توسط پيامبرا
شان ارسال نموده است تا به اختيار و اراد   ها و تكاليف محوله زمينإل تبيين مسئوليت

خويش يكي از دو راه تسليم و ايمان خاضعانه در برابر پروردگار، يا نافرماني، كفر و 
ادورزي با آفريدگار را برگزيده و بالخره در سراي ابدي پر از نعمت بهشت يا منزل عن

 هميشگي پر از عذاب جهنم ماندگار شوند. 
ي شهوانيشان درست ها هوس وجود اين اراد  آزاد در انسان و جن، همراه با هوا و

يد ضوابط و يشان را پوشانيده تا از قها قلب شبيه پرد  نازك گرد و غباري است كه روي
نيروهاي زير فرمان دروني و بيرونيشان به   پيامدهاي تكليف، رها شده و با به كارگيري

 شيريني لذاتي زودگذر بسنده كنند. 
اما در زير اين پرد  نازك، چيزي نهفته است كه روح، نفس، قلب و تمام احساسات و 

مقابل ربوبيت خداوند تماي�ت خداگرايانه را در خود داشته و سبب خضوع و تسليم در 
هاي فكري و عقلي بسياري نيز به منظور هدايت و  گردد؛ ع�وه بر اين، معيار و م�ك مي

 گمارده شده تا بر خداونديش اقرار نمايند. ها  آن راهيابي به سوي پروردگار، در
فطرت رباني بنا به ساختار فطري افراد و به فراخور ظرفيت، اندازه و نحو  وظايف و 

  :باشد؛ از جملإل اين تقسيمات فطري عبارتند از يفشان، متنوع ميتكال
گرداني  رويدار گرايش (به مطلوبي مانند خدا) يا عدم تمايل و  عهده دربخشي  -1

انساني كه خداوند، آن را بر فطرتي خداگرايانه و » نفس«بيل باشد؛ از ق (از آن) مي
 خداجويانه سرشته است. 



 187  فصل سوم: دليل فطرت

 

(در ايمان خدا) و يا مصدر اضطراب و مش و طمأنينه دار تأمين آرا بخشي كه عهده -2
آدميزاد، كه از يك طرف منشأ » قلب«شك و گمان (در اين زمينه) است؛ از قبيل 

دهند  ساختار  بخشي در قبول ربوبيت خداوند و تسكين گزيني و اطمينان آرامش
 باشد.  فطري بشر در پذيرش تسليم در برابر پروردگار مي

دستيابي به لذت خوشبختي و سعادت پايدار و يا احساس  دار بخشي كه عهده -3
كه » احساسات وجداني«نااميدي، دلتنگي، افسردگي و بدبختي است؛ از قبيل 

اي كه در حالت خضوع، خشوع و فرمانبرداري  ساختار آفرينشي آن به گونه
خداوند، لذت خوشبختي را بروز داده و در حالت انكار و سرتافتن از بندگي 

 شود.  اي افسرده، سرخورده، بدبخت و سرگردان تبديل مي ه تودهخدا، ب
باشد؛ خواه مستقيماً به  جويي در اشياي متفاوت مي دار حقيقت بخشي كه عهده -4

ها صورت گيرد؛ از  از راه استدلل بر پديدهكمك حواس پنجگانه و يا غير مستقيم 
رهاي عقلي،كه و نيز اصول و معيا» استعداد و نيروي انديشه و تفكر«قبيل 

و حصول معرفت پروردگاري آفريدگار ساختار اوليه و خداونديشان در دستيابي 
اش در ربوبيت، اسماء،  و گردن نهادن در برابر اوامر و نواهي و قبول يكتايي

 صفات، الوهيت و عبوديتش شكل گرفته و ريشه دوانيده است. 
فطري و اولي در نهاد هر  اي تمام اركان و جوانبي كه از نظرتان گذشت، به گونه

باشند كه (اگر به درستي به كار گرفته شوند) موجب راهيابي صاحبانشان  انساني نهفته مي
ريزي ايمان و اس�مي صحيح خواهند گشت؛ ايمان و اس�مي كه خداوند دادرس  به پايه

را  †كند و به همين منظور قرآن را نازل و پيامبران رس از انسان طلب مي حسابو
 انگيخته است. بر

اند كه فطرت را تنها در چهارچوب  در اينجا بسياري از افراد دچار بدفهمي شده
كنند؛ در حالي كه از ساير  احساسات عميق وجداني جستجو نموده و به آن بسنده مي

 گردند.  هاي فطري وجودشان غافل گشته و لذا از رسيدن به حقيقت محروم مي بخش
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ي فكري و ها برهان تن به دليل وه شدت، مخالف پرداخبرخي از اين افراد گاهي ب
اي  ، خارج از داير  فطرت اوليهها استدلل گونه كنند كه اين عقلي هستند، زيرا گمان مي

حقيقي و ايمان و ارزاني داده و دستيابي انسان به معرفت  ها انسان بهاست كه خداوند 
دانند؛ اما چنين  جستجو پيرامون آن ميبه فطرت و اس�م راستين را تنها در گرو پرداختن 

ي قرآني را پيرامون ها استدلل و ها حجت تصوري كام�ً اشتباه است، زيرا اگر ما به دقت
انديشه و علم و منطق كنيم كه بر مبناي  مسايل ديني بررسي و پيگيري نماييم، م�حظه مي

و افكار  ها عقل ل،اند. اين بدان علت است كه خداوند عزوج ريزي شده پايه(صحيح) 
آدميان را طوري سرشته است كه حق را دريافته و آن را اذعان دارند. لذا آيات قرآني با 

هاي فطري نفس، قلب و  ي فكري، علمي و منطقي، بخشها استدلل و ها برهان ارائإل اين
محكم و  انگيزانند تا بدين ترتيب ديواري را برمي ها انسان دار احساسات وجداني ريشه

اي استوار تربيتي از تمام زواياي وجود بشري در جهت ايمان صحيح و پايدار به  لعهق
 خداوند ايجاد نمايند. 

سرانجام اينكه، پيروي نمودن از اين برنامإل قرآني، پايدارترين راه جهت رسيدن به 
حقيقت است و برعكس مخالفت با آن، حركتي ناقص و لنگان در اين زمينه به حساب 

يا بخش ن سير و حركت مخالف، خواه فقط به كمك نيروي فكر و انديشه آيد؛ اي مي
فكري و دور از اصول و نفساني فطرت يا وجدانيات صرف و خالي از فكر و دليل 

 معيارهاي خردمندانه صورت پذيرد، نتيجإل واحدي را به دنبال دارد. 
تركيب و  :نتيجإل اين شيو  حركت ناقص، در زمينإل آموزش افراد عبارت است از

عاري از هر گونه احساسات وجداني و ايماني، يا ساخت و  گرا و تأسيس متفكراني مادي
نهند و از رسيدن به  تكوين نيروهاي عاطفي محض است كه ناآگاهانه گام در راه مي

 مانند.  مي حقيقت باز
از برانگيز،  گرايان جنجال لوح، هر گاه در رويايي با مادي چنين افراد عاطفي و ساده

زده به جنبإل نفساني پناه  شوند، شرمگين و خجالت ارائه دليل قاطع عاجز و درمانده مي
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گردند؛ ع�وه بر اين، هر گاه در درون  يا راه (دين) را تغيير داده و دچار انحراف مي هآورد
ي شهواني شوند، همان ها هوس نيز دستخوش ترديد و شبهات گشته يا اسير هوا و خود

 نگيرشان خوهد شد.حالت قبلي دام





 
 
 

 

 :بخش دوم
فطرت، ساختار فراگيري است كه در برگيرندة عقل، نفس، قلب و 

 باشد  احساسات وجداني مي

  :گويم اينك مي  اي كه در بخش اول از نظرتان گذشت، هم بعد از بيان مقدمه
آن بخش از بعد فطري انسان كه به ساختار فكري و عقلي پيرامون مسئلإل ايمان به 

و الوهيت خداوند يكتا و لزوم خضوع و فرمانبرداري ذات مقدسش مربوط  ربوبيت
ي فراوان علمي ها حجت شود، همان هدف و مقصودي است كه در بيانات و دليل و مي

ل شده و صگردد؛ دليل و بياناتي كه از راه وسايل شناخت بشري، حا و عقلي م�حظه مي
 زند.  حور آن دور ميهاي اين كتاب نيز بر م بيشتر مباحث و مقوله

پردازم كه شامل نفس،  اما من اينك به تبيين و روشنگري آن بخش از فطرت انسان مي
گردد و بدون شك، تنها خداست كه بتواند مرا توفيق  قلب و احساسات وجداني پايدار مي

 گردم.  دهد؛ لذا بر او توكل نموده و به سويش باز مي

 جداني فطرت و طبيعت نفس، قلب و احساسات و
حواس و احساسات وجداني، همگي بر سرشتي يكسان و در مسير يك نفس، قلب، 

اند كه از آن طلب ياري، توان و بخشش نموده و در  نيروي مطلق و غيبي انسجام يافته
انگيز به وسيلإل  ها بدان پناه برده و موقع رخدادهاي ترسناك و وحشت هنگام سختي

 نمايند.  و قوت ميساس امنيت نزديكي و مؤانست با آن (نيرو)، اح
ها بر آن چيره گردد و  هاي غفلت، بر اين فطرت كشيده، تاريكي هر چند كه پرده

هنگام واقع صحيح و مستقيم خويش منحرف شود، لجرم توسط هواهاي نفساني از مسير 
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و حوادث بيمناكي كه احساس ناتواني و درماندگي  دو تنگناهاي شديشدن در ب�يا 
 خود اصلي بازگشته و هشيار و بيدار خواهد شد.  نمايد، به

ع�وه بر اين، اولين احساسي كه در نتيجإل تأمل و انديشيدن انسن در وجود خويشتن 
شود، احساس  گر مي دهد و در ژرفاي درونش جلوه و هستي اطرافش به وي دست مي

م امور جهان، باشد كه بر تدبير و تنظي وجود نيرويي بسيار عظيم و فراگير بر هستي مي
حاكم بوده و تمام حوادث آن از قبيل حيات و مرگ، سازندگي و ويراني، دگرگوني و 

نمايد. يقيناً احساس بر وجود چنين نيرويي،  پيشرفت، حركت و سكون و ... را رهبري مي
كند. انسان چه بتواند بر  انسان را به سوي ايمان به دارند  آن نيرو، راهيابي و هدايت مي

ن احساس، دليل و برهان اقامه كند و چه نتواند، حتماً حقيقت آن را دريافته و صدق اي
كام�ً بدان ايمان خواهد آورد؛ چرا كه دليل فطرت، دليلي بديهي و گواهي حقيقي است 

تر از آن به  اي دقيق كه گوي سبقت را از شواهد و دليل نظري ربوده و چه بسا نتيجه
 دهد.  دست انسان مي

ان و اعتقاد داشتن انسان به چيزي، كافي است كه جنبإل احساسات فطري، براي ايم
اش با نتايج نظري و دستاوردهاي پژوهشگران و دانشمندان و ف�سفه  بديهي و عيني

سازگاري و همخواني داشته باشد، يا درك و احساساتش همسو با درك و احساسات 
 ني باشد. شمار همنوعش در جامعإل انسا حقيقي و صادق مجموعإل بي

شود كه س�متي فطرت و پاكي و صفاي احساسات نهفتإل درون  حتي گاهي گفته مي
انسان، يكي از مهمترين و مؤثرترين عوامل اساسي در درك انسان از بسياري بديهيات و 

 يد. آ هاي حقيقي در طول حياتش به شمار مي اي از معارف و شناخت دستيابي به بخش عمده
العاده بزرگ و مسلط بر  ت فطري انسان بر وجود نيرويي فوقاحساسا :اينكه گفتيم

گردد، به روشني بيانگر وجود آفريدگاري  منجر به احساس وجود دارند  نيرو ميهستي، 
 باشد.  در طبيعت مي
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هاي زيادي در زندگي واقعي و عيني انسان و ساختار تكويني و فطريش وجود دارد  نمونه
ي كه هم اينك در صحنإل هستي بوده و خواهد بود و به دور كه با زبان حال بر وجود موجود

كند؛ اين حقيقت با پيشرفت بحث و  گونه كم و كاستي يا زيادتي است اعتراف مي  از هر
 تر خواهد گشت.  هاي علمي و كشفيات تجربي، روز به روز روشن بررسي

هر گونه دليلي غير از ايم، فاقد  ها دست يافته بسياري از علوم و معارفي كه بداندر واقع، 
باشند و هر چند كه علوم تجربي و اكتشافات بشري نيز  دليل فطري و احساسات درونيمان مي
 بر شناختمان نخواهند افزود. ها  آن پيشرفت نمايند، حقيقتي بيشتر در مورد

  :پردازيم هايي در اين زمينه مي اينك به بيان نمونه
زه چشم به جهان گشوده، درحالي كه نه مكيدن پستان مادر توسط نوزادي كه تا -1

اش اقتضاي چنين امري را نموده و نه دليل  كسي او را تعليم داده، نه درك عقلي
 شود.  حسي ظاهري براي آن پيدا مي

مادري كه بدون دانستن راز مهرورزي، عطوفت مادرانه، نگهداري، تربيت و  -2
كه همين كار منجر به كند؛ در حالي  محافظت از بنه، اقدام به چنين امري مي

هاي روابط اجتماعي از همين جا  ورزيدگي و پختگي كودك شده، اولين پايه
اگر مادران در انجامد؛ حال اينكه  هاي انساني مي گيرد و به تشكيل جامعه شكل مي

چيزي بر اقدامات كردند،  ابتدا نيز راز و رمز اين امور را دانسته و درك مي
 شد.  شان افزوده نمي دلسوزانه و عواطف مادرانه

ها  آن تمام موجودات زند  جهان، به كمك احساس و غرايز فطري كه خداوند در -3
هاي غريزيشان  هاي حياتي و نيازمندي نمودن خواسته  قرار داده، اقدام به برآورده

زندگاني و نمايند؛ گرچه هدف و غرض اين كار ـ يعني محافظت برحيات،  مي
گونه هر  ز درك نكنند. پاك ومنزه كسي است كه ايناستمرار بقاي نوع ـ را ني

آفريند و در مسير دوام و بقايش، به هدايت (دروني و بيروني) آن  چيزي را مي
 پردازد.  مي
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اي  خوريم؛ خواه بدانيم كه خوراك، وسيله شويم، غذا مي هنگامي كه گرسنه مي الف)
 جهت بقاي حيات و زندگيمان هست يا ندانيم. 

نماييم؛ خواه  سرما، خود را به كمك لباس و پوشاك گرم محافظت مي با احساسب) 
 بدانيم كه سرما يكي از عوامل نابودي بدنمان هست يا ندانيم. 

، چه بر ضرورت و لزوم آن جهت خوردن پيدا مي كنيم  ميل به ها آنزيم حبا ترشج) 
 شيم و چه نباشيم. ها واقف با موجود در خوراكيتجزيه و تحليل مواد آهكي و ساير فلزات 

احساس به وجود روح يا جوهر  حيات در خويشتن نموده و بدون آنكه با يكي از د) 
و بر بقا و دوامش حرص حواس ظاهريمان آن را درك كنيم، به دفاع از آن پرداخته 

افتد كه بسياري از مردم جز احساس درونيشان قادر به  ورزيم. حتي گاهي اتفاق مي مي
 هاني بر وجود آن نيستند، ولي در عين حال وجودش را باور دارند. ارائه دليل و بر

كينه، رغبت، نفرت و ... را در درون خويش، وجود عواطف و وجدانياتي نظير محبت، (  ه
كنيم بدون اينكه قادر به ارائه دليلي بر اثباتشان باشيم؛ اين در حالي است كه بدون  احساس مي

 اند.  شك سراسر وجودمان را فراگرفته
كنيم، اما دليلي جز  در وجود خويش، شهوت، درد و لذت را احساس ميو) 

بر اثباتشان نداريم. بديهي است كه حس نمودن چيزي، دليل بر وجود احساسمان 
باشد؛ خصوصاً اينكه ساير مردم نيز چنين احساسي را داشته باشند كه معلوم  داشتنش مي

خي افراد نيست. بدون ترديد يكي از اين گردد امري صرفاً خيالي و ذهني در بر مي
است كه با عظمت و ر وجود پروردگاري ب احساسات فطري صادق در وجود ما، احساس

هيمنإل خويش، جهان را آفريده و طلب دعاكنندگان را استجابت نموده و درخواستشان را 
اعمال و سازد؛ و بالخره بر حسب  برآورده ساخته و توفيق و ياري خويش را قرينشان مي

اقدام نموده و سرانجام، بدانان پاداش و ثواب داده و ها  آن كردارشان به محاسبه و محاكمإل
 كشاند.  يا به عقوبت مي
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ها و تنگنا) با تمام وجودش، خدا را  كه انسان (در هنگام سختيبه همين جهت است 
خدا چه ذات كند گر خواهد؛ چرا كه احساس مي به فرياد طلبيده و از او ياري و كمك مي
باشد، اما در عين حال بسيار به وي نزديك است.  از محدود  حواس ظاهريش خارج مي

سپس همين احساس فطري و دروني بر وجود خدا، منجر به بروز احساس ديگري در 
ها، اتقان و ابداع،  نظام مشود كه عبارت از احساس نياز اين هستي وسيع با تما ميانسان 

، آباداني، مرگ و ويراني و ...، به قدرت و علم و اراده و حكمت به هم پيوستگي و حيات
 پروردگار بلندمرتبه است. 

 ها انسان به طور مشترك و يكسان در نهاد و طبيعت تماميچنين احساسي فطري، 
باشند؛ به تعبير ديگر عليرغم وجود تماي�ت و  هست كه داراي قو  درك و شعور مي

هاي ساده و ابتدايي  ها و جامعه ت درك و فهم، از محيطگرايشات مختلف و مراتب متفاو
زيان گرفته تا روشنفكران و   انديشان و ساده گرفته تا ممالك و جوامع پيشرفته، و از ساده

نشينان صاحب فنون و علوم و صنايع، همه و همه در اين احساس فطري شريك و  محفل
 باشند.  سهيم مي

ي نفساني و شهواني، دچار ضعف و سستي ها گاهي اين حس مقدس بر اثر عارضه
گردد، گاهي  هاي فراوان، زير پرد  فراموشي پنهان مي زدگي گشته و زماني به سبب غفلت

نيز به علت سيطر  غرور طغيانگر يا تماي�ت فاجرانه، به سرحد فنا و نابودي نزديك 
كننده، اين  نااميد هاي ويرانگر و افتد كه در هنگام بروز سختي و بسيار اتفاق ميشود؛  مي

شان به هم پيوند خورده وجهت نجات خويش،  ها بيدار شده و اجزاي گسيخته فطرت
 گردند.  دست به دامان نيرويي غيبي و غالب بر همه چيز مي

در مورد خداوند عزوجل سؤال نمود؛ امام از » /جعفر صادق«روزي شخصي از امام 
 بله.  :اي؟ جواب داد تهآيا تاكنون به مسافرت دريايي رف :شخص پرسيد

 بله.  :آيا تا به حال برايت پيش آمده كه گرفتار طوفان شوي؟ جواب داد :دوباره پرسيد
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آيا شدت طوفان به جايي رسيده كه از ملوانان و ساير وسايل نجات  :امام باز پرسيد
 بله.  :غريق، قطع اميد كني؟ جواب داد

به قلب و ذهنت خطور نموده كه نيرويي  اي آيا در اين هنگام چنين انديشه :امام گفت
 بله.  :را نجات دهد؟ شخص گفتو تواند ت قوي وجود دارد و اگر بخواهد مي

اين نيروي قوي همان خداوند عزوجل (اهللا  :به وي گفت /بالخره امام جعفر
 تعالي) است. 

گشته  بار، بيدار ها در مواقع گرفتاري و شدايد ه�كت به ترتيبي كه گذشت تمام فطرت
 دارند.  ترين نيروها (اهللا) اذعان مي و ايمانشان را بر وجود قوي

ترين انسان، در خفقان و تنگناهاي ويرانگر گرفتار آيد، جز  آيا اگر فاسدترين و ملحد
 دهد؟  العمل ديگري از خود نشان مي پناه بردن و استمداد از خالق هستي چه عكس

به خداي موسي و هارون و  :ل) نگفتهنگام غرق شدن (در رود ني» فرعون«مگر 
 اسرائيليان ايمان آوردم؟!  بني

در واقع، گرفتار شدن ملحدان و منكران خدا در خطرات و تنگناهاي مرگباري كه با 
ين تر بزرگ است، از جملإلهيچ وسيلإل مادي امكان رهايي از آن برايشان فراهم نگشته 

هاي سالم، صاف و زلل  ت را از فطرتاي است كه پرد  غفلت و شقاو بينانه تجارت واقع
در تماي�ت متكبرانه، هايي كه در اثر فرورفتن صاحبانشان  شان كنار زده است؛ فطرت اوليه

و مورد غفلت واقع لجوجانه و تبهكارانه، در معرض فساد و بيگانگي با حق قرار گرفته 
راموشي را از پرد  غفلت و فاي است كه حقيقتاً  شده بودند. چنين تجربإل صادقانه

در وراي  :دارند كه مياي كه خواسته يا ناخواسته اع�ن  هايشان برداشت به گونه فطرت
و  ها آسمان ماديات، ذاتي يكتا و دانا، قادر و توانا، صاحب اختيار هر چيزي، زمامدار

وجود دارد؛ لذا بعد از گمراهي و الحادشان، اينك خدا را فراخوانده، » اهللا«زمين، به نام 
 طلبند.  رهايي، ياري و مدد خويش را از وي مي
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بخشد تا اين  به دنبال اين واقعه است كه خداوند نيز آنان را نجات داده و رهايي مي
استجابت دعا را به عنوان دليل بر وجود ذات و علم و قدرتش عرضه نمايد. اما پس از آنكه به 

ترشان) به ورطإل انكار خدا و كفر و س�متي پا به ساحل گذاشته و قدم در زمين نهادند (بيش
شان دچار شده و نجات خويش را نتيجإل اسباب (مادي) تلقي و آن را امري تصادفي  الحاد اوليه

  و باد يا دگرگوني انگارند كه در اثر دگرگوني اوضاع و احوال، مسير و مجراهاي طوفان مي
است كه تغييردهنده و اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي رخ داده است؛ اين در حالي 

برند كه قب�ً در پناه او طلب نجات  كنند  اوضاع و احوال را فراموش نموده و از ياد مي دگرگون
 كرده بودند و او (خدا) نيز دعايشان را استجابت فرموده بود. 

هاي تبهكار و مجرم، كه نه به خاطر نبود دليل،  اين است حال و وضع روح و روان
بيني و فسق و فجورشان، به خدا كافر گشته و او  ي ملكإل خود بزرگبلكه به جهت ارضا

ها و معض�ت غير قابل نجات به كمك  چنين نفوسي تنها در سختينمايند.  را انكار مي
 خوانند.  وسايل مادي، بر وجود خدا اعتراف نموده و به فريادش مي

تا  66اند را در آيات خداوند عزوجل، حال اين دسته از كافران تبهكار، خودكامه و مع
  :كشد سور  اسراء اين چنين به تصوير مي 69

آورد تا جوياي  ها را در درياها به حركت درمي  پروردگارتان آن كسي است كه كشتي«
رزق او (شويد و از فضل و نعمتش برخوردار) گرديد. خداوند هميشه در حق شما 

رسد (و گرفتار  ر درياها به شما ميها د (بندگان) مهربان بوده است. هنگامي كه ناراحتي
بها  شويد و كشتي خويش را همنون پر كاهي در پهنإل آ ها و امواج سهمگين مي طوفان

گردند كه ايشان را به  از نظرتان ناپديد مي و) جز خدا همه كس كنيد بينيد، وحشت مي مي
خشكي رسانيد،  خوانيد. اما زماني كه خدا شما را (از غرق شدن) نجات داد و به فرياد مي

ي ناتوان و بتان بيجان را انباز يزدان جهان ها انسان گردانيد (و (از يكتاپرستي) روي مي
سازيد)، و اصولً انسان بسيار ناسپاس است. آيا شما ايمن از اين هستيد كه خدا  مي

يا اينكه طوفاني بسويتان اي از خشكي را بشكافد و شما را در (كام) آن فروبرد؟  گوشه
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ن دارد كه باران سنگ بر شما بباراند و آن وقت حافظ و نگهباني براي خود پيدا روا
يا اينكه ايمن هستيد از اينكه خداوند بار ديگر شما را (نيازمند سفر دريا سازد و) نكنيد؟ 

اي به سويتان گسيل دارد (و بر سرتان بگمارد) تا  به دريا برگرداند و تندباد درهم شكننده
ناسپاسي (و كفرتان نسبت به يزدان) خودتان غرق گرداند، و از آن به بعد شما را به سبب 

بهاي شما را از ما بخواهد (و در برابر آن ما را تعقيب و مورد  كسي را نيابيد كه خون
 ».پيگرد قرار دهد)؟

  :فرمايد سور  يونس نيز مي 23تا  21همننين در آيات 
اري و آگاهي) به مردم رسيده است، مز  هنگامي كه پس از شر و ب�يي كه (براي بيد«

چشانيم (و ايشان را به قدرت و ثروت و شادي هم  مي ها انسان خير و نعمتي به
ها  آن نشينند (و به تكذيب سازي مي هاي ما به چاره آزماييم)، بناگاه دربار  آيه مي
ر ما را شاعر و آيند، و پيغمب ها برمي پردازند و با توجيهات نادرست در مقام انكار آيه مي

ها را ناشي از اسباب و علل و تصادف و  خوانند، و مشك�ت و سختي ساحر و ديوانه مي
ها را حمل بر زرنگي و شايستگي خود و  ها و خوشي دانند، و نعمت قهر طبيعت مي

هاي شما) از سرعت  گري سازي (حيله خداوند در چاره :نمايند!) بگو شفقت روزگار مي
تواند شما را در اسرع وقت نابود نمايد و سريعاً تازيانإل  است (و ميبيشتري برخوردار 

عذاب را به تنتان آشنا كند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزايتان دهد. اما تا آن زمان كه 
گمان فرستادگان (مأمور  گذارد). بي دهد و به حال خودتان وامي داند، مهلتتان مي خود مي

هاي  سازي ها و چاره گري و پندار شما يعني فرشتگان) ما حيله ثبت و ضبط كردار و گفتار
او است كه شما گذاريم).  را به كف دستتان ميها  آن نويسند (و در قيامت كيفر شما را مي

را براي شما ها  ها و آب و امكان سير وحركت در قارهبرد ( را در خشكي و دريا راه مي
ها با باد موافق  گيريد و كشتي ها قرار مي يكند). چه بسا هنگامي كه در كشت ميسر مي

دهند و سرنشينان بدان شادمان  سرنشينان را (آرام آرام به سوي مقصد) حركت مي
رود و  گيرد و از هر سو موج به سويشان مي گردند، به ناگاه باد سختي ورزيدن مي مي
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. در اين وقت) اند (و راه گزيري نيست پندارند كه (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده مي
و عبادت و فرمانبرداري و دين را تنها از آن او خوانند و طاعت  خدا را به فرياد مي

بينند كه  تر از آن مي تر و ناتوان دانند (چرا كه همه كس و همه چيز را بسي ضعيف مي
كنند كه)  بدين هنگام عهد ميرستگارشان نمايد. كاري از دست آنان برآيد و از اين ورطه 

از زمر  سپاسگزاران خواهيم بود (و ديگر به كسي و چيزي ما را از اين حال برهاني، اگر 
پرستيم). اما  خوانيم و نمي آوريم و هرگز اين و آن را به فرياد نمي جز تو روي نمي

دهد، ناگهان به ناحق در زمين شروع به ظلم و فساد  هنگامي كه خدا آنان را نجات مي
اي مردم! ظلم و ستمي كه مرتكب نمايند).  ا فراموش ميكنند (و عهد و پيمان ر مي
از متاع و لذت دنيا چند روزي شود.  شويد، و بال و زيان آن متوجه خود شما مي مي

شويد، پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است و آنگاه ما شما را از آن چه  مند مي بهره
 ».دهيم) مي سازيم (و سزاي اعمالتان را ايد آگاه مي داده انجام مي

ها  اولين سخني كه نخستين فضانورد روسي در سفرش به كر  ماه پس از وحشت از منظره
و آرزوي بازگشت پيروزمندانه به زمين، بر زبان راند دليل بر بيدار و هشيار انگيز  و ابعاد دهشت

ني و باشد؛ سخن، اين بود كه عليرغم تربيت غيردي گشتن فطرت پاك ايمان به خدا در قلبش مي
اي كه از زمان كودكي در وي نقش بسته بود، پس از مشاهد  مناظر مذكور در داخل  فاسدانه

 اش شروع به پناه جستن و ياري طلبيدن از خداوند نمود.  سفينإل فضايي
حقيقي ترك دليل « :گويد نيز در خاطرات خويش چنين مي» استالين«دختر » سوتيإلنا«

 ». باشد مي(خدا) نمودن وطن و فرزندانم، تنها دين 
دين نشو و نما كرده كه نه هيچ كس از  اي بي كند كه در خانواده وي خاطرنشان مي

شناسد و نه عمداً يا سهواً يادي از خدا نموده يا سخني دربار  او بر  افراد آن، خدا را مي
 رانند.  زبان مي

حيطي، در و يا مخارجي عامل گونه  زماني كه به سن رشد و بلوغ رسيدم، بدون هيچ
درون خود به شدت احساس نمودم كه زندگي خالي از ايمان به خدا، زندگي نيست 
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گونه كه بدون ايمان به خدا در هيچ يك از جوامع بشري، عدل و  (بلكه مرگ است) همان
 دادگري برقرار نخواهد گشت. 

 كنم كه نياز انسان در افزايد كه در اعماق درونم چنين احساس مي وي بالخره مي
 ايمان به خدا، همانند نيازش به آب و هواست. 

ترين مرد تاريخ، و رهبر  دين كنيم كه دختر خونريزترين و بي رتيب م�حظه ميبدين ت
گونه به نداي اصلي  سابق ـ ، اينشوروي جماهر دولتي قدرتمند در روي زمين ـ اتحاد 

و لحاد را رها نموده (و حقيقي) فطرتش جواب داده و (جهت تحقق آن)، خانه و كاشانإل ا
شد و از  اي كه در آن، از طرف پدرش بر وي اجبار و اكراه مي گريزد؛ خانه از آن مي

گري  ي  جانب مردم نيز تحت فشار بود تا از ايمان به خدا دست برداشته و كفر ورزد و ماد
و نظام ماركسيستي را بپذيرد؛ بلكه اين خانه را ترك نمود تا در سرزميني سكونت و 

پروردگار را اذعان و مطابق آن ار يابد كه آزادانه و به ميل خويش، ايمان به خالق رستقا
 عمل نمايد. 

ا ن حقيقت فطري را در ايمان به خداايقرآن كريم نيز در بسياري از آيات شريفش، 
خطاب  †از زبان پيامبران» ابراهيم«سور  » 10«فرمايد؛ خداوند عزوجل در آيإل  بيان مي

  :فرمايد چنين ميبه امتشان 
و زمين، بدون  ها آسمان مگر دربار  وجود خدا، آفرينند  :پيغمبرانشان بديشان گفتند«

 ».مدل و نمونإل پيشين، شك و ترديدي در ميان است؟ ...
دارد كه ايمان به او و آننه بر پيامبرانش نازل فرموده، و تسليم  سپس خداوند بيان مي

ت كه همإل مردم را بر آن سرشته است؛ لذا خداوند عبوديت در برابرش، امري فطري اس
سور   138آموزد كه چگونه پاسخ مخالفان را بدهند، در آيإل  كه به مؤمنان ميپس از آن 

  :فرمايد مي» بقره«
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خداوند ما را با آيين توحيدي و ايمان راستين زينت داده است و اين رنگ و زينت «
اتر بيارايد و بپيرايد؟ و ما تنها او را تواند) زيب خدا است و چه كسي از خدا (مي

 ».پرستيم مي
خطاب » روم«سور  » 30«گونه در آيإل  ي مكلف را اينها انسان سرانجام خداوند تمام

  :كند مي
روي خود را خالصانه متوجه آيين حقيقي خدا، (اس�م) كن. اين سرشتي است كه «

ا تغيير داد (و آن را از خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا ر
به كجروي كشاند). روي  ديني، و از راست خداگرايي به كفرگرايي، و از دينداري به بي
 ».دانند ثر مردم (چنين چيزي را) نميكاين است دين و آيين محكم و استوار. وليكن ا

جز در نهاد دارد،  ها انسان بدون شك اين فطرت اصيل و عميق كه ريشه در انسانيت
بند و باري اخ�قي را در وجود خويش  ني كه ملكإل انحراف، شهوتراني و بيكسا

 رود.  شود و هرگز از بين نمي خاموش نمياند،  پروانيده
روشن است كه هر كس دانسته با حق مخالفت ورزد و روحيإل مستكبرانإل خويش را با 

اش را  رمانهش حماقت و سركشي ارضا نمايد و يا افسار شهوات و اميال گستاخانه و بي
گونه سرزنش درون و عذاب وجدان در خود احساس نكند، انتظاري  رها گذاشته و هيچ

 رود؛  جز نابودي فطرت پاكش نمي
نماي فطرت بشري در اثر دود ناشي از آتش شهوات يا برخي از غرايز  گاهي آينإل تمام

گشته و برخي از گرايانه، تيره و تاريك  هاي مادي شك وگمانهاي  سركش نفساني، يا پرده
اينجاست كه اقامإل دليل عقلي روند؛  حقايق ظاهر در هستي، از صفحإل صافش به اختفا مي

كند. دليلي كه دانشمندان از راه اسباب و وسايل (علمي ـ  و عملي ضرورت پيدا مي
ها كنار زده  پرد  تاريك از آينإل فطرتها  آن اند، تا به كمك ها دست يافته يشان) بدانتجرب
 ناميم.  مي» هاي حس فطرت بيماري«د. به همين سبب عوارض وارده بر آينإل فطرت را شو
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در بيان اين حقيقت كه ايمان به خداوند تعالي، در اعماق » /ابن تيميه«شيخ الس�م 
امري كام�ً  ايمان به خدا،« :گويد نفوس بشري ريشه دوانده و رسوخ يافته است، مي

تر و پايدارتر از حقايق بديهي  فطري و ضروري است كه رسوخ آن در درون انسان، عميق
 ». باشد رياضي ـ مانند عدد يك نصف عدد دو است ـ مي

طراح مغز الكترونيك و عضو انجمن علمي تحقيقات فضانوردي » كلودم. هزاوي«مهندس 
50Fگويد مي» ين نوآفرينتر بزرگ« اي زير عنوان ، در مقاله»لنجلي فيلد«در شهر 

در حال حاضر « :1
اي كه تمام  باشد؛ تجربه اي دروني مي ايمان من به خداوند بر پايإل شناختي شخصي و تجربه

تواند براي  ناچيزند. گرچه اين نوع از استدلل نميها و استدللت فكري در مقابلش  زمينه
اما به نسبت افرادي كه به شمار آيد اي  كننده عاند، دليل قان كساني كه آن را لمس و تجربه نكرده

باشد. لذا من شخصاً  رفيع و نيرومند مياند)، داراي جايگاهي  اش را چشيده آن را تجربه (و مزه
در پناهش آرامش و ام كه ايمان به خدا، تنها قلعه و دژ محكمي است كه روح و روان،  دريافته

خداوند ما را (از وجود خود) به خاطر  :گويد مي» اوجستين«طور كه  يابند. و همان تسكين مي
رهد مگر زماني كه در  است و روح و روانمان از اضطراب و سرگشتگي نميخويش آفريده 

 ».دامن مهر و رحمتش منزل نمايد
 

___________________________________ 
 . 96، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1



 
 
 

 

 :بخش سوم
 احساس فطري در ايمان به خدا امري مشترك ميان تمام

 ست ها انسان

اي و استاد  من علوم و تحقيقات و فيزيك هستهعضو انج »پول ك�رنس ابرسولد«دكتر 
در فطرت  ها انسان تعبير خويش را از اتفاق و اشتراكشناسي در واشينگتن،  رشتإل زيست

به » دليل طبيعي بر اثبات وجود خدا«اي با عنوان  مقاله و احساس ايمان بر وجود خدا، در
  51F1 :كند شرح زير بيان مي

» فرانسيس بيكن«سخني از فيلسوف انگليسي  وي ابتدا مقالإل خويش را با نقل -1
اين يك فلسفإل ساده و سطحي است كه شخص را « :نمايد كه گفته است شروع مي

شخص را دارد، اما درك عميق و صحيح از فلسفه،  بر انكار وجود خدا وامي
 ». آورد متدين و خداشناس بار مي

 دازد. پر به شرح و تأييد سخن اين فيلسوف مي» ك�رنس«سپس دكتر 
در احساس ايمان به وجود  ها انسان بعد از آن با توجه به دليل اشتراك و اتفاق -2

حقيقت مسلم اين است كه بشر با وجود شناخت و « :دهد خدا چنين ادامه مي
معرفت و هوش و ذكاوت سرشاري كه دارد، هنوز خويشتن را كام�ً نشناخته 

نوع و مليتشان، همگي از است؛ افراد بشر عليرغم اخت�ف اديان و نژاد و 
اند كه فهم محدود  هاي دور و به طور خود به خودي متوجه اين حقيقت شده زمان

گونه كه از  باشد، همان بشر از درك كنه و ماهيت هستي پهناور، عاجز و ناقص مي
 پي بردن به سر حيات و زندگاني و ماهيت حقيقي آن نيز درمانده است. 

___________________________________ 
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انگيز همراه با نظام و  اند كه نيرويي بسيار عظيم و سحر تهبشري به اتفاق دريافجامعإل 
توان آن را ناشي از  آوري در عرصإل هستي وجود دارد كه هرگز نمي انسجام سرسام

خورد به  تصادف كور دانست؛ تصادفي كه گهگاهي در ميان اشياي غير زنده به چشم مي
 روند.  ن طرف ميهدف به اين طرف و آ طوري كه ناگهان به حركت درآمده و بي

روي آوردن و شور و اشتياق انسان به تحقيق و بررسي در مورد عقلي برتر و بدون ترديد 
هاي خودش  ريزي تر و استوارتر از طرح و برنامه والتر از عقل خودش، و تدبيري گسترده

تر و  تواند دليلي بر وجود اين نيروي برتر و قوي جهت حل معماي هستي، در ذات خود مي
 باشد.  تر به حساب آيد كه همان قدرت و مديريت ذات (اهللا تعالي) مي بير عاليتد

و فهميده را به سوي ها انسان هوشيار  اگر بخواهيم علل و عوامل دروني كه ميليون
بينيم كه آنقدر زياد و متنوعند كه قابل شمارش  خوانند برشماريم، مي ايمان به خدا فرامي

، هر كدام به نوبإل خود در اثبات وجود خدا و ايمان به او، دليل باشند، اما در عين حال نمي
 آيند.  قوي به حساب مي

حقيقت و خ�صإل ك�م اينكه تفكر دروني و مستقيم همراه با استدلل صحيح و سالم، 
 رويانند. انديشإل وجود خدا را در خردمان مي
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هاي پيشين گفتيم) هستي موجود، حادث و غير ازلي باشد،  فصل طوري كه در اگر (همان
ناگزير بايد خالقي وجود داشته باشد تا او را ايجاد نمايد؛ بديهي است كه اين خالق بايد 

 غير حادث و داراي صفات علم، قدرت، حكمت و اختيار باشد. موجودي ازلي، 
ه هستي و حقايق موجود عقلي كه به كمك آن بدر هستي و معيارهاي حقايق موجود 

نمايند، زيرا  ابتدا اقتضا مي بريم، هر دو بر ضرورت وجود موجودي اول و بي در آن پي مي
در غير اين صورت محال بود چيزي وجود داشته باشد؛ چرا كه عدم محض، به خودي 

 باشد.  خود قادر و مستعد براي حركت به سوي وجود نمي
گره از سؤالت مطرح شده در زمينإل راز وجود  با رسيدن به اين حد از درك و فهم،

و بر خ�ف اصل جا  بي شود، زيرا چنين سؤالتي ازلي و سبب وجوديش گشوده مي
باشند؛ اگرچه عقل بشر به دليل محصور بودن در داير  ادراك امور متناهي، از درك  مي

 موجودات غير متناهي و نامحدود عاجز است. 
چرا نپذيريم كه وجود ما و هستي فراگير  :گويند مي چنينگاهي منكران وجود خدا، 

ازلي نشأت گرفته و سپس در اثر تغيير و تحول بدين حالت درآمده  اي  مادهاطرافمان، از 
 است؟ 

هاي  و هم در واقعيتپاسخ رد به چنين افرادي، هم در منطق و معيارهاي عقلي، 
  :پردازيم و جنبه ميگردد كه اكنون به تبيين هر د هستي به خوبي م�حظه مي

و تغيير و تحولت   و معيارهاي عقلي در خ�ل مشاهد  دگرگونيحكم منطق  -1
عالم هستي حادث است نه ازلي؛ زيرا ازلي  :هاي هستي اين است كه مستمر پديده

باشد، چرا كه  بودن هستي، مستلزم ثبات و بقاي ماده و صورت يا كيفيت آن مي
شدني نبوده و لذا ضرورتاً بايد صورت و ماده از صورت و كيفيت خويش جدا

ي بديهي تكيفيت اوليإل ماده، مقارن با همان ماد  اوليه و ازلي باشد. و اين حقيق
است كه موجود ازلي هرگز نبايد با چيزي مواجه شود كه منجر به نيستي و 

 عدمش گردد. 
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كيفيات ماده و ي گرش هستيم، به خوب ها نظاره اما سير ظاهري تغيير و تحولي كه در پديده
دهد كه خود  هاي پي در پي آن را از حالتي به حالت ديگر، به ما نشان مي صورت پذيري

  باشد. ماده، فاقد هر گونه صورت يا كيفيت ازلي ميبيانگر اين حقيقت است كه 
روشن ساختيم كه هستي كهن، ازلي نيست؛ در اين صحيح از راه منطق بدين ترتيب 
ه حادث بوده و نياز به خالقي دارد تا آن را از حيث عدم به بازار گردد ك صورت ثابت مي

 آورده باشد؛ و اين منطق مؤمنان است. وجود 
گوياست كه محققان اي  هاي موجود در جهان هستي به گونه اما واقعيت -2

هاي مختلف مادي را بر آن داشته، تا مجموعاً بر  دانشمندان متخصص در پديده
 گرايي آن، اعتراف نمايند.  نزولي و نيستحادث بودن هستي و سير 

شناسي دانشگاه  استاد و مدير گروه رشتإل زيست» ادوارد لوتركيسل«اي كه  در مقاله
كنند كه باور به ازلي  برخي چنين تصور مي« :نوشته، چنين آمده است» فرانسيسكو سان«

رنشان كرد كه اولً بودن هستي، از باور به وجود خدايي ازلي دشوارتر نيست؛ اما بايد خاط
اشتباه بودن اين نظريه را اثبات نموده، و ثانياً همإل علوم به قانون دوم ترموديناميك، 

اند كه امكان ندارد جهان هستي، ازلي باشد؛ لذا ع�وه بر اذعان به  روشني اثبات كرده
ن پيدايش ناگهاني هستي، ايجاد آن را در حدود پنج بيليون سال قبل تخمين زده و بيا

ها، از مبدأ  هاي جديدي از پديده اند كه هستي دائماً در حال بروز و انتشار صورت كرده
 باشد.  اوليإل وجودشان مي

جويانه، امانتدارانه و پرهيز از  يقيناً هرگاه دانشمندان و محققان با روحيإل حقيقت
شخصي خويش، نظري بر دستاوردهاي علمي و هاي  نظري و تعصب برخواسته تنگ

تجربي مبني بر اثبات وجود خدا افكنده و عقل و احساسات خويش را به درستي  دليل
بدون شك بر وجود خداوند اعتراف خواهند نمود. و اين تنها راهي است به كار اندازند، 

هاي علمي با  چرا كه كاوشجويي حقايق پرداخت؛  كه بتوان به كمك آن، به تفسير و پي
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سرانجام به درك و فهم سبب اول، يعني اهللا تعالي منجر  اي باز و رهيافته، عقل و انديشه
52F».خواهد گشت

1  
پديد  حدوث  ت يعني اثبابه منظور تحقق يافتن هدف اصلي مورد نظر در اين مبحث، 

جستجو و بررسي در مورد و نو شدن در هستي و مظاهر متعدد آن، بايستي اقدام به 
وجوداتي كه خارج از داير  موجودات هستي، اعم از موجودات مادي محسوس و م

 را با تأمل و انديشه و از راه ها پژوهش حواسمان هستند، نموده و نتيجإل اين تحقيقات و
 ي عقلي پيگيري و تفحص نماييم. ها دللت

در اين ميدان آزمايش و پژوهش، از يك فرد معمولي گرفته كه صرفاً در ظواهر 
پردازد، يا  ها مي يشه در وراي پديدهنگرد، تا فردي كه به تفكر و اند ها مي پديده

ورزد، هر كدام  جستجوگري كه با استفاده از وسايل تجربي به تحقيق و بررسي اشتغال مي
ين تر بزرگ ين تاتر كوچك يابند كه تمام اجزاي هستي از حقيقت را درمياي اين  به گونه

ابل انفكاك ترين جزء آن، دستخوش تغيير و حدوث غير ق و از آشكارترين تا پنهان
غور نمايند،  ها  ن به ژرفاي اين اجزا و پديدههستند. هر اندازه كه جستجوگران و محققا

مركب، بسيط، كلي، كنند؛ نتيجتاً اينكه همگي اجزاي  اين سير تغييرپذيري را م�حظه مي
اند. اين حوادث شيميايي و  جزئي در جهان هستي، در داير  حدوث و تغيير واقع گشته

 باشند.  هاي هستي، حوادثي پي در پي و مستمر مي ر اجزاي پديدهفيزيكي د
  :پردازيم) هايي در اين زمينه مي هد و نمونها(اكنون به ذكر شو

كنيم كه در نتيجإل تركيب با آب و خاك، تبديل به  براي مثال، بذرها را مشاهده مي -1
، يشيميايجات و بذرهايي نظير بذر اوليه از قبيل عناصر  نبات، درختان، ميوه

 فيزيكي، بسيط يا مركب خواهند شد. 

___________________________________ 
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كنيم كه در بدن موجودات زنده تبديل به خون،  گوناگون را مشاهده ميغذاهاي  -2
عصب، چربي، نطفه، بيضه و ساير عناصر مختلف با گوشت، استخوان، 

 گردند.  ، عوارض، اشكال و اعمال مستقل و جدا از هم ميها ويژگي خصوصيات،
اي  گويند و خود نيز تا اندازه شناسان و كارشناسان علم نجوم مي ستارهگونه كه  آن -3

 نماييم كه اجرام آسماني شناور در فضاي اف�ك و كنيم، م�حظه مي لمس مي
دار و  م در حال تغيير و تحولت دامنهي بزرگ عالم به طور مداوها كهكشان
 آوري هستند.  شگفت

شنويم كه برايمان از  شناسان مي زبان اتمها را از  مداوم و تحول برانگيز اتمحركت  -4
گويند و حتي خودمان نيز  هاي منفي و مثبت سخن مي خصوصيات اتم و الكترون

در مدارهاي آثار دستاوردهاي اين دانشمندان را كه ناشي از حركت نيروهاي اتمي 
 نماييم.  باشد، مشاهده مي كوچك و بسته مي

تبديل الكتريسيته به ته، يبه نيروي الكتريسوت) فيزيكدانان ما را از تبديل شدن صدا (ص -5
دهند كه پس از اين  ها و نوسانات فضايي و تبديل مجدد آن به صدا خبر مي رزشل

ي (طبيعي يا مصنوعي) گيرند  صدا، آن را دريافت ها دستگاه ها، كنش و واكنش
ز بر همين هاي گوناگون ني ها و رنگ دارند. رويإل طبيعي در رابطه با تصويرها، شكل مي

 كنيم.  منوال است. البته ما نيز به طور عادي گاهي اين تحولت و انعكاسات را درك مي
كنيم كه پس از مدت  تبخير آب و تبديل بخار آن به ابر را همه مشاهده ميپديد   -6

هاي خشك و  گشته و سپس به صورت باران بر زمين زماني تبديل به ابري تيره
 گردد.  خير و سرزندگي در آن ديار ميباريده و منشأ حاصل، تشنه و مرده فرو  بي

هاي دراز و در نتيجإل حرارت و  گويند كه ذغال در طول زمان طبيعيدانان مي -7
ها از حالتي به حالتي و از  ها و صخره فشارهاي دروني زمين، تغيير وضع سنگ

 گردد.  مي» الماس«صفتي به صفتي ديگر، و فشارها و حرارت مجدد، تبديل به 
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ما به وضوح، در توالي روز و شب، طلوع و غروب ماه و خورشيد، ظهور و افول  -8
هاي  هاي سال، سرما و گرما و ... شاهد تغييرات و دگرگوني ستارگان، تعاقب فصل

 پي در پي هستيم. 
گرچه حيات، منشأ تغيير و تحولت موجود در دو پديد  حيات و مرگ را شاهديم؛  -9

باشد كه  ست اما در عين حال مملو از اسرار نهاني ميانگيزي ا تحولت بسيار شگفت
نيز به خاموشي ها  آن و با عارض شدن مرگ، هتا زمان مرگ، همننان پوشيده بود

 گرايند.  مي
شمار ديگر هستي نيز چنين حالتي  هاي بي و پديدهبه همين ترتيب در اشياء 

ر و تحول برخي از كند؛ مث�ً تغيي و تنها نوع تغيير و حركت فرق ميمفرماست حك
ند و آرام؛ ها نظير حيوانات و نباتات، نمايان و سريع است، اما در برخي ديگر كُ پديده

دهد و بعد از گذشت  مانند تغييراتي كه در جهان ستارگان و اجسام سخت و جامد رخ مي
نيم ك اكنون در جهاني زندگي مي گردد. بنابراين، ما هم ها سال مشاهده مي هزارها يا ميليون

 بناميم. » ها (متغيرات) جهاني دگرگوني«توانيم آن را  كه مي
از نظر عقل، لزمإل معني حدوث است و حتي در مورد   تغير و دگرگوني :گوييم لذا مي

هاي محسوس، يعني تغيير مكاني اشياء از جايي به جاي ديگر صدق  ترين دگرگوني ساده
 كند.  مي

قب�ً در آن بوده، به مكان ديگري كه در آن  نماييم كه جسمي از مكاني كهاگر فرض 
گيريم كه نسبت به مكان قبليش، دستخوش  نبوده، انتقال داده شده، چنين نتيجه مي

در اين » حدوث وجود«گشته و در مكاني كه اكنون در آن قرار گرفته، » حدوث عدم«
 حاصل شده است. » حدوث«مكان، بر آن عارض شده است؛ پس در هر صورت، 

اگر به تغييرات جوهري بپردازيم كه شامل دگرگوني تركيبات، صفات، خصوصيات اما 
 گردد.  شود، پي در پي حدوث حاصل مي و ... مي

  :گوييم سپس مي
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هاي طبيعي نيز  با م�حظإل قوانين فراگير حاكم بر هستي، كه جزئي ولو اندك از پديده
باشد،  و علما ميبي عق� هيات عقلي و معارف تجرياز تيررسش خارج نبوده و جزو بد

شود، سبب كافي  در عرصإل هستي پهناور حادث مييابيم كه بايد براي هر تغييري كه  درمي
 موجود باشد. 

ترين نوع  پذيرد كه حتي ساده هيچ شخص خردمندي نمي :گوييم كه در ادامه مي
رت ها كه همان دگرگوني مكاني باشد، به خودي خود و بدون سبب خارجي صو دگرگوني

ني اتطابق و همخو» سببيت«اي هرگز با بديهيات عقلي، در زمينإل  چرا كه چنين مقولهبگيرد، 
فهميم كه با واقعيات موجود در هستي نيز مطابق  استقراي صحيح مينداشته و حتي از طريق 

 آيد.  نيست؛ و اين يكي از قوانين هميشه استوار جهان هستي به شمار مي
گويد كه هستي سراسر تغيير و  به ما ميآن سخن گفتيم)،  (كه از قانون پايداراين 

ورد، خ تحول، كه حتي براي نمونه يك موجود پايدار و مطلقاً موجود در آن به چشم نمي
اين باشد؛  هايش مي اوليه در وجود يافتن و تغيير پذيري ناگزير از وجود سبب و علتي

چرا كه در غير اين صورت، آن نيز الوجود باشد؛  سب اوليه، عق�ً بايستي ازلي و واجب
 بوده و نياز به سببي ديگر پيدا خواهد نمود. جزو متغيرات 

هاي موجود در  جهت صورت گرفتن دگرگوني» قانون سببت«بنابراين دريافتيم كه 
اشياء و ايجاد شييء از نيستي به داير  وجود، از جملإل بديهيات عقلي هر خردمندي است 

  :پردازيم راي روشن شدن بيشتر قضيه، به ذكر مثالي ميكه آن را قبول دارد. ب
هايتان را داخل كيسإل  فرض كنيد كه تمام دارايي و نقدينإل خويش از قبيل پول، ط� و نقره

نماييد؛ اما  ايد، سپس آن را درون صندوق مخصوصتان گذاشته و درش را قفل مي معيني نهاده
گذاريد؛ وقتي كه  جا ميندوق را در خانه يك روز به قصد كاري از منزل بيرون رفته و ص

پس از يابيد؛  گرديد آن را نمي بينيد كيسإل پولتان درون صندوق نمانده و هر چه مي برگشتيد مي
پولتان به گيري  تان پيدا نموده و جهت بازپس همان كيسإل پول را داخل صندوق همسايهمدتي 

قاضي ادعا كند كه وي كيسإل و در پيشگاه نماييد. اگر همسايإل شما در دادگاه  دادگاه شكايت مي
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ها  آن راه افتاده و ضمن طي مسافت فضاي بيرون، به ديوار خانإلپول را ديده كه خود به خود 
هاي در نيز خود به خود باز شده يا ديوار شكافته شده و بدين ترتيب بدون هيچ  رسيده و قفل

ته است؛ لذا وي نيز آن را به فال نيك مانعي به نزد صندوق وي شتافته و خود را بدون آن انداخ
گرفته و از دريافت چنين ثروتي خوشحال گشته است؛ آيا شما چنين ادعايي را خواهيد 

هايي را  بافي گويي و خيال پذيرفت؟ نه تنها شما بلكه آيا هيچ فرد عاقل ديگري نيز، چنين خرافه
 كند؟!  مينقبول 

هاي مكاني نيز به خودي  رين نقل و انتقالت حال كه قضيه روشن شد و دانستيم كه ساده
هاي  گيرد، آيا منصفانه است كه ادعا نماييم تغيير و دگرگوني خود بدون سبب صورت نمي
و تبديل خاك به غذاهاي گوناگون و تبديل جسد مرده و فاقد جوهري در تجزيه و تركيب 

و احساس، شعور و هاي زنده و متحرك و داراي صفات متعددي از قبيل درك  حيات به بدن
 عقل و ...، خود به خود و به طور تصادفي انجام پذيرفته است؟! 

دليل صحيح علمي يمان را كنار گذاشته و بر ها عقل كهخواهند  منكران خدا از ما مي
در عرصإل » قانون سببيت«و مشاهد  استقرايي پشت پا بزنيم؛ دليلي كه ما را به سوي 

ها و  گويي ن طريق قصد دارند ما را نيز شريك خرافهند؛ بدياگرد گيتي راهنمون مي
هاي هستي،  باورهاي دور از عقل و دليل خويش نمايند كه گويا تمام حوادث و دگرگوني

 دهد.  خود به خود و بدون ياري جستن از نيروي ديگري رخ مي
 آنان خيال دارند كه ما نيز همانند خودشان بدون دليل عقلي و علمي، وجود پروردگار

آن، نقيض و خالق هستي را انكار نماييم؛ در حالي كه قانون فراگير بر هستي و تغييرات 
ست كه بنا به حكم عقل و اكند. شرط سبب بودن چيزي، اين  چنين پنداري را اثبات مي

در متغير دهي تغييراتي  اي جهت ايجاد مسبب يا شكل واقعيت، بايد داراي صفات شايسته
آيد و يا سببي ناقص و محتاج به غير خواهد  سبب به حساب نميخويش باشد و گرنه، يا 

 بود. 
  :دهيم ميروشن شدن مطلب، توضيحاتي به منظور 
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اي بيست  فرض مثال، يك وسيلإل نقليه را در نظر بگيريم كه ظرفيت حمل محمولهاگر بر 
ن اش، داراي قدرت كشش بالغ بر بيست تُ تُني داشته باشد، بايستي جهت كشيدن محموله

 ي متعدد دريافت دارد. ها دستگاه باشد؛ خواه اين نيرو را صرفاً از يك نقطه يا از
هاي) فني  ها و نيروها (و تخصص جديد و بديع نياز به ايجاد مهارتيك عمل فني 

 بخش باشد.  كافي دارد تا به خوبي شكل بگيرد و نتيجه
هاي  ص و مهارتيك دستگاه پينيد  صنعتي، از طريق علم مكانيك و مهندسي خا

 يابد.  اي وجود مي فني ويژه
افزا، تنها از جانب شاعري خوش ذوق و داراي طبع و سليقإل  روحيك قصيده شعر 

شود. بالخره اينكه، آفرينند  نيرو و استعداد، بايستي خود نيز  والي شعري ساخته مي
 اش باشد.  داراي قدرت و تواني بالغ بر نيروهاي خلق شده

اد حيات در جانداران است، خود نيز بايد آراسته به صفت حيات و آننه سبب ايج
 زندگي باشد. 

سبب بروز اعمال حكيمانه در هستي است، بايد خود نيز داراي حكمت، علم، آننه 
 اراده و اختيار باشد. 

در هستي است، بايستي تمام هاي موجود  سرانجام آننه كه منشأ ايجاد دگرگوني
ه دور از هر نقصي باشد. حال كه فهميديم هيچ كدام از عناصر صفات كمال را دارا و ب

موجود يا غيرموجود هستي، به دليل احتياج ذاتي و دروني خويش، قادر به ايجاد هستي 
ها، سببي  گمان در وراي تمام پديده باشند، بي هاي آن نمي موجود و حوادث و دگرگوني

عليم (بسيار دانا)، مريد (داراي اراد  اوليه وجود دارد كه آراسته به صفات حي(زنده)، 
دان)، سميع (بسيار شنوا)، بصير (بسيار بينا)،  قوي)، قدير (بسيار توانا)، حكيم (بسيار نكته

ذاتي كه بيرون از (بسيار مهربان) و ساير صفات كمال است؛ رئوف (بسيار مشفق)، رحيم 
أ صدور نيرو و استعدادهاي هاي آن بوده و بالتر از آن، منش و دگرگونيداير  هستي 

كوچك و بزرگ هستي است كه در اثر خ�قيت و آفرينندگي او، تغيير و تحولت 
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كه نقش حيات و انگيز جهان، شكل گرفته و هموست  آور و حوادث شگفت سرسام
به دانش و افكار مزين  ها عقل زندگاني را در برخي موجودات نهاده، و از عطاي خويش

هاي متقن و بديع  نوآوريمنتهايش  وده و با علم و اراده و حكمت بيو معرفت را خلق نم
فراوانش سكونت را سامان داده و با رحمت خويش تمام بندگان را زير چتر عنايت و مهر 

 بخشيده است. 
ه از دگرگوني، تحول و سستي، كند كه چنين ذاتي بايد منزّ حكم ميهر عقل سالمي 

وجود در ذات و صفات باشد كه سلسلإل ال و نيز واجب ثابت و پايداربه صفاتي آراسته 
 تمام اسباب و علل به وي منتهي گردد. 

ي آدميان است و ها عقل ، يكي از قوانين بديهي نزد»قانون سببيت«اكنون كه دانستيم 
لزم است اين حقيقت باشند،  تمام سطوح و طبقات بشري در اين امر بديهي مشترك مي

تواند سبب هدايت انسان به سوي باور و ايماني  همين قانون ميرا نيز درك نماييم كه 
هاي سني،  پروردگار باشد و تمام افراد بشري را در همإل طبقات و دورهراستين به خالق 

تواند حجتي قاطع و بازدارنده در  علمي و مراتب اجتماعي دربرگيرد؛ از طرف ديگر مي
 خبر به شمار آيد.  از خدا بي مقابل منكران خدا و تبهكاران مستكبر و فاسقان

كنند كه روزي جمعي از منكران وجود  چنين نقل مي تدر مناقب امام ابوحنيفه
و دليل اثبات وجود خدا را بر ايشان خدا، از وي خواستند تا با آنان به مجادله پرداخته 

 موعدي را جهت مناظره معين نمود. وقتي كه زمان تعيين شدهاقامه نمايد؛ امام نيز 
كه وي از  ، انتظار آنان به درازا كشيد و گمان كردندافتادحضور امام به تأخيرفرارسيد، 

 انجام مناظره شانه خالي نموده و در رفته است. 
رسيده و با سرزنش آنان روبرو گرديد؛ وي براي توجيه  همين اثناء بود كه امام سردر 

قايقراني را كه قرار بود  :گفت نموده وگونه ساخته و پرداخته  تأخيرش، عذري را بدين
ميدي تصميم ابرساند، نيافتم و لذا با نامرا به محل تعيين شده در ساحل رودخانه 

م ديدم كه ناگهان چند تخته چوب صاف، خود به ادر همين هنگ گرفتم؛ بازگشت به منزل
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آن زده بر  راه افتاد و با پيوستن به همديگر تبديل به قايقي شدند؛ من نيز شگفت خود
 سوار شده و نزد شما آمدم. 

 مگر امكان دارد كشتي خود به خود ساخته شود؟ كني؟  آيا ما را مسخره مي :همگي گفتند
ايد؛ شما  اين همان چيزي است كه مرا به خاطرش دعوت به مجادله نموده :آنگاه امام فرمود

كنيد كه هستي به  ميساخته شدن خود به خودي يك قايق را قبول نداريد، اما در عين حال ادعا 
 اين بزرگي، به طور تصادفي و خود به خود به وجود آمده است!. 

زده و بسياري از آنان به وجود خدا  پاسخ امام، تمامي منكران سرگشته و خجلتبا اين 
 ايمان آوردند. 

اي را با عنوان  مقاله» آندرو كانوي آيوي«يكي از طبيعيدانان مشهور جهان به نام 
  :به رشتإل تحرير درآورده كه در آن چنين آمده است» ند، حقيقت مطلقوجود خداو«

تواند نادرست بودن قانون سببيت را اثبات نمايد، زيرا در اين صورت  هيچ كس نمي«
ها، نيست و معدوم باشند؛ عقل آدمي جز بر اساس همين قانون  بايست تمام زنده مي

و واقعيت داشته باشد؛ لذا من نيز هاي صحيحي از حقيقت  تواند تحليل و برداشت نمي
53F».باشد دارم كه قانون سببيت داراي وجودي حقيقي مي اين را پذيرفته و اذعان مي

1  
قرآن كريم نيز در بسياري از آيات شريفه از قانون سببيت بر وجود خداي پروردگار 

 نمايد.  استدلل مي
موديم، قرآن كريم با از آن جا كه ما به لحاظ لفظ و معنا از قانون سببيت ياد ن

ترين لفظ از سبب األسباب (سبب اوليإل همإل موجودات)، تعبير كرده است؛ لفظي كه  لطيف
و مشتقات آن؛ زيرا » خلق (آفريدن)«باشد و آن عبارت است از لفظ  متناسب با ربوبيت مي

ش همان ا و منتهي به ذاتي عليم، حكيم، مريد، مختار و قدير گردد، نتيجه» سببيت«هر گاه 
هاي تغيير و تحول در گستر  هستي، نوعي  و گونهخواهد بود. هر كدام از اشكال » خلق«

ها به عنوان سبب حقيقي اين تغييرات محسوب  باشند كه در وراي پديده آفرينش رباني مي
___________________________________ 

 . 160، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1
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كنيم، خود ناشي  ها مشاهده مي گردند؛ بنابراين، اسبابي را كه ما در تحقق اين دگرگوني مي
هنگامي سببيت شكل ببخشد؛ را از طريق قانون ها  آن اسبابي ديگر و خالقي كه هستند از

آن بريده و متوجه حقيقت كه سلسلإل اسباب و عوامل به پايان برسد، فكر انسان نيز از 
 شود.  آفرينش رباني مي

  :قرآن كريم در رابطه با قانون سببيت توجه نماييداكنون به نصوص از 
  :فرمايد سور  فاطر مي 11خداوند عزوجل در آيإل  -1
خلق خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاك بيافريد، سپس شما (ذريإل آدم) را از نطفه «

شود و  هاي (نر و ماده) درآورده هيچ زني باردار نمي كرد، و آنگاه شما را به صورت زوج
چه  داند (جنين او پسر يا دختر است و در شكم مادر كند مگر كه خدا مي وضع حمل نمي

شود (و  آيد). هيچ شخص پيري عمر درازي بدو داده نمي احوالي دارد و كي به دنيا مي
شود (و مرگ  كند). و هيچ شخص از عمرش كاسته نمي ماند و عمر زيادي نمي زنده نمي

گيرد) مگر اينكه در كتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. اين  زودرس گريبانش نمي
 ».براي خدا ساده و آسان است

  :فرمايد سور  نور مي 45تا  43خداوند عزوجل در آيات  -2
را گرد ها  آن راند، سپس داني كه خدا ابرها را آهسته (به سوي هم) مي مگر نمي«
ها  آن بيني كه باران از لب�ي سازد، آنگاه مي را متراكم و انباشته ميها  آن آورد، بعد مي

هاي بزرگي را  مانند آن، تگرگ كوه ريزد، و نيز خدا از آسمان، از ابرهاي بيرون مي
رساند، و هركس را بخواهد از زيان آن به  آورد، و هركس را بخواهد با آن زيان مي فرومي

دارد. درخشش برق (حاصل از اصطكاك) ابرها (آن اندازه نيرومند است) نزديك  دور مي
بر قدرت خدا و  ها دليل را (خيره و) از ميان بردارد. (هر يك از اين پديده ها چشم است

 ».)هاست آن موجب ايمان به آفريدگار
خدا شب و روز را (با كوتاه و دراز كردن، و گرم و سرد نمودن، و يكي را ظاهر و «

نمايد. واقعاً در اين  دگرگون ميها)  ديگري را محو ساختن، ديگر حوادث و فعل و انفعال
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داشته باشند (و بنگرند و (كار تغيير احوال) عبرت بزرگي براي كساني است كه چشم 
بينديشند و نتاج گشت و گذار و تغيير تدريجي شب و روز كه سرچشمإل پيدايش فصول 

 ».چهارگانه و عامل اصلي حيات موجودات زنده است در مدنظر دارند)
آب است، داراي ها  آن اي را از آب آفريده است (ولي با اينكه اصل همإل  خداوند هر جنبنده«

 انگيزي هستند) گروهي از و استعدادهاي مختلف و طرز زندگي متفاوت شگفتانواع گوناگون 
بر روي دو پا ها  آن ها و خزندگان) و گروهي از روند (همنون ماهي بر شكم خود راه ميها  آن

 :روند (از قبيل اي بر روي چهار پا راه مي و پرندگان) و دسته ها انسان :روند (مانند راه مي
هاي بسيار متنوع و  بلكه چهره ،نيست ها  اين منحصر به ، و جاندارانبندگانهارپايان، تازه جنچ

آفريند. قطعاًً او بر هر چيزي  اشكال مختلف ديگر دارند، و) خدا هر چه را بخواهد مي
 ».تواناست
شمار هستي سخن  هاي بي  گونه آيات كه در قرآن فراوانند، از تغيير و دگرگوني اين

سازند كه لبد سببي در كار است و بديهي است كه  ين حقيقت ميرانده و ما را متوجه ا
قضا و قدر يعني همان » خلق«سبب حقيقي و اوليإل اين تحولت، منتهي به مفهوم 

گردد؛ و صفت قضا و قدر (خلق) تنها برازند  پروردگار آفريننده، بسيار دانا و توانا،  مي
 دهد.  يش انجام ميحكيم و با اراده است كه هر چه بخواهد به ميل خو

بر اساس اسلوب اعجازي قرآن و گونه كه در نصوص ذكر شده م�حظه كرديم،  همان
 را بيان نموده است. » خلق«به جهت اختصار، ابتدا پديد  

كه بر تمام حوادث و » سببيت«بدين ترتيب ثابت گرديد كه قانون فراگير 
شناخت و اثبات وجود هاي هستي سايه افكنده، هر صاحب خردي را به  دگرگوني

و زمين در پنجإل  ها آسمان دارد كه ملكوت وامي» اهللا«آفريدگار بزرگ و پروردگار جهانيان 
 قدرت اوست. 

طراح مغز الكترونيك و عضو انجمن علمي تحقيقات » كلودم. هزاوي«مهندس 
ن ادر مقالإل خويش با عنو» لنگي فيلد«فضانوردي و كميتإل شوراي هواپيمايي ملي در شهر 
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و دللت آن بر غير ازلي بودن » ترموديناميك«شاره به قانون دوم ابا » ين نوآفرينتر بزرگ«
اي عناصر نيست  اين هستي موجود، چيزي جز مجموعه« :هستي به آفريننده، چنين گفت

كه طبق نظامي مشخص گردهم آمده و حتماً ريشه در سببي اوليه (و حقيقي) دارد كه 
يناميك است و آن عبارت از ذاتي غير مادي، لطيف و خبير است ماوراي قانون دوم ترمود

54F».باشد كه با چشمان دنيوي قابل رؤيت نمي

1 

___________________________________ 
 . 99، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1
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 :بخش اول
 انگيز است ها، امري شگفت اتقان و استواري ساختار پديده

تحكام كاملي دارد، استواري و اس يكي از مهمترين چيزهايي كه ما را به شگفتي وامي
 كنيم.  است كه در ساختار و تركيب وجودي درون خود و هستي اطرافمان مشاهده مي

آن را در غايت استواري و انسجام  ديشم،انسمان بنگريم يا بيآبه هر چيزي در زمين يا 
كند؛ خواه آن شيء را  يابيم كه آن را به سوي هدف وجوديش هدايت مي محكمي مي

م كه خود، جزئي از وحدت يكپارچإل حاكم بر هستي است، يا آن گونه در نظر بگيري اين
از افراد نوع آن اي در نظر آورديم كه خود، يكي  دهند  مجموعه را به عنوان جزء تشكيل

هاي  هاي به حساب آوريم كه خود از جنس اين مجموع مجموعهاست، يا آن را به صورت 
اي  ي قرار دارند كه به گونهشمار است، ... همه و همه در امتداد هستي واحد بي

همنواخت به همديگر گره خورده و امكان ندارد از دايره و چهارچوب قانون حاكم بر آن 
 خارج باشند. 

 ها كهكشان هاي ستارگان، اختران و آيا مهندسي اين هستي پينيده، در طرح و نقشه -
كند، به  ت نميانگيز آن دلل و حركت هر كدام در مدار مخصوصشان، بر استواري شگفت

اي كه حتي تغيير و تحولت وسيع نيز در درون آن، به ندرت منتهي به عيب و  گونه
 گردد؟  نقص، يا خرابي و فساد آن مي

تا شناسان مراجعه نماييد  ها و نتايج تحقيقات ستاره براي پاسخ اين سؤال به گفته
 دريابيد! العاد  آن را  شگفتي فوق

ها،  گيري دقيق عناصر وجودي سلول و اندازه» انسان«م آيا آفرينش موجودي به نا -
با صفات ظاهر و پنهان در ذات اعضا و اجزا، اعمال و حركات مشخص هر كدام، همراه 

 زا ندارند؟  و نهاد وي، همگي نشان از اتقان و استحكام حيرت
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ها،  يولوژيستفيز شكافان،جواب خود، دستاوردهاي علمي كالبد دريافتبه منظور 
روانشناسان را مطالعه و بررسي نمايد تا بر اتقان آفرينش و ساختار  شناسان و تزيس

 العقول واقف شويد!  جسماني اين موجود محير
دگان، آبزيان، نزرگ جانوري در عالم حيواني، اعم از پربهاي  وعهمآيا اين مج -

 ها، رنگ خزندگان و ... هر كدام در انواع و اشكال و اوضاع متفاوت، باچهارپايان، 
از كوچك گرفته تا بزرگ، ... جملگي بر هاي زندگاني مختلف،  ، غرايز و شيوهها ويژگي

 كنند؟  اين هستي پهناور دللت نمياتقان و زيبايي 
هاي جهان  شناسان را بگيريد تا عجايب و شگفتي در اين خصوص نيز سراغ زيست

اخته و شما را به حيرت را برايتان روشن س  حيوانات و ساختار مستحكم هر مجموعه
در برابر آفريدگار سازنده و معمار اي كه (خواسته يا ناخواسته)  اندازند، به گونه

 اش سر تعظيم و تكريم فرود آوريد!.  برجسته
هاي درختي، گياهي و  شمار در عالم گياهان، از انواع گونه هاي بي آيا اين مجموعه -

تلف ريشه، ساقه، شاخه، شكوفه، گل، برگ، كشتزارهاي ديمي و آبي گرفته تا اشكال مخ
تنان، در اشكال گوناگون رنگ، طعم، بو،  گرفته تا سختتنان  ميوه، بذر، ... و از نرم

دهند  استحكام و نوآوري  خاصيت، تأثير و تأثرات و ... هر كدام به نوبإل خود، نشان
 باشند؟.  برانگيز نمي شگفت

شناسان مراجعه نماييد تا از  ياهبه دستاوردهاي علمي گجهت پاسخ مناسب، 
شان  ساختار استوار و مستحكم و اداي دقيق وظايف محولههاي گياهي و نباتي،  شگفتي

يتان پر از نور ايمان به صانع بزرگ گل و گياه و ساير ها دل گونه آگاه شده، و بدين
 مخلوقات گردد!. 

، غارها، ها كوه ، درياها،ها آيا آفرينش (عناصر و طبقات مختلف) زمين از قبيل خشكي -
ها و جويبارها،  ها، رودخانه ها، معادن، منابع، چشمه ها، خاك ها، شن ها، صخره ها، دشت دره
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ها، روزها، سير و گردش بر گرد محورها، و  ها، و شب ها، گرمي، سردي، فصل ها، راه رنگ
 باشند؟.  نظير نمي ساير صفات و خصوصياتش، دليل بر اتقاني پايدار و نوآوري بي

اين سؤال را نيز در لب�ي تحقيقات و كشفيات جغرافيدانان، شيميدانان، لزم است جواب 
هاي ياد شده، جويا شويد تا اتقان ساخت و ساز اين  شناسان و ساير متخصصان در زمينه زمين

گر  و به شما بفهماند كه آفريننده و تقديركر  خاكي، شما را به درجات كمال انسانيت رسانيده 
 زمين و هر آننه در زمين است، ذاتي بسيار دانا، حكيم و تواناست!. 

هاي  آيات و نشانهافزون گردد،  ها انسان بدين ترتيب هر چه دانش و خبرگي و تجربإل
كند؛ چرا كه ما هر نظم و ترتيب متقن  پروردگار در هستي، بيشتر بر ايشان خودنمايي مي

درنگ به فكر وجود كسي  كنيم، بي ظه ميو مستحكمي كه در هر چيز مركبي م�ح
 افتيم كه اين نظم و ترتيب را ايجاد و به آن سر و سامان بخشيده است.  مي

اند، احتمال اتقان ناشي از حكمت  در چيزهايي كه از ده جزء يا بيشتر تشكيل شده
د؛ دانن فردي حكيم، به مراتب بيشتر از احتمالتي است كه آن چيز را ناشي از تصادف مي

لذا عقل ما هر گاه شيء متقن و آراسته به آثار حكمت را م�حظه كند، فوري متوجه 
موجودي زنده و توانا، حكيم و با اراده خواهد گشت كه آن را اتقان بخشيده باشد؛ زيرا 

األجزء از راه  هم در منطق عاق�ن و هم در نظر رياضيدانان، وجود اتقان در اشياي كثير
 دني است. تصادف، محال و ناش

  :كنيم ي ملموسي در اين راستا اشاره ميها مثال اكنون به
اي شده و اسباب و اثاثيإل درون آن را خيلي مرتب و منظم بيابيم،  هر گاه وارد خانه -1

ايجاد امكان ندارد چنين نظم و ترتيبي خود به خود و تصادفي  :گوييم درنگ مي بي
 د آوردنش نقش داشته است. شده باشد، بلكه شخص خوش ذوق و سليقه در پدي

اي آراسته و زيبا و با دوختي محكم و بادوام  هر گاه لباسي را مشاهده كنيم كه به گونه -2
 دست آن را دوخته است.  كنيم كه خياطي ماهر و چيره ساخته شده باشد، زود حكم مي
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هر گاه دستگاه اتوماتيك و خودكار، يا برقي و الكترونيك خوش ساخت و  -3
كند،  اش را به نحو احسن ادا مي ا م�حظه نماييم كه وظايف محولهاي ر پينيده

فوري به ياد مهندس سازنده، ماهر و توانايش خواهيم افتاد (و او را تحسين 
 خواهيم كرد). 

شمار در عرصإل  هاي بي ها و آفريده پس آيا شايسته نيست كه اينك با مشاهد  پديده
شان اذعان و اعتراف  اند، بر آفريننده ان و استوارياين هستي پهناور كه هر كدام در اوج اتق

نماييم؟ آفريدگار حكيم، بزرگ و دانايي كه پروردگار جهان و جهانيان است و تمام اجزاء 
اي كه هر گاه يكي در  ها را در مسير صحيح و مكان مناسبشان قرار داده، به گونه و آفريده

قص و خلل گشته و از تحقق هدف بود، دچار ن جاي ديگري و با خصوصيات ديگري مي
 ماند؟  وجوديش باز مي

بنابراين، تمام افراد بشر از عامي و باسواد، دانا و جاهل، كوچك و بزرگ، كودن و 
پروردگار يكتا يعني اي خاص و بنابر طبيعت انساني به وجود  نابغه، ... هر كدام به گونه

بيني،  اني كه از روي عناد و خود بزرگنمايند، مگر كس گواهي داده و بر آن اقرار مي» اهللا«
لجاجت نموده و بر اين حق آشكار پرد  كتمان بگذارند؛ روشن است كه براي هر صاحب 

 تر از بداهت و صراحت وجود ندارد.  خردي، دليلي قوي
قرآن كريم در بسياري از آيات بيناتش، ما را از راه دليل اتقان، متوجه آفريدگار حكيم 

  :كنيم اينجا به چند نمونه اشاره مينمايد كه در  مي
  :فرمايد سور  نمل مي 88در آيإل  -1
مانند  ها كوه پنداري، در حالي كه حركت مي را ساكن و بيها  آن بيني و ها را مي كوه«

بخشي از كر  زمين بوده و كر  زمين به دور  ها كوه چرا كهابرها در سير و حركت هستند (
ين ساختار خدايي است كه همه چيز را محكم و استوار گردد). ا خود به دور خورشيد مي

(و مرتب و منظم) آفريده است. (خداوندي كه حساب و نظام در برنامإل آفرينش او است) 
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دهيد بس آگاه است (و كردار نيك و بدتان را  مسلماً وي از كارهايي كه شما انجام مي
 ».گذارد) جزا و سزا نمي بي

  :فرمايد مي سور  نبأ 16تا  6عزوجل در آيات  خداوند -2
را  ها كوه و آياايم؟  ) نساختهها انسان آيا ما زمين را جايگاه آمادگي (براي زندگي شما«
زمين در برابر فشار مواد مذاب دروني) ننموديم؟ و شما را به (براي نگاهداري ي يها ميخ

يشتان ايم؟ و خوابتان را مايإل آرامش و آسا هاي (نر و ماده) نيافريده صورت جفت
ايم؟ (تا در خلوت شب، دور از ديدگان مردمان  ايم؟ وشب را جامه و پوشش ننموده نكرده

آرامش و آسايش كنيد، و به تجديد قوا بپردازيد). و روز را وقت ت�ش و كوشش زندگي 
(تا پس از تجديد قوا در شب، در روز به كار و كسب بپردازيد). و چراغ ايم؟  نكرده

ايم؟ (تا در بزمگاه جهان، محيط را برايتان روشن و گرم  ا نيافريدهدرخشان و فروزاني ر
ها  ايم؟ تا با آن برويانيم دانه و از ابرهاي افشارنده، آب فراوان ريزنده فرونفرستادهدارد؟). 

 ».ي درهم و انبوه راها باغ ها را. و گياه
  :فرمايد سور  عبس مي 32تا  17خداوند عزوجل باز در آيات  -3
آفريند؟! او  چه چيز مياز  د انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است! خدا او را كشته با«

بخشد. سپس راه  آفريند و قوت و قدرت (و جمال و كمال) بدو مي را از نطفإل ناچيزي مي
كند (تا راه هدايت را در پيش گيرد، و راه  (شناخت خوبي و بدي) را براي او آسان مي

گرداند. سپس هر وقت  ميراند و وارد گورش مي مي بعد او راض�لت را ترك گويد). 
گرداند. هرگز! هرگز! انسان (با وجود طول حيات) دستوري را كه  خواست او را زنده مي

خدا بدو داده است (وظايفي را كه براي وي تعيين كرده است، آنننان كه شايستإل مقام با 
ن بايد به غذاي خويش عظمت الهي است) هنوز كه هنوز است انجام نداده است! انسا

ايم، و در ساختمان  آن بينديشد (كه چگونه ما آن را براي او فراهم كردهبنگرد و دربار  
ايم). ما آب  ظرافتي بكار بردهبخش آن، چه دقت و مهارت و  مواد غذايي و اجزاي حيات

كنيم.  شكافيم و از هم باز مي بارانيم. سپس زمين را مي اي شگفت مي را از آسمان به گونه



 هاي فروزان در شناخت يزدان مشعل    228

 

 

ها را (كه مايإل اصلي خوراك انسان است)، و رزها و گياهان خوردني را، و  در آن دانه
ي پر درخت و انبوه را، و ميوه و چراگاه را، براي ها باغ درختان زيتون و خرما را، و

 ».رويانيم مندي شما و چهارپايان شما مي استفاده و بهره
  :فرمايد مي سور  فرقان 62و  61خداوند عزوجل در آيات  -4
هايي را به وجود آورده است  پاينده و بزرگوار خداي رحماني است كه در آسمان برج«

و در آن، چراغ (فروزان خورشيد) و ماه تابان را ايجاد نموده است. خداي رحمان كسي 
سازد، براي (عبرت)  است كه شب و روز را (به طور متناوب) جايگزين يكديگر مي

خداشناسي را در خود بيدار نگاه دارد) يا   ياد خدا باشد (و فطرت انساني كه بخواهد به
شمار آفريدگارش را) سپاسگزاري كند (و با زنده نگاه داشتن روح  هاي بي بخواهد (نعمت

 ».شكرگزاري، بر الطاف و انعام خدا در حق خود بيفزايد)
عزوجل با كنيم كه خداوند  از نظر گذشت، م�حظه مي ي كهبا دقت در مضمون آيات

 اتقان و استواري هستند، ازهاي مرتب و منظمي كه در نهايت  ها و آفريده بيان پديده
هاي  بنا به استعداد و تخصص و هر كسپرداخته ها  آن خواهد تا به انديشه در مي ها انسان

هاي وسيع و  يابيم كه زمينه بگيرد؛ و نيز درميها  آن علميش نتيجإل منطقي و معقولي از
ن علمي، در هر رشته و هر نظرا بوجود دارد تا دانشمندان، پژوهشگران و صاحمناسبي 

عصر و زماني، نسل اندر نسل به كشف و استخراج آيات تكويني خداوند پرداخته و از 
اين راه، هم خود و هم ديگران را به اثبات و پذيرش وجود حقيقي پروردگار، صفات 

هاي  . راهنمايي كنند؛ سپس در برابر نعمتكمالش، يكتايي در ربوبيت و الوهيتش و ..
شمارش به تكريم و شكرگزاري مخلصانه نشسته و عبادت و بندگي حقيقي و  بي

 شدنش را خاضعانه گردن نهند. تسليم



 
 
 

 

 :بخش دوم
 ها، نشانگر وجود صفت اتقان در پديدآورنده است  اتقان پديده

است كه آن در كسي » اتقان«وجود هر پديده يا عمل متقن و استوار، دليل وجود صفت 
تواند آراسته به چنين صفتي باشد كه  پديده يا عمل، از وي ناشي شده است؛ اما تنها كسي مي

مهندسي و طراحي، بسيار دانا و مطلع از امور باشد. مث�ً قصر زيبايي كه از حيث ساختاري، 
باشد، بدون شك بر برانگيز  مواد و مصالح كاربردي و تزييناتي، مستحكم و متقن و تحسين

يا بنا و معماري كه كند كه طرح و نقشإل آن را ريخته باشد؛  وجود مهندس ماهري دللت مي
آن را ساخته و پرداخته و زينت داده به طوري كه چنين شخصي بايستي خيلي كارآمد و 

 در تخصص ساختمانيش باشد. خوش ذوق و سليقه 
كات خويش را منظم و مرتب انجام پينيد  خودكار نيز كه اعمال و حريك دستگاه 

ي مصنوعي و ها دستگاه اش به و شناخت دقيق مبتكر و سازندهدهد، صراحتاً بر آگاهي  مي
روشن است كه اتقان در چيزي، مستلزم علم و شناخت بر طراحي ماهرانإل آن دللت دارد. 

ن و نيز قدرت اجرايي آطرح و فرضيإل مناسب جهت اجراي آن چيز، حكمت انتخاب 
دهند  علم،  اتقان در كاري به چشم بخورد، نشانباشد. پس هر گاه پديد   كافي مي

آن كار و حتي اندكي بيشتر از دهند  كار در حد نياز انجام  حكمت و قدرت اجرايي انجام
 باشد.  آن مقدار مي

تر  تر باشد، مستلزم نيروي بيشتر و شناخت دقيق و پينيده تر بزرگ هر چه كار
اش خواهد بود. مث�ً ما با مشاهد  جرثقيلي كه محمولإل بيست تُني را بال  دهنده انجام

فهميم كه اين دستگاه، قدرتي معادل با كشش بيست تُن را دارد؛ يا به محض  كشد، مي مي
كند، اين  م�حظإل انساني كه صندوقي آهني به وزن يك تُن را بر پشت خود حمل مي

اقل توانايي لزم جهت حمل يك تن را دارد؛ يا كه چنين فردي حدكنيم  نكته را درك مي
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بينيم كه انفجار يك بمب اتمي باعث ويراني منازل يك شهر شده  شنويم يا مي وقتي كه مي
يب مساحتي ريابيم كه چنين بمبي قدرت انفجاري لزم جهت ويراني و تخ است، درمي

اي  دستي و به گونه همعادل مساحت شهر مذكور را دارد؛ وقتي كه فردي با مهارت و چير
اي ويژه (در محوطه يا ساختماني مشخص) رسانده و با فشار  خاص، خود را به نقطه

آوري   بخشي كوچك در آن نقطه، انفجار عظيم و تخريبانداختن دكمه و به حركت 
العاده پينيده و بزرگي را به حركت و كار اندازد، پي  ي فوقها دستگاه ايجاد نمايد، يا
هاي مخفي مجموعإل  ها و استارت ها، نيروگاه تكنيككه چنين شخصي بر خواهيم برد 

هاي  به مصلحت و در موقعيتمذكور قدرت و احاطإل كافي دارد؛ لذا هر گاه اين عمل، بنا 
گوناگون از ناحيإل همين شخص صورت پذيرد، اين حقيقت را در خواهيم يافت كه چنين 

 گيرد!  اب دقيقي شكل ميعملي، تصادفي نبوده، بلكه از روي حساب و كت
انتخاب، در موصوف واحدي جمع گردند، پس هر گاه صفات قدرت، علم و حسن 

گمان فاقد صفات  رسانند؛ چرا كه ماد  بدون حيات، بي زنده بودن ديرينإل موصوف را مي
 بيان شده نيز خواهد بود. 

ر هستي كه آو هاي بديع، دقيق و شگفت قرآن كريم با جلب نظر و توجه مردم به پديده
خواهد اين نكته را بفهماند كه  اند، در واقع مي از ناحيإل ذاتي غير خودشان وجود يافته

 ذاتي بسيار دانا، توانا، حكيم، و زنده است.  ها، آن دهند  آورنده و شكل پديد
كنيم كه وجود مدير و مدبري ناظر بر تدبير امور هستي، الزامي  بنابراين م�حظه مي

است كه تنها ذات دانا و توانا و حكيمي درخور چنين مقامي است كه بر  پر واضحاست؛ 
گستر  هستي، هيمنه و سلطه داشته، كوچك و بزرگ را زير نظر گرفته و مراقبت نمايد؛ 
بديهي است كه چنين ذاتي، هم شايستگي مالكيت بر جهان و جهانيان را دارد، و هم 

 چون و چراي آن است.  حاكم و فرمانرواي بي
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هاي هستي، دريافتيم كه  سرانجام به دنبال اين انسجام فكري برگرفته از بررسي پديده
ذاتي بسيار توانا، دانا، حكيم، زنده، داراي هيمنه، تدبيرگر امور،  ، ها در وراي تمام پديده

 مالك و فرمانروا وجود دارد كه هر چه بخواهد و هر گونه اراده كند، همان خواهد شد.





 
 
 

 

 :بخش سوم
هاي كوچك و بزرگ طبيعت، سبب هدايت  اتقان در پديده صفت

 بسياري از دانشمندان به سوي خداوند 

و استواري نظام هستي كه در تمام ذرات و اجزاي كوچك و بزرگ جهان به » اتقان«پديد  
شناسان را به طرف داير  ايمان به پروردگار  خورد، بسياري از پژوهشگران و هستي چشم مي

خداوند كه هر چيزي را در غايت استواري آفريده و ذره ذره دهد؛  وق ميو خالق هستي س
هستي، بر وجود ذات و صفات كمالش گواهند؛ تعداد زيادي از اين دانشمندان با تمام وجود 

 تعالي وجود ندارد. » اهللا«هيچ معبود حقيقي جز  :اند كه اع�م نموده
فيزيكدان و رئيس » رج ارل ديويسج«اي است كه دكتر  اين اعترافات، مقالهاز جملإل 

كشفيات علمي، وجود خدا را ثابت «بخش تحقيقات اتمي نيروي درياي آمريكا، با عنوان 
  :، نگاشته كه خ�صإل آن به قرار زير است»كند مي

قافلإل دانش جلو رفته و خرافات كهنه و قديمي رنگ ببازد، توانايي انسان در هر چه «
 يابد ... . دستاوردهاي ديني نيز افزايش مي وري از مزاياي دين و بهره

دينان را در ميان محققان و جويندگان علمي  البته اين بدان معنا نيست كه ما وجود بي
اين نكته را خاطرنشان سازيم كه باور شايع در بين مردم، خواهيم  انكار كنيم، بلكه مي

دانشمند جامعه است، ديني در ميان قشر (روشنفكر و)  مبني بر اينكه بخش عمد  بي
پايه و اساس بوده و برعكس، م�حظه خواهيم كرد كه ايمان به خدا در ميان محققان و  بي

دانشمندان، شيوع بيشتري دارد ... به لطف اشتغالم در بررسي طبيعت و تحقيقات فيزيكي، 
فرصتي به من دست داد تا بتوانم تركيب پينيده و غير قابل تصوري را در برخي از 

ين تر كوچك و آراستگي نوسانات درونيها بررسي و تحقيق نمايم كه زيبايي  دهپدي
ين ستارگان تر بزرگ انگيز ذراتشان، دست كمتري از جنب و جوش و تحركات حيرت
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و هر كنش و شناور در مدار مخصوصشان ندارند؛ در اين جهان پهناور، هر پرتوي از نور 
ز خواص يكايك موجودات زنده، برحسب واكنش فيزيكي يا شيميايي يا هر خاصيتي ا

 گيرد.  قوانين ثابت و تغييرناپذيري صورت مي
 اند كه هر اندازه انسان در هاي واقعي از طبيعت، دستاوردهاي علوم بشري اين صورت

 برد ... .  دقت و تأمل نمايد، بيشتر به زيبايي و ظرافت آن پي ميها  آن
هاي مادي اثبات نماييم، به  حواس ظاهري) و شيوهاگر بخواهيم وجود خدا را تنها از راه (

ايم؛ چرا كه تا به حال، كسي ادعا نكرده كه خدا ماده است. اما به كمك عقل و استنباط  خطا رفته
 توانيم به هدف خويش دست يابيم.  ها) مي ها (و شنيده ها و ديده از آموخته

شته باشيم، اين است كه پس اولين نكتإل منطقي كه لزم است در اين راستا قبول دا
اما اگر بپذيريم كه طبيعت هستي قادر است خود اي قادر نيست خود را بيافريند.  هيچ ماده

ايم؛ اين بدان معناست  را ايجاد كند، در حقيقت آن را آراسته به صفات خداوندي نموده
و  و در عين حال آن را مركب از روحايم  كه بر وجود خالق پروردگاري اعتراف نموده

 دانيم!  ماده مي
ولي من به ترجيح خدايي غيرمادي براي اين هستي را باور دارم كه آيات و 

كه نظير  اند؛ خدايي خودنمايي و آثار قدرتش در آن تجلي يافتههايش بر گستر  آن،  نشانه
 و همتايي برايش نيست. 

ي مدبر در ع�وه بر آن، هر چه تكامل و پيشرفت مخلوقات فزوني يابد، نياز به خالق
اند، به  برداشتهاز آن گردد و توسعإل تكاملي كه علوم پرده  وراي آن، بيشتر نمايان مي
 باشند.  مي» اهللا«خودي خود گواه بر وجود 

هاي مختلف زنده و غيرزنده، در شكل و  ها و مجموعه ها ستاره و سياره، جهان ميليون
ناپذير، ...  ثابت و خدشه و با طول عمرهاي مشخص و تحت قوانينهاي متفاوت  صورت

باشند كه عقل  همگي نشأت گرفته از اجزايي ساده، بسيط، فاقد صورت و بسيار ريز مي
 بشر از اط�ع و دسترسي به چگونگي ايجادشان ناتوان است. 
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كه خواص و ها  آن كه محسوسند و چهها  آن هر كدام از ذرات و اجزاي هستي، چه
ها و استعدادهاي خاص  ناتوان است، قوانين و سنتعقلي انسان از دركشان حتي تصور 

 كنند.  خويش را در خود حمل مي
گرچه اين دليل (در اثبات وجود خدا) كافي است ولي دليل ديگري نيز در اينجا وجود 

نه تنها ستارگان و  :دارد كه قوت و شدتش به مراتب بيشتر است؛ و آن عبارتست از اينكه
هاي تكامل  بلكه مجموعهاند،  ات و جزئيات بسيط نشأت گرفتهشماري از اين ذر سيارات بي

يافتإل موجودات زنده، خصوصاً موجود متفكر، مبتكر و خ�ق (به نام انسان) نيز كه در پي 
 باشند.  جود و زندگي است، ثمر  چنين ذراتي ميكشف حقيقت و اسرار و

ار بر وجود خداوند اي آشك تمام ذرات اين هستي مشهود، به گونه(بالخره اينكه)، 
دهد كه حتي نيازي وجود ندارد تا بر اثبات اين حقيقت استدلل  (اهللا تعالي) شهادت مي

55F...». خويش عاجزندنماييم كه اشياي مادي از ايجاد و آفرينش 

1 

___________________________________ 
 . 47، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1





 
 
 

 

 :ششمفصل 

 دليل نظم فراگير

 :اين فصل شامل چهار بخش زير است
 .و حال خارج نيستنظم و انسجام موجود در طبيعت، از د :بخش اول
نياز طبيعت منظم و هدفدار به آفريننده و ناظم، از بديهيات عقل  :بخش دوم

 .انساني است
 يكپارچگي نظام هستي، دليل بر يكتايي خالق و ناظم است.  :بخش سوم

 شناسان پيرامون نظم فراگير هستي. فرازهايي از سخنان هستي :بخش چهارم





 
 
 

 

 :بخش اول
 در طبيعت، از دو حال خارج نيست نظم و انسجام موجود

نظمي و نقص در آن به چشم  نظام بديع و به هم پيوستإل هستي كه اثري از بي
از دو كند،  شده و هدفدار حركت مي اي از پيش تعيين خورد و در ضمن طرح و نقشه نمي

  :حال خارج نيست
 يا صرفاً ناشي از تصادف ذاتي محض است؛  -1
م، دانا و تواناست كه هر چه بخواهد و اراده كند يا ناشي از تدبير مدبري حكي -2

 يابد.  تحقق مي
اينكه بگوييم ناشي از تصادف محض است، عق�ً و واقعاً امري محال و ناشدني است؛ 
چرا كه اگر فرضاً تصادف بتواند حتي چيز ساده و جزئي را منظم بيافريند، هرگز امكان 

و حد و حصر بوده  د؛ نظامي كه دامنإل آن بيندارد سبب ايجاد نظامي گسترده و فراگير باش
در طول زمان، پي درپي و بدون عيب و نقص، تحت قوانيني يكپارچه و همنواخت، 

ها  وجه موجب ايجاد هدفداري در پديده استمرار يابد. از طرف ديگر، تصادف به هيچ
ذرات  اجزا وگردد؛ در حالي كه روند جهان هستي، روندي هدفدار بوده كه عليرغم  نمي

اي كلي و نظمي فراگير لحظه به لحظه به  شمارش، در ضمن نقشه هاي بي و مجموعه
 شود.  خللي در آن وارد نمي سوي هدفش روان است و

  :فرمايد سور  ملك مي 4و  3يات آقرآن كريم در 
را بالي يكديگر و هماهنگ آفريده است. اص�َ در آفرينش و آن كه هفت آسمان «

بيني (و بلكه هستي با تمام  خلل و تضاد و عدم تناسبي نميند مهربان، هاي خداو آفريده
برخوردار است، و نظم و نظام عجيب و   عظمتي كه دارد، از انسجام و استحكام شگفت

قوانين و روابط دقيق بر ذره ذر  كائنات حكمفرما است). پس ديگر باره بنگر (و با دقت 
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بيني؟ باز هم (ديد  خود را بگشاي  اي مي رخنه گونه خلل و وارسي كن) آيا هيچ را جهان
بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز كن. ديده سرانجام فروهشته و  را و عالم هستي

 ».گردد حيران، و درمانده و ناتوان، به سويت باز مي
عيب و نقص آن اشاره شده است؛  در اين نص شريف به نظم فراگير هستي و استمرار بي

نظمي و  بود، بايستي در اثر اخت�ل، بي از تصادف كور و بدون شعور مير ناشي چرا كه اگ
 گشت.  و زمين و .... دستخوش تزلزل و فروپاشي مي ها آسمان هايي نظير انشقاق، پديده

را به اين دليل عقلي جلب و  ها انسان توجهبه همين خاطر است كه خداوند عزوجل، 
سطح و مرتبإل علمي كه باشند) به رويارويي نظران علوم بشري را (در هر  صاحب
سند (علمي يا عقلي) مبني بر عدم وجود يا  ين دليل تر كوچك خواند تا اگر قادرند، فرامي

است كه هر دو بر » حسير«و » خاسيء«لذا نص مذكور، شامل دو لفظ خدا ارائه نمايند؛ 
 ناكامي و عجز منكران خدا در اين ميدان دللت دارند. 

كه دور از هر گونه عيب و شكاف يا اخت�ل و تزلزلي است، نظامي استوار تي نظام هس
از باشد كه قوانين جبري پروردگار، ناظر بر آن است و چيزي را توان خروج  و محكم مي

 باشد.  اين قوانين نمي
كم و كاست  هر چيز در پهنإل اين هستي، آراسته به توان و استعدادهاي متناسب و بي

يچ كدام از عناصر و نيروهاي موجود در آن، در جهت مخالف و متضاد خويش است و ه
كنند. اگر چنين تقدير و ارزيابي حكيمانه و معيارهاي كنترل و پيشگيري  همديگر حركت نمي

نظمي  گمان نتيجإل فعل و انفعالت نيروها و عناصر، به اخت�ف و بي داشت، بي وجود نمي
 نمودند (!).  طغيان و تجاوز ميشد و برخي بر برخي ديگر  كشانده مي

آور، سطح  هاي زيان منع و پيشگيري (كنترل) نبود، حشرات يا ميكروباگر اين موازنإل 
العاده زيادي در توليد و تكثير نسل خويش و  گرفت؛ زيرا قدرت فوق كر  زمين را فرامي

ات مفيد و سرعت انتشار آن دارند. بدين ترتيب نباتات كُشنده و زيانبار، در درون نبات
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و اجاز  رشد و شكوفايي را از گياهان سودبخش رخنه نموده و تمام مزارع را فراگرفته 
 كردند.  سودمند سلب مي

موجود در كر  زمين، سطح آن را به كلي  هاي نداشت، آباگر اين توازن وجود 
اين ماند؛ ولي  اي كه حتي به انداز  جا پاي انسان، خشكي باقي نمي گرفت به گونه فرامي

زيادي در نواحي قطبي و سردسير، به حالت هاي  كنترل و موازنإل دقيق سبب شده تا آب
 ها متوقف گردد.  جمعي آبنگه داشته شده و طغيان زده  يخ

اين موازنه و كنترل عناصر و نيروها نبود، قدرت رشد و نموي كه در باز اگر 
(تنها) يك سال، طفلي موجودات زنده وجود دارد، به تنهايي كافي بود تا در مدت 

اما اين نظم فراگير در گستر  هستي، هرگز اجاز  چنين خردسال را به كوهي تبديل كند. 
چنين نظم و  :پس آيا درست است كه بگوييمدهد!  را نمياخت�ف و هرج و مرجي 

انضباطي، تصادفي و اتفاقي است؟ يا برعكس، نشأت گرفته از ناظمي حكيم، مدبر و توانا 
قدرت، حكمت و حاكميت ز است؟! اگر آفريدگاري بزرگ و توانا، باعلم، بر هر چي

گمارد، يقيناً هستي به ميداني از  ث هستي نميدخويش، هيمنه و تدبيرش را در حوا
به اين سو و آن سو هدف  ها تبديل و هر چيزي بي نظمي و سرگرداني عناصر و پديده بي

 انجاميد.  رفته و سرانجام به نابودي مي
هاي علمي، پرده از روي اين حقيقت، فراروي دانشمندان و  تحقيقات و بررسياما 

هاي هستي  ها و دگرگوني برنامگي در پديده نظمي و بي محققان كنار زده كه اثري از بي
تكاپوست و در حركت و اش  شده وجود نداشته و هر چيزي به سوي هدف از پيش تعيين

گردد؛  ا چند صفت آفريدگار بزرگ منتهي ميبه بروز يك ياين سلسلإل اهداف و غايات 
(صفات سلبيه) بوده و مظهر تمام صفات خداوندي كه بري از تمام صفات نقص و عيب 

 كمال است؛ صفات كمالي كه هر صاحبدلي را به شناخت خالق جليل و زمامدار مطلق
 گردانند.  و زمين واصل مي ها آسمان
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هاي انساني قرار گيرد،  تحقيق و بررسيپس هر چه در عرصإل گيتي بگنجد و در قالب 
نمايد؛  ين موجود ازلي و ابدي دستگيري ميتر بزرگ انسان را به سوي اقرار بر وجود

بوده و مثل و مانندي برايش موجودي كه از حيث ذات و صفات و اسماء، كمال مطلق 
ي كه موجودلذات است؛ بالخره جودش ناشي از غير نبوده، بلكه بانيست؛ موجودي كه و

از زمان وجود داشته است، زيرا در غير اين صورت هرگز در عدم نبوده، بلكه در هر برهه 
نيازمند چيزي خواهد بود كه سبب وجوديش باشد و لذا آن موجود ديگر، هدف و سوژ  

ترين وجود را دارا  ين و اصيلتر كامل گرديم كه باشد؛ چرا كه ما دنبال ذاتي مي بحث ما مي
 تعالي است و بس. » اهللا«پروردگار و آفريدگار ازلي و ابدي، يعني  باشد كه آن هم
كه خداوند، هستي و گرداند  هايي ما را متوجه اين حقيقت مي گيري چنين نتيجه

در آن را، هدفدار و به منظور غايتي معين خلق نموده و هاي حيات و زندگي  گونه
و ساير را آراسته به عقل، اراده  برخي از موجودات زنده (از قبيل انسان و جن)مخصوصاً 

 هدف مشخصي را متحقق سازد. صفات گردانيده تا از اين راه، 
اي لزم است كه هدف وجودي  بنابراين، بر هر شخص با اراده و صاحب انديشه

چرا  :خويش را در فراخناي هستي پهناور جستجو كرده و راز اين معما را كشف نمايد كه
 ديگر موجودات، متمايز گرديده است؟ به وسيلإل اين دو صفت از 

نيروي فهم و انديشه، درك و استنباط علل، اسباب و صفات اشياء، در خ�ل  -1
 ها.  ادارك پديده

نيروي اراده و اختيار و دخل و تصرف در امور درون و بيرون خويش، در  -2
 محدود  مشخص اختياراتش.  ارچوب وهچ

ان هرگز قادر نيست در اصل حيات و مرگ البته اين نكته بايستي فراموش نشود كه انس
كند، به  خواهد و آرزويش را مي تواند در آننه مي خويش دخل و تصرفي داشته و حتي نمي

اينكه انسان دائماً نيازمند ياري از نيرويي غيرخويش است ه دلخواه خود برسد؛ مهمتر از هم
 باشد.  ميماده عالم ماوراي كه ماوراي عالم خاص انساني و به طور مطلق 
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شود كه او  در نهايت به اينجا ختم ميتحقيق و جستجو از هدف وجودي انسان، 
مكلف است به آفريدگار خويش ايمان آورده و بدان اعتراف نمايد و با تسليم شدن در 

 جانبإل) وي را گردن نهد.  خالصانه و همهبرابر اوامر و نواهيش، بندگي (
اش در زندگي  ويش را درك نمود، وظيفهآفرينش خپس هر گاه انسان هدف وجودي 

اينجاست كه به نداي دعوتگران خدايي پاسخ مثبت داده و شود؛  دنيوي را نيز متوجه مي
اب�غ  †كه توسط پيامبرانورزد  در حد توان به اطاعت از اوامر خداوند مبادرت مي

آورده و با اند؛ هر زمان نيز دچار لغزش و عصياني گردد به درگاه خداوند روي  گرديده
دهد تا رضايتش را جلب و  توبه و طلب آمرزش از او، مسير صحيح بندگيش را ادامه مي

 گرداند.  الهي را در حق خود متحق وعد  پاداش و احسان 
گمان برگرفته از ذاتي بسيار دانا  وجود هستي سراسر نظم و اتقان، مرتب و هدفدار، بي

ها و حوادث  ري در خ�ل م�حظإل پديدهو حكيم است كه هر انسان فهميده و با شعو
هستي، متوجه آن خواهد شد و هر كسي بنا به طبيعت و استعداد بشري خويش بهر  خود 

 را از آن خواهد گرفت. 
اي از جانب دانشمندان و پژوهشگران امور  كننده هاي بسيار تأييد در اين راستا نقل قول

  :نماييم ا مياكتفها  آن مادي ارائه شده كه به بيان يكي از
اين نظم و نظام فراگير كه « :گويد يكي از اين محققان است كه مي» كميل فإلماريون«

اي كه در هر چيزي پديدار و به مشابإل  حاكم بر طبيعت است، همراه با آثار حكيمانه
گر شده و مخصوصاً وحدت  روشنايي سپيده و نور زيبايي شفق از همه سو جلوه

وجود نيروي خورد، همگي بر  تغيير و تكامل هستي به چشم مي اي كه در قالب يكپارچه
دارند  نظام  ي برپادارنده و نگهها ستون كنند؛ نيرويي كه بسان ليزال رباني دللت مي

هستي در پس تمام ذرات وجود، ريشه دوانده است؛ همين نيرو است كه اساس نظام 
56F».آيد اع گوناگون به شمار ميحقيقي و منشأ اصلي همإل قوانين طبيعي در اشكال و انو

1 
___________________________________ 

 ، تأليف شيخ محمد غزالي. »المسلم ةعقيد«و آن نيز به نقل از كتاب » ةلطبيعاهللا في ا«به نقل از كتاب  -1





 
 
 

 

 :بخش دوم
نياز طبيعت منظم و هدفدار به آفريننده و ناظم از بديهيات عقل 

 انساني است 

احكام آشكار و اوليإل عقلي، عبارت است از محال بودن تبديل مواد و عناصر يكي از 
ند، هدفدار و سودمو مواد مركب و منظم، خوش ساخت و قواره، ساده و بسط به اشياء 

 بدون اينكه سازنده يا ناظم دانا و ماهري در آن نقش داشته باشد. 
اينكه به خدا ايمان  تمام مردم صرف نظر از اينكه چه مذهب و مكتب فكري داشته و

باشند، همگي اتفاق نظر دارند كه پيدايش اوليإل هستي، به  وجودش ميدارند يا منكر 
ين موجود تر كوچك گردد؛ سپس از عناصر و موادي ساده و بسيط و غيرمركب برمي

اند. اكنون از چگونگي  ين آن، از همين مواد ساده نشأت گرفتهتر بزرگ مركب گرفته تا
گوييم تا فع�ً ببينيم كه چگونه تبديل به  ايجاد اين مواد و عناصر ساده و بسيط سخني نمي

ره و هدفداري اشياء و مصنوعات مركب و منظم و داراي اتقان گرديده و مظهر سود و به
 اند.  گشته

اول، كساني كه به خدا ايمان  :شوند به دو گروه تقسيم مي ها انسان در اينجاست كه
اين نظم و هماهنگي دقيق،  :گيرند، خواهند گفت ي عقلي كمك ميها برهان دارند و از

پروردگار يكتاست كه با قدرت و حكمت خود، هر چيزي را آفريده و در ناشي از اراد  
 وجوديشان قرار داده است. صحيح  مسير

نوايي سر  ها، آن دوم، كفرورزان منكر خدا، كه از راه حق منحرف گشته و هر دسته از
گويند به صورت تصادفي و ناگهاني و بدون دخالت عنصري آگاه،  داده است؛ برخي مي

ايجاد شده، برخي ديگر قائلند كه در اثر جنگ اضداد و كنش و چنين تحولتي 
سان دگرگون  عامل خارجي بدينهاي دروني مواد و عناصر طبيعت و فارغ از هر  واكنش
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ني خود را از تحليل و تعليل اين ااند؛ بالخره گروهي ديگر به صراحت ناتو گشته
دارند و در عين حال، نسنجيده بر انكار  مصنوعات و موجودات پينيده و مركب اذعان مي

 ورزند ... . وجود خدا، اصرار مي
ك به داوري بنشينيد و منصفانه قضاوت كنيد كه كدام گروه از لحاظ عقل و منطق، ناي
بيشتري آرامش و در روح و روان،  تر نزديك تر و به واقعيت تر و در بيان حق، صادق سالم

 دارند؟! 
 تر خواهد بود؟  دغدغه تر و بي مرگ از كدام يك راحتزندگي و (حتي) 

هر دو دسته و منطق استدلليشان، از اعتبار ي، آيا در ترازوي فكر و انديشإل بشر
گفتيم، فع�ً كاري به پيدايش اوليإل طوري كه در ابتداي بحث  همساني برخوردارند؟ همان

هاي مركب و  ماده و حادث يا ازلي بودن آن نداريم، بلكه به تبديل و تحول آن در صورت
  :مزني پينيده پرداخته و جهت روشن شدن بيشتر مطلب مثالي مي

  :پرسند تعداد از فرزندان دور پدرشان جمع شده و سؤالتي اين چنين از او مي
ايم؟ چه كسي ما را آفريده است؟ چه كسي باعث حركت،  ما چگونه به وجود آمده
و باشد؟ چه كسي ماه را راه انداخته و به صورت ه�ل و بدر  طلوع و غروب خورشيد مي

ه كسي گياهان و درختان را رويانيده و پرورش آورد؟ چ هاي زيبا و ديدني درمي قوس
دهد؟ چه كسي جنين  چه كسي دانه را در دل خاك شكافته و ميوه را بيرون ميدهد؟  مي
پروراند؟ چه كسي به ابرها انسجام  يف و منظم ميگونه دقيق، لط ا در شكم مادر اينر

ه از طرفي باراند؟ چه نيرويي است ك آب ميها  آن بخشيده و در زمان مناسب از
دارد و از طرف ديگر موجودات  موجودات زنده را ميرانيده و از ادامإل حيات باز مي

انگيزي اين زنجيره را  شگفتديگري را از نيستي به عرصإل وجود آورده و با نظم و نظام 
 بخشد؟ و سؤالت ديگري كه زمينإل بيانشان محدود است ... . تداوم مي

 مگويد، (فرزندانم،) آفريننده و پديدآورند  تما مي پدرشان در جواب همإل اين سؤالت
است كه » اهللا«به نام آننه گفتيد و چيزهايي نيز كه نگفتيد، ذاتي وال و توانا و برپا دارنده 
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باعلم، قدرت، حكمت و تدبير خويش، هستي را آفريده و با لطف و عنايتش، بدان نظم و 
 اتقان بخشيده است. 

 كجاست؟ » اهللا«پس  :پرسند آنگاه مي
به حدي بزرگ است كه هيچ چشمي توانايي ديدنش را ندارد، در » اهللا« :دهد پاسخ مي

 ماند.  حالي كه او ديدگان را زير نظر داشته و چيزي از ديدش مخفي نمي
، هر چيزي را آفريده و -اهللا–چطور است كه خدا  :يكي از فرزندان سؤال نمود

بينيم،  برانگيزي كه اثرشان را در هستي مي يرتالعاده بزرگ و ظريف و ح فوقكارهاي 
 باشند؟  قادر به ديدن خودش نمي ها چشم دهد ولي انجام مي

بنابراين، پدر همإل فرزندان را جمع نموده و جهت پاسخگويي دقيق به آنان، داستاني 
  :كند برايشان تعريف ميگونه  مثالي را بدين

خبر از تمدن و تكنولوژي پيشرفتإل  ه و بيهاي دورافتاد روزي يك دسته از افراد قبيله
فتاد پرنده ا امروزي، در صحرايي مشغول گردش بودند كه ناگهان چشمشان به يك بشقاب

كه روز زمين نشسته بود؛ همه گمان بردند كه يك كلبإل صحرايي است، لذا شروع به 
به ها  نآ جستجو جهت پيدا كردن درب نمودند ولي آن را نيافتند؛ ناگهان دست يكي از

اي افتاده و در نتيجإل فشار وارد بر آن، در گشوده شد ... همصدا  طور تصادفي بر دگمه
درِ كلبه باز شد؛ ... به درون آن شتافته و با كنجكاوري به جستجو پرداخته و اندكي  :گفتند

هاي آماده پيدا كردند؛ سپس با نگاهي به اطراف، متوجه  حلوا و يك قوطي پر از خوراكي
ها  آن كردند به هاي آن شدند، اما جرأت نمي ه و ابزارهاي مختلفي بر روي ديوارهدستگا

شد؛  از راه دور به وسيلإل امواج راديويي كنترل و هدايت ميپرنده،  دست بزنند؛ بشقاب
پرنده بودند،  حركات و تحولت درون و بيرون بشقابافرادي كه از راه دور ناظر بر 

متوجه شدند كه تعدادي از افراد قبايل دورافتاد  بشري و هاي تلويزيوني  توسط گيرنده
اند، لذا از مركز  پرنده حبس شده فاقد تمدن امروزي به دامشان افتاده و درون بشقاب

خيزد و افراد درونش  كنترل، آن را به حركت انداختند؛ وسيلإل مذكور از زمين به هوا مي
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زده و غافلگير شده  كنند؛ لذا وحشت ميشوند كه دارند در آسمان پرواز  ناگهان متوجه مي
روند (تا شايد راه نجات يا گريزي بيابند) اما راه فراري  و با دلهره به اين سو و آن سو مي

دانستند حتي اگر محل خروجي نيز پيدا كنند، به طرف زمين سقوط  نيست؛ چرا كه مي
 شود.  خُرد مينموده و اعضاي بدنشان درهم شكسته يا گردنشان 

ها نيز به حركتش  ي خيال نمودند كه اين وسيله به شياطين تعلق داشته و همانهمگ
ممكن است اين موجود، پرند  عجيبي باشد كه شكم  :اند؛ اما يكي از آنان گفت انداخته

گونه كه پشت  از جايي به جاي ديگر دارد، همان ها انسان را جهت حملاي  چنين گنده
 زمين مهيا گرديده است. ها جهت سواري آدميان بر روي  اسب

اي فرودآمد؛  پرنده)، در كنار قصر بزرگ و خالي از سكنه پس از مدتي وسيله (بشقاب
همين كه متوجه شدند آن وسيله بر زمين نشسته است، همديگر را كنار زده و با پيشي 

رفتند؛ درب قصر نيز به  زده به طرف در قصر مي از هم، از آن خارج، و شتابجستن 
هاي ضروريشان  هاي آماده و نيازمندي دكار باز شده و درون آن پر از خوراكيصورت خو

 بود. 
هاي آن نگريستند، م�حظه كردند كه همه چيز مرتب است؛  وقتي به گوشه و كناره
اي  هاي تازه ساخت با شيشه هاي زيبا و پنجره رختخواب، پردهميز، صندلي، تختخواب، 

انواع و پزي،  هاي خوراك د، اجاق گاز و چراغشفاف جهت ورود پرتوهاي نور خورشي
برانگيز در آن وجود  تحسين  بندي شده و ... با نظمي دقيق و آراستگي اقسام غذاهاي طبقه

 دارد. 
ها پيدا  اي آهن كوچك را درون يكي از قفسه راستي من تكه :سپس يكي از آنان گفت

سيلإل جنگي است يا به درد دانم و ام كه سرش همانند كف دست  انسان است، نمي كرده
 خورد؟  چيز ديگري مي
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اي است كه  آن چيز در حقيقت وسيله :گفت متوجه شده وها  آن يكي از افراد باهوش
به جاي دستانمان به كمك آن غذا بخوريم، چرا كه دقيقاً هم انداز  دهان ما توانيم  مي

 ساخته شده است ... .
كه دامنگيرشان شده بود؛ بيشترشان  همگي شروع به انديشيدن در وضعيتي نمودند

گونه در كلبه  بدون شك، موجودي پنهان از ديدگان ما وجود دارد كه ما را اين :گفتند
انداخته و به وسيلإل آن، از راه هوا بدين قصر رسانيده و قصر و امكانات درونش را با 

 انگيزي مهيا نموده است!  چنين نظم و ترتيب شگفت
اي كه  تمام اين كارهاي منظم و مرتب و حساب شده :انديش گفتند ن كجاز ناباورااما اندكي 

 ين نقشي در آن نداشته است). تر كوچك بينيد، خود به خود و تصادفي بوده (و كسي شما مي
انديشان، در امتحانشان مردود و  در اينجا بود (كه زمان امتحان به پايان رسيد و) كج

انداخته شده و به عنوان مجرم، توسط مأموران  لذا از قصر بيرونشكست خورده شدند، 
 هاي مخصوص رانده شدند. گاه خوران به شكنجه شكنجه و عذاب، به زنجير بسته، و ش�ق





 
 
 

 

 :بخش سوم
 نظام هستي، دليل بر يكتايي خالق و ناظم است   يكپارچگي

 ها گرفته تا دنياي عظيم از جهان كوچك اتموحدت و يكپارچگي نظام هستي، 
 كند.  دللت مي» ناظم«، همگي بر وحدت ها كهكشان

انگيز  هاي دقيق و بديع و شگفت و قوانين و نظام» اتم«گونه كه از  شناسان همان هستي
 هاي حاكم بر ستارگان، سيارات و گونه نيز دربار  نظام گويند، همان حاكم بر آن، سخن مي

حظإل وسعت، كثرت و كنند، به طوري كه از م� شمار بحث مي ي بزرگ و بيها كهكشان
 افتيم.  استحكام آن، به حيرت و شگفتي مي

شناس، صرف نظر از اخت�ف عقيده و مكاتب فكريشان، به  تمام دانشمندان هستي
ضمن ، ها كهكشان ينتر بزرگ ين ذر  آن تاتر كوچك اند كه نظام هستي، از اتفاق پذيرفته

 يافته است.  اي واحد و در نظامي يكپارچه و همنواخت، انسجام نقشه
اي به دور آن  اند كه همانند گردونه ها بر اساس يك هستإل مركزي بنا شده اتم

چرخند؛ اين هستإل مركزي از يك يا چند پروتون و الكترون تشكيل يافته، كه بارهاي  مي
 كنند.  الكتريكي مثبت و منفي را توليد مي

ها را دارد؛ بدين صورت  نيز، نظامي مشابه اتم ها كهكشان جهان ستارگان، سيارات و
هاي خورشيدي؛  گردند، آنان نيز دور محور منظومه كه سيارات پيرو، گرد ستار  ثابت مي

 هم بر مدار و محوري ها كهكشان ها نيز دور محورهاي ديگر و بالخره اين منظومه
 از همه، در حال چرخش و گردشند.  تر بزرگ

 اي به اتم داده و به عنوان العاده فوقشناسان و پژوهشگران مسايل ماده، اهميت  هستي
اند؛  دهند  موجودات جهان، به تعمق و تفحص در آن پرداخته ين جزء تشكيلتر كوچك
آور  فرسا و دراز مدتشان، سرانجام به اثبات حقايقي سرسام ها و تحقيقات طاقت بررسي
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ان، تا به هايش منتهي گشت كه نه چشم عادي و نه مسلح به انواع دوربين و ميكروسكوپ
اند؛ بلكه تمام اين دستاوردها را از راه استنتاج عقلي،  نبودهها  آن حال قادر به ديدن

محاسبات رياضي، انعكاسات نوري و پرتونگاري و بالخره از راه تطبيق نتايج به دست 
 اند.  آمده با مقدمات و فرضياتشان، كسب نموده

اند كه ذرات و  ، متوجه شده»رژيان«مث�ً آنان در راستاي بررسي و پژوهش از  -
اند كه به  داشته  هارا در خود نگهاي موجود در هستي، نيروهاي ناپيداي هنگفتي  اتم

ها  آن توانند زنند كه اگر انسان مي اي گمشده و با سرعتي بسيار زياد دور مي هحلق صورت
 مهار و در مدار ثابتي نگه دارد، خيلي مفيد خواهند بود. 

باشد،  مي ترين اتم ترين و ساده وزن كه كم» هيدروژن«مورد ماد   ينكه، درديگر ا نمونإل
اند كه تنها از يك هسته به نام  به تحقيق و جستجو پرداخته و ضمن آن، م�حظه نموده

اي به  تركيب يافته است كه با فاصلإل زيادي از هسته، يك واحد الكتريستيه» پروتون«
نام داشته و در هر ثانيه با سرعتي معادل » كترونال«گردد كه  صورت مداري دور آن مي
كند؛ يعني تنها در يك ثانيه، ده هزار ميليون ميليون بار دور  بيست هزار ميل حركت مي

 گنجد!  گردد؛ رقمي كه انداز  آن، حتي در تصور انسان نمي مي» پروتون«محور 
ر الكتريكي منفي؛ اين روابط ها، با كنند و الكترون ها بار الكتريكي مثبت را حمل مي پروتون

 در واقع، نوعي نظام زوجيت است كه شباهت زياد به زوجيت حيوانات و گياهان دارد. 
متوجه تر از هيدروژن را مورد كاوش قرار داده و  سپس دانشمندان، عناصري پينيده

 شدند كه پروتونهاي داراي بار الكتريكي مثبت، در هستإل اتم زياد و متعددند و به همان
وجود دارند؛گاهي به همراه پروتون، هاي داراي بار الكتريكي منفي   اندازه نيز، الكترون

شود كه حالتي خنثي دارد؛ يعني نه  يافت مي» نوترون«عنصر يا جسمك كوچكي به نام 
 باشند.  نمي  ها هرگز به همراه الكترون داراي بار الكتريكي مثبت است و نه منفي؛ نوترون

  ، كه سنگين»اورانيوم«در هر اتم  :اند دامإل تحقيقات اتميشان افزودهدانشمندان در ا
پروتون وجود دارد كه در  92اتم موجود در طبيعت است، تعداد ترين اتم موجود  وزن
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نوترون  136ها نيز  شود؛ به همراه پروتون ها يافت مي الكترونمقابل آن، همين تعداد نيز از 
 وجود دارد. 

هاي علمي در اتم كشف گرديده، درست  از راه بحث و بررسياين نظام عجيبي كه 
  :فرمايد سور  ذاريات است كه مي 49با اين فرمود  خداوند عزوجل در آيإل موافق 

 ».ايم، تا اينكه شما (عظمت آفريدگار را) ياد كنيد ما از هر چيزي جفتي را آفريده«
قوانين مربوط به اتم چيزهايي را دربار  سلوك، حركات، ساختار و شناسان،  اتم
اند، كه هر انسان منصفي را به تسليم، خشوع، خضوع و بندگي در مقابل خالق  گفته

 دارند.  پروردگار وامي
و ها  عناصر موجود در طبيعت به تناسب تعداد پروتون :گويند براي مثال مي

اتم با تمام باشند؛ در حالي كه  هاي مختلفي مي دهند  اتم، داراي گونه هاي تشكيل الكترون
اش، به حدي ريز و كوچك است كه هم چشم معمولي و هم چشم  دهنده عناصر تشكيل

 هاي پيشرفته، از درك و رؤيت آن ناتوانند.  ها و ذربين پ مجهز به انواع ميكروسكو
هاي خنثاي  ها و نوترون قب�ً دانستيم كه فاصلإل ميان هستإل مركزي اتم، كه از پروتون

 گردند، بسيار زياد است.  هايي كه دور محورش مي ته است، با الكترونهمراهشان تركيب ياف
هر كدام از  :اند با توضيحات بيشتري افزودهشناسان به همين بسنده نكرده، بلكه  اما اتم

هاي  مدارهاي اطراف هسته، از هشت الكترون تركيب يافته كه هر گاه تعداد پروتون
نيز افزايش ها  هاي ديگري باشد، الكترون الكترونموجود در هسته افزايش يابد و نياز به 

دهند، و ... به همين ترتيب هر چه  تشكيل مي يميافته و با هشت عدد ديگر، مدار سو
ها نيز در مدارهاي  ن يابد، بر تعداد الكترو دهند  هسته افزايش  تعداد عناصر تشكيل

 گردد.  گانه افزوده مي هشت
اند كه هر گاه عنصري پيدا  شناسان دريافته ، اتمبر اساس همين نظام دقيق و عجيب

هاي مدار خارجي اتمش كمتر از هشت عددند، قادر است به عنصر  شود كه الكترون
پيوسته تا اين نقص را برطرف ساخته و با همديگر تشكيل عنصر جديدي بدهند؛ ديگري 
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حد گردد كه تواند جهت رفع كمبود و تشكيل عنصر جديد، با عنصري مت در عين حال مي
 هايش بيشتر از حد نياز آن است.  تعداد الكترون

در راستاي پيگيري همين نظام اتمي، توانست عنصر » مندليف«دانشمند روسي به نام 
را وضع نمايد؛ اي  بندي نموده و جدول تدريجي بالرونده طبقهرا بر حسب وزن اتميشان 

كه البته  شد نصر ديگر كامل نخواهداما ناگهان متوجه شد كه اين نظام جز با وجود سه ع
كام�ً به » مندليف«را كشف نكرده بودند؛ ولي با توجه به اينكه ها  آن دانشمندانهنوز 

درستي اين نظام يقين داشت، معتقد بود كه ناگزير بايد عناصر گم شده نيز كشف و نظام 
كه نست تر اينكه عليرغم عدم مشاهد  اين عناصر، توا را كامل گردانند؛ عجيب

 اي كه گويي را بر اساس وزن اتميشان مشخص نمايد، به گونهها  آن هاي شيميايي خاصيت
 را ديده است!ها  آن

 1907، قبل از مرگش، دانشمندان توانستند در سال »مندليف«سپس از خوش اقبالي 
 كه وي توصيف كرده بود، كشف نمايند!   گونه مي�دي، اين عناصر مفقوده را همان

ين روشن شد كه تمامي عناصر موجود در طبيعت، تابع نظامي هستند كه از بنابرا
ريزي شده و ناشي از تصادف كور و ماد  بدن شعور  بخش و حكيم پي اتقانجانب ناظمي 

اي از اسباب و  زنجيرهباشند؛ همننين روشن گرديد كه تمام اجزاي هستي به صورت  نمي
جزاي پيوند خورد  يك كارخانه، همديگر را علل، به هم پيوسته و منسجمند و همانند ا

فهمد كه عموماً از طرف يك مدير  اي كه هر بيننده در نگاه اول مي به گونهكنند؛  كامل مي
ماهر، نظارت و رهبري شده و نيرويي واحد و فراگير بر حركات و فعل و انفعالت اجزا 

خبره و كارآزموده، يابد كه يك مهندس  و آلت متعددش حكمفرماست؛ به ع�وه درمي
و هاي مختلفش ارتباط و هماهنگي برقرار ساخته  آن را طراحي كرده و بين اجزا و قسمت

دهد ... و بالخره  هر بخش را طوري تنظيم نموده كه كارش را به زيباترين شيو  انجام مي
 از آن هدراي كه ظرافت يافته است كه نه چيزي  نظام و قوانين حاكم بر هستي، به گونه

 گردد.  رفته و نه نقصي در آن مشاهده مي
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دللت كه بر وجود خالق يكتا و توانا ـ اهللا ـ اين است حال و وضع هستي و طبيعتي 
 ين تاتر كوچك نظم و اتقاننمايد كه با علم، قدرت، حكمت و نفوذ دقيق و لطيفش،  مي

رد استثنايي ين اجزاي هستي را در نيكوترين صورت ايجاد نموده و حتي يك موتر بزرگ
باشد؛ حقيقتاً خداوند سبحان در هر كدام از  نيز از قلمرو نظم و اتقان فراگيرش خارج نمي

اش قرار داده است؛  دليلي را مبني بر وجود ذات، صفات و يكتايي موجودات طبيعي،
 گيران و سازندگان است.  والمقام و مبارك يزدان است كه بهترين اندازه

دانند  نواخت را ناشي از اراد  ناظمي يكتا ميان، اين نظم و نظام همانديشمندان و دانشمند
شمار، اين شيو  واحد را براي آفرينش مخلوقاتش برگزيده تا  كه از ميان احتمالت بي

خردمندان با نظر و تأمل در آن، بر يكتايي آفريدگار در خالق بودن و ربوبيتش راهياب گردند 
شماري كه  ي بيها احتمال داشت، با توجه بهاز يك خدا وجود و اين را بدانند كه اگر بيشتر 

هاي آنان تعارض و تناقض  ارادهميان پذير بود،  امكان» وجود«در تحقق هر گونه از حالت 
 گشت.  ايجاد شده و منجر به اخت�ل و تباهي آفرينش مي

قوانين،  دارند  كه خالق و مدبر هستي، برپا دارنده و نگهگردد  بنابراين معلوم مي
هاي حاكم بر آن و داناي به اسرار آشكار و نهان طبيعت، ذاتي يكتا و بدون  ها و نظام سنت

 شريك است. 
  :بنابراين، دو چيز مظهر وجود دارد

 شريك؛  خالق و پروردگار يكتاي بي -1
 هستي مخلوق و آفريد  خدا؛  -2

غير خدا ـ ما اما وجود كامل و اصلي، متعلق به آفريدگار جل و ع�ست و مخلوقات 
باشند كه از جانب خالق يكتا و به فرمان و اراد   سوي اهللا ـ همگي داراي وجودي حادث مي

ها ارزاني شده است؛ لذا هر گاه نيز اراده كند، زيباترين آفريد  خويش را به نيستي  وي، بدان
 دهد.  مياش را تغيير  بخشد و آفرينش اوليه برگردانده يا در ساختار ديگري بدان وجود مي
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جهت اثبات وحدت » وحدت و يكپارچگي نظام«رسيم كه پديد   در اينجا به اين نتيجه مي
و هاي طبيعي  نگران پديده و ژرفو يكتايي ناظم، دليل مورد قبولي است كه پژوهشگران 
 اند.  هاي خويش كشف نموده نواميس و قوانين حاكم بر آن، در خ�ل تحقيقات و بررسي

دانشمندان استوار است، كه بر پايإل مطالعات توانفرساي نوين  شناسي دانش هستي
ها  آن و درون خود ازهاي بسياري را در كران تا كران هستي  نشانه موفق شده كه آيات و

 به طرف ايمان و اقرار بر وجود خداوند و يكتايي او راهنمايي شوند. 
يا و اسرار نهاني ي اكتشافي پيرامون زواها بحث دستاوردهاي علمي دانش بشري و

اي قابل توجه از دليل تفصيلي را در زمينإل ايمان به وجود خدا و  نظام هستي، مجموعه
ها  آن اند كه جز منكران و مشركان معاند كسي از قبول يكتايي در ربوبيتش به ارمغان آورده

ليل تري نيز روي بنمايد، د هر چه تحقيقات و اكتشافات علمي پيشرفتهسرباز نخواهد زد؛ 
اي را بر مجموعإل دليل قبل خواهد افزود كه قضيإل ايمان به خدا را تقويت و  تازه

ترديدهاي ناشي از تاباند. بدين وسيله راه نفوذ شك و  پرتوهاي علمي جديدي بر آن مي
 شود.  شكاكان بسته ميهاي  پردازي هاي شياطين و خيال وسوسه

  :فرمايد فصلت مي إلاز سور  مبارك 53إل يابد كه در آي بدين ترتيب وعد  الهي تحقق مي
هاي خود را در اقطار  ما به آنان (كه منكر اس�م و قرآنند) هر چه زودتر دليل و نشانه«

ها و زمين، كه جهان كبير است) و در داخل و درون خودشان (كه جهان  و نواحي (آسمان
تا براي ايشان روشن و هيم داد انشان خوصغير است) به آنان (كه منكر اس�م و قرآنند) 

آيا (براي برگشت كافران از كفر و مشركان از  آشكار گردد كه اس�م و قرآن حق است.
ده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟ (چه نسا اين بشرك) تنه

حضور و شهادتي از اين برتري و بالتر كه با خط تكوين، دليل قدرت و حكمت خود 
 .»ذرات و كائنات و وجود موجودات نگاشته است؟)را بر روي همإل 

 هاي زيادي را از كرانه و علمي جديد در حوز  دانش بشري، شواهد و نشانهتحقيقات 
بر دانشمندن عرضه نموده كه بيانگر اتقان هستي،  ها انسان ي جهان هستي و درونها افق
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همإل اين صفات تنها باشند؛  نظام دقيق و ظريف سرشار از لطف و عنايت و هدفداري مي
تواند از طرف ذاتي بسيار دانا، حكيم، شنوا، بينا و ناظر بر هر چيزي ايجاد گرديده  مي

باشد؛ ذاتي كه از كوچك و بزرگ، اندك و بسيار، غافل نبوده و مرگ و حيات هر چيزي 
خداوند كه در آيإل قبل به آن در يد قدرت اوست. اين است معني حاضر و گواه بودن 

 د. اشاره ش
آيد؛ چرا كه نظم  ي لزم بر ملزوم به شمار ميها استدلل اين استدلل در واقع از جملإل

و انضباط و تدبير و استواري موجود در هستي، لوازمي هستند كه بر ملزوم خويش، يعني 
 حاضر و ناظر بودن آفريدگار بر يكايك اجزايش، دللت دارند. 

يجاز و اختصار بيان، صفت حاضر و گواه خداوند در آيإل شريفإل مذكور، بر سبيل ا
نمايد، گرچه لزمإل اين شهادت و گواه بودن (يعني نظم و نظام  بودنش بر اشياء را ذكر مي
براي ما قابل درك و فهم است نه خود حضور و شهادت و قوانين استوار هستي)، 

باشد، همان  ميي قرآني مستند به آن ها استدلل خداوند؛ بنابراين، يكي از اصول عقلي كه
، حضور همراه »شهود«استدلل از لزم بر ملزوم است؛ و كام�ً واضح است كه مراد از 

گواه بودن خداوند عزوجل بر موجودات، به معني حضور  باشد؛ شهيد و شهود مي
 . هاست آن او با تمام صفات حفظ، حمايت، تدبير و عنايتش برجانبإل  همه

شود كه هر چيزي بر اساس نظم و قوانين و  مياين شهود و شهادت خداوندي سبب 
الهي در تدبير  تاش حركت نموده و از نقشه و طرح فضا و قدر شده هدف از پيش تعيين

 امر و خلق و آراستگي به صفات مخصوصش عدول ننمايد.





 
 
 

 

 :بخش چهارم
 شناسان پيرامون نظم فراگير هستي  فرازهايي از سخنان هستي

مغز الكترونيك، عضو انجمن تحقيقات فضانوردي  طراح» كلودم هزاوي«مهندس  -1
اش با عنوان  آمريكا، در مقاله» لنگي فيلد«و كميتإل شوراي هواپيمايي ملي شهر 

دوست دارم سخنم را با ذكر حقايق انكارناپذيري « :گويد مي» ين نوآفرينتر بزرگ«
پيرامون علل و عوامل فكري آغاز نمايم كه مرا بر ايمان آوردن به خدا 

هر طرحي نياز به طراح  :خوانند؛ مضمون اين حقايق عبارت است از اينكه راميف
افزايد، اعمال  ميدارد. چيزي كه بر نيرومندي اين دليل، مبني بر اثبات وجود خدا 

دانم كه پس از  سر و كار دارم؛ اين را ميها  آن و كرداري هندسي است كه با
و ابزارآلت برقي،  ها دستگاه يزير چندين سال اشتغال در كار طراحي و برنامه

هاي طراحي و نوآوري افزايش يافته  اينك مهارت و توانايي من در انواع زمينه
 است. 

شود كه طراحي زيبا  به خوبي روشن ميبر اين اساس و بنا به معيارهاي عقل و منطق، 
العاده  اي فوق هاي آفريننده تواند ناشي از نوآفريني انگيز هستي اطرافمان، تنها مي و شگفت

 بزرگ و مدبر باشد. 
اما علوم هاي قديمي اثبات وجود خداست،  گونه استدلل، در حقيقت يكي از شيوه اين

 اند.  تر از هر زماني بيان و ارائه نموده تر و قوي جديد بشري، آن را واضح
آفريني و محاسبإل مواد،  هر مهندسي در طراحي دستگاه مورد نظرش، قدرت نظم

گيري طرح خويش و محقق شدن  هاي لزم در جهت شكل نيروها و ساير هزينهمصالح، 
 اش را داراست.  شده بيني هدف پيش
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من نيز مدت چند سال به طراحي يك مغز الكترونيك مشغول بودم كه بتواند 
، به سرعت حل نمايد؛ لذا اين هدف »نظريإل دو بعدي«اي را بر اساس  پينيدههاي  معادله

 هاي پينيده متحقق ساختم.  وله و ابزارآلت الكترومكانيك و حلقهرا به كمك صد ل
به ساخت و اختراع دستگاه مذكور  موفق فرسا پس از يكي دو سال كار و ت�ش طاقت

شده و اين حقيقت را نيز دريافتم كه عق�ً محال است كار چنين دستگاهي، جز از راه به 
 ند. كارگيري عقل و هوش و طرح برنامه تحقق پيدا ك

آوري از  كنيم كه دنياي اطرافمان، مجموعإل شگرف و سرسام با اين توصيف م�حظه مي
بخشي است كه به رغم استق�ل اعضا و اجزاي آن از  ، نوآوري و نظم طرح و برنامه

هر كدام از ذرات مهمتر از همه اينكه  ارتباط تنگاتنگي نيز ميانشان وجود دارد؛همديگر، 
انگيزتر از مغز  و حيرتتر  عت، به نوبإل خود خيلي پينيدهدهند  نظام طبي تشكيل

 ام.  الكترونيك مصنوعي هستند كه من ساخته
نيازمند طرح و برنامه است، چطور اكنون كه دانستيم اين دستگاه كوچك الكترونيك 

و بيولوژيكي امكان دارد دستگاه پينيد  بدن من با تركيبات فيزيولوژيكي، شيميايي 
اما اي خبره و ماهر نباشد!  ش، ناشي از طرح و برنامإل مخترع و آفرينندهبرانگيز تحسين
شماري و  بي اي از ساده از نمونه  تر اينكه ساختار جسماني بدن انسان، نمونه عجيب

تنها راه چاره اين است كه با تمام وجود، به وجود  منتهاي اين هستي پهناور است. پس بي
 خداوند ايمان داشته باشيم. 

ام كه طراحي نظام هستي نبايد موجودي مادي باشد،  رفي ديگر، اين را نيز فهميدهاز ط
به لطيف و غير مادي است؛ و از آن جا كه به عنوان يك فيزيكدان ، »اهللا«لذا معتقدم كه 

كنم، به راحتي  ها) احساس نياز مي وجود يك سبب اولي و غير مادي (در وراي پديده
 ول دارم ... .وجود موجودي غير مادي را قب

زيك به من آموخته كه طبيعت، يبنابر آننه گفته شد و با توجه به آننه علم جديد ف
بخشيده يا قادر بر تغيير و تحولت درونيش تر از آن است به خود نظم و اتقان  ناتوان
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باشد، لذا خيلي دور از منطق است كه صرفاً به دليل عجز و ناتواني علوم از دستيابي به 
57F».اي، وجودش را انكار نمايم ب اوليهچنين سب

1  
*** 

كه استاد زمين شيمي است و با استفاده از راديواكتيو، عمر » كار دانالد رابرت«دكتر  -2
وجود خدا كند، هنگامي كه به بررسي قضيإل  طبقات مختلف زمين را محاسبه مي

  :انندكش وي را به سوي ايمان ميروي آورد، متوجه گرديد كه دو انگيز  نيرومند، 
انگيز  عقلي و عملي كه نشأت گرفته از زمينإل  -2انگيز  شخصي و دروني  -1

 تخصصي عمليش بود. 
  :نگاشته، چنين آمده است» توجيهات ژئولوژي«كه با عنوان    اي لذا در مقاله

هر گاه از ما خواسته شود تا عوامل گرايشمان به سوي ايمان به خدا را بيان نماييم، به «
58F».اي بدهيم كننده توانيم با استفاده از تحقيقات علميمان پاسخ قانع راحتي مي

2  
ايمان من به خداوند، ايماني قلبي است كه هميشه مرا به سوي پروردگارم هدايت و 

كند و به همين جهت است كه ايمان من دليل علمي نداشته، بلكه داراي مبناي  رهبري مي
ايمان من، احساس نياز شديدي است كه از  باطني و روحي است ... لذا انگيزه و دليل

 اعماق و ژرفاي درونم برخاسته است. 
شيمي، به نوبإل خود تأثير هاي علمي من نيز در رشتإل  از طرف ديگر مطالعات و بررسي

به وجود خداوند داشته است؛ چرا كه با وجود ايمان قلبي كه دارم، جاي زيادي در اعتقادم 
 ». ام هستي را مظهري از مظاهر قدرت خداوند بدانمهيچ تعجبي وجود ندارد كه نظ

تواند در اثبات  كار، نكاتي را كه يك محقق زمين شيمي، مي رابرتسپس دكتر دانالد 
تعيين لحظإل ايجاد  -1 :كند ها استدلل نمايد، در دو مورد خ�صه مي جود خداوند بدانو

 هاي جهان حاكم است.  نظامي كه بر پديده -2جهان 
___________________________________ 

 . 97، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1

 . 92همان منبع، ص  -2
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هاي مختلف زمين  در تعيين عمر زمين و ابتداي به وجود آمدن نمونه« :گويد لذا مي
ها و امثال آن، با استفاده از روابط راديواكتيوي اين امكان  شناختي، همنون شهاب سنگ
توان تاريخ پيدايش زمين را بر پايإل نيمه كميتي تعيين  يز ميفراهم آمده كه از اين طريق ن

بخش متفاوت از همديگر،  ي مختلفي با درجات رضايتها كرد. در حال حاضر شيوه
آيد و  جهت محاسبه و تعيين عمر زمين وجود دارد كه نتيجإل مشابهي از آنان به دست مي

آن عبارت است از اينكه پيدايش جهان هستي به حدود پنج ميليارد سال پيش باز 
رود؛ چرا كه اگر ازلي  بنابراين، مفهوم ازلي بودن هستي، خود به خود از بين ميگردد.  مي

توان از قانون  شد. همين نتيجه را مي بود، اكنون هيچ عنصر راديواكتيوي در آن يافت نمي
دوم ترموديناميك نيز به دست آورد. اما اينكه جهان، به صورت ادواري و متناوباً بزرگ و 

 باشد.  كوچك شود، تصوري نادرست و غير علمي و صرفاً تخميني مي
، جزو اصول بديهي علم »ها اتحاد شكل پديده«پذيري و اصل  ظموجود مبدأ ن

هاي فيزيكي و  بر طبق اين اصل، تمام تغييرات و كنش و واكنششناسي است؛  زمين
يافته و روي اين  گونه انجام مي گيرد، در سابق نيز همين كه اكنون صورت ميشيميايي 

را تعيين كنيم؛ وجود نظم و  توانيم تاريخ وقوع تغييرات كر  زمين قاعده است كه مي
 دهد.  ترتيب در طبيعت و قانونمند بودن آن، اساس علم جديد را تشكيل مي

كه مورد توجه و اهتمام والي دانشمندان است، درست نظم و ترتيب حاكم بر هستي، 
است  خداوند ـ اهللا ـ :اند كه ي آسماني بيان داشتهها كتاب موافق با همان چيزي است كه

و فروپاشي محافظت  لريده و از مجراي نظم و قانون، آن را از اخت�فاز عدم آ هستي را
 نمايد.  مي

اگر نظم و ترتيبي بر جهان حكمفرما نبود، هيچ كدام از معجزات پيامبران به وقوع 
آمد)؛ زيرا بسياري از  العاده به حساب نمي پيوست (و حتي در صورت وقوع نيز خارق نمي

هاي حاكم بر طبيعت و با خرق عادات نظام  وراي نواميس و سنت معجزات پيامبران، در
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پذير است  چنين امري، زماني امكانهستي صورت گرفته است. مسلم است كه تشخيص 
 كه قوانيني ثابت و نظمي پايدار، در نظام جهان وجود داشته باشد ... .

به ما » زمين شيمي«مطالعإل  :گويم بالخره به رشتإل تخصصي خود بازگشته و مي
آموزد تا با نظري بسيار وسيع به موجودات جهان نگريسته، زمان را با پيشينإل چند  مي

ميليارد ساله در نظر بگيريم، فضا را با وسعتي به گستردگي تمام هستي، و مراحل و ادوار 
كنيم كه مشاهد  چنين  آنگاه م�حظه ميمختلف جهان را از ابتدا تا به حال نگاه كنيم؛ 

العاد  پروردگار ـ  ما را متوجه حشمت و شوكت فوقظمتي، خواهي نخواهي عج�ل و 
 ». دارد اهللا ـ نموده و بر باور داشتن به وجودش وامي

*** 
استاد فيزيك علمي، وجود خدا را از بديهيات  59F1»جورج هربرت ب�نت«استاد  -3

 كهگونه  موجودات بر وجود خدا ـ همان دانسته و معتقد است كه كاربرد فلسفي
نيز كاربرد دارد ـ به منظور اثبات چنان حقيقتي نيست، در اثبات قضاياي هندسي 

باشد؛ چرا كه ميان اين امر بديهي و  زيني جهت پيگيري موضوع ميبلكه نقطإل آغا
تناسب و كنيم،  حقايق بسياري از در پهنإل هستي و نظام طبيعت مشاهده مي

 كند.  أييد ميدقيقي وجود دارد كه درستي نظر ما را تهمخواني 
مبناي استدلل بر وجود خدا، از يك طرف مطابقتي است ميان انتظارات بر اين اساس، 

هايي كه در دنياي پيرامون خود  طرف ديگر واقعيتصحيح و منطقي ما از وجود خدا و از 
 كنيم.  مشاهده مي

ضعف  به نظر وي، استدلل بر وجود خدا، طبق مفهوم و معنايي كه بيان نموديم، دليل
اي جهت پذيرش بديهيات از راه فكر و انديشه  بلكه طريقهآيد،  ايمان فرد به حساب نمي

 شود.  باشد كه به جاي قبول تقليدي و كوركورانه به كار گرفته مي مي

___________________________________ 
 . 86به نقل از منبع پيشين، ص  -1
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به رشتإل تحرير درآورده، دليل وجود خدا » منطق ايمان«اي كه با عنوان  ايشان در مقاله
  :كند را به سه دسته تقسيم مي

 شناختي) دليل كَوني (جهان -1
 دليل مبتني بر حكمت (هدفداري جهان) -2

 دليل برگرفته از مطالعات انساني (دستاوردهاي تحقيقات بشري).  -3
تواند ابدي باشد؛  كنند كه هستي متغير است و لذا نمي اثبات مي شناختي دإليل جهان

 زيد. بنابراين بايستي به جستجو از حقيقتي ابدي و برتر اهتمام ور
رسانند، ضرورت وجود ذاتي  نيز كه هدفدار بودن جهان را مي دإليل مبتني بر حكمت
 كنند.  حكيم يا مدبر را ثابت مي

هم، در وراي سرشت فطري انسان نهفته است؛ يعني احساس  شناختي دإليل انسان
ين قانونگذار در وراي تر بزرگ و تعهدات اخ�قيشان، نشانگر وجود ها انسان دروني

 طرت انساني است. ف
از آنجا كه كار و تخصص علمي من، « :گويد مي» جورج هربرت ب�نت«سپس استاد 

هاست، دليل و شواهدي كه فكر و انديشإل مرا به خود  منحصر در تحليل فيزيكي پديده
باشند كه حكمت آفرينش مخلوقات و هدفداري جهان  اند، از زمر  دليلي مي جلب كرده
 د. نماين را اثبات مي

هاي  روشن است كه براي كشف و استخراج قوانين حاكم بر مجموعإل پينيد  پديده
مختلف، قبل از هر چيز بايد به وجود نظم و ترتيب در جهان قائل بود، سپس به تجزيه و 

 ». تحليل از كشف اين نظم و ترتيب پرداخت
كند كه نظام  حتي اين تصور را نميدارد كه هيچ عقل سالمي  وي بعد از آن، اذعان مي

هر انسان هستي خود به خود از نيستي پديد آمده يا ناشي از تصادف كور باشد؛ پس بر 
اي لزم است كه جهت رسيدن و ايمان به وجود پروردگار آفريننده  صاحب خرد و انديشه

براي جهان هستي ت�ش نمايد؛ اينجاست كه انديشإل وجود خدا، يكي از دهنده  و نظم
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بلكه والترين حقيقتي خواهد بود كه در عرصإل پهناور گيتي خودنمايي بديهيات حيات و 
 كند.  مي

بر اساس آننه گفتيم، اسلوب منطقي ما در اثبات وجود « :افزايد ايشان در ادامه مي
مادام خدايي براي هستي وجود دارد، بايد نظمي نيز بر آن حاكم  :خدا، چنين است كه

 ، بايد خدايي نيز وجود داشته باشد. باشد؛ و برعكس تا ناظمي حاكم باشد
كه منكران وجود خدا نيز منطق خاص خودشان را دارند، بينيم  اما از طرفي ديگر مي

دليل يا برهان قاطعي بر وجود خدا  :گويند ولي منطقي نارسا و منفي؛ چرا كه آنان مي
كه  است بلكه صرفاً از راه آثار و شواهدي مشخص بر آن استدلل شدهشود،  يافت نمي

 اين به معني عدم وجود خداست!
ماده و انرژي دائماً در حال  :گويند شناختي) مي اين منكران در رد دليل كَوني (جهان

اي كه حتي امكان ابدي بودن هستي وجود دارد؛ آنان  باشند، به گونه تبديل و تبدل مي
صرفاً خيالي  همننين وجود نظم و نظام در هستي را نيز انكار نموده و آن را چيزي

منكر وجود گرايشات دروني انسان به سوي عدالت نيز دانند؛ از طرفي ديگر،  مي
پذيرند. با اين حال، حتي يك دليل ناچيز هم  قانونگذار بزرگ را نميباشند، لذا وجود  مي

در اختيار نداشته، بلكه تنها به صرف اينكه دليل ارائه شده در مبني بر عدم وجود خدا 
 كنند.  وجودش را به كلي انكار ميدانند،  را كافي نميد خدا اثبات وجو

نشدن خدا با چشم سر، وجودش را   تنها به دليل ديدهگروهي ديگر از منكران، 
پذيرند؛ اما در عين حال، احتمال وجود خالق و پروردگاري را نيز در جهاني غير از  نمي

اساس و غير منطقي،  گيري بي دانند؛ روشن است كه چنين موضع اين جهان، منتفي نمي
 زند.  جز از انسان ناقص خرد و نامتعال سر نمي

اكنون اگر بخواهيم ميان شواهد و استدللي كه خداباوران، بر اثبات وجود خدا ارائه 
اي  اند مقايسه اند و دليلي كه منكران خدا در عدم پذيرش وجود خدا، اظهار كرده نموده

يابيم كه براي قبول عقيد  منكران بايد خيلي خود را به  به عمل آوريم، به روشني درمي
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 :تر پذير است؛ به عبارت دقيق زحمت انداخت، اما قبول دليل خداشناسان به راحتي امكان
بيني است ولي انكار منكران، كوركورانه و توأم  ايمان خداباوران مبتني بر بصيرت و روشن

 باشد.  با عناد مي
ه اساس ايمان به خدا، عقل و خرد سالم است، اما اينكه گاهي بالخره من يقين دارم ك

توانايي مشاهد  دليل وجود خدا را ندارند، ناشي از عدم بصيرت و  ها انسان برخي
 ». بيني خودشان است نه ضعف اين دليل كج

در قلمرو دانش و علوم « 60F1:گويد شناسي مي استاد زيست» سسيل هامان«دكتر  -4
كنيم كه نشان از  نگريم، دليل و شواهدي را م�حظه ميبشري، به هر سو كه ب

 طرح، نوآوري، نظم و قانون دارند؛ اين خود بيانگر وجود آفريدگار والست. 
و آواز  ها گل در يك روز آفتابي به ميان گل و گياهان سر بزنيد و به ساختار زيباي

شيد؛ سپس در پيدا كردن هاي اعجاب برانگيزشان بياندي دلنشين پرندگان و لنه و آشيانه
ي رنگارنگ و متنوع كه با شير  ها گل آيا وجود :ها بكوشيد پاسخ منطقي اين پرسش

شيرينشان، حشرات را دور خود جمع نموده تا از اين راه عمل لقاح صورت گرفته و 
 تواند صرفاً امري تصادفي و اتفاقي باشد؟  باعث افزايش محصول در سال بعد گردند، مي

نشسته و ضمن رشد و  ها گل هاي ريز گرده، روي غننإل اتفاقي است كه دانهآيا اين 
رسانيده و سبب تلقيح آن شوند تا براي سال آينده تبديل به بذر نمو، خود را به تخمدان 

تر نيست كه بگوييم تمام اين كارها ناشي از اراده و  لزم و مناسبي گردند؟ آيا منطقي
دهد كه ما به  را از راه نظام و قوانيني شكل ميا ه آن دست نامرئي قدرت خداست كه

 باشيم؟ ... . تازگي در صدد شناختشان مي
هنري را دانيد؟ چه كسي مهارت ايجاد اين شاهكار  از آشيانإل مرغ انجيرخوار چه مي

هاي اين دسته از پرندگان، همسان و شبيه ساخته  به آن ياد داده است؟ چرا تمام آشيانه
ايد؛ چرا كه همين كافي  يد كه اين مهارت غريزي است، طفره رفتهشود؟ اگر بگوي مي

___________________________________ 
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غريزه، رفتاري غير اكتسابي است  :گويند پرسيم غريزه چيست؟ برخي مي نيست، و لذا مي
 كه حيوانات بدون تعليم و يادگيري، آن را در وجود خويش دارند ... . 

ات و آفرينش را جلو  قدرت تر نيست كه تمام كائن گونه منطقي اما آيا به نظر شما اين
بدانيم كه با پيروي از اصول و قوانين استوار، پنهان از ديدگان ما توسط خود او خداوند 
 شوند؟  هدايت 

بله، من به وجود خداوند ايمان دارم و معتقدم كه نه تنها او تواناي مطلق و آفريدگار و 
آفرينش و اشرف  نگاهبان كائنات است، بلكه با لطف و عنايت خاص خود، گوهر

 ». نمايد مخلوقات خويش، يعني انسان را زير نظر داشته و همراهي مي
  :دهد هاي خدا، اين چنين به سخنانش ادامه مي اي ديگر از آفريده ايشان با ذكر نمونه

اي از آب يك مرداب را به آزمايشگاه برده و در زير ميكروسكوپ به  هر گاه قطره«
هاي عالم هستي را  پردازيم، بدون شك يكي از شگفتيجستجوي موجودات درون آن ب

موجود بسيار ريزي بينيم كه به آرامي در كنار  مشاهده خواهيم كرد؛ آميبي را در آنجا مي
تر آنكه قبل  نمايد؛ عجيب حركت كرده و ناگهان آن را احاطه و در خود هضم و جذب مي

ه خواهيم شد كه آن موجود از برداشتن چشمانمان از روي ميكروسكوپ ب�فاصله متوج
اگر مدت بيشتري به آن بنگريم، دهد.  ريز را به صورت فضولت، از خود بيرون مي

م�حظه خواهيم كرد كه آميب، براي مدت اندكي دراز شده و سپس به دو بخش تقسيم 
گشته و بالخره هر كدام از اين دو قسمت نيز رشد نموده تا هر يك به حيوان جديد و 

 شوند.  يل ميكاملي تبد
هاي  كنيم، تنها يك موجود تك سلولي است كه تمام فعاليت آننه ما در اينجا م�حظه مي

جهت انجام همين  تر بزرگ دهد؛ حال آنكه حيوانات حياتي براي بقاي خود را انجام مي
 ها سلول آننناني دارند!  فعاليت و مراحل، نياز به وجود هزاران و بلكه ميليون

اين حيوان عجيب، هرگز زاييد  تصادف زاي  ر پينيده و حركات حيرتگمان ساختا بي
 نبوده، بلكه نيازمند نيرويي مافوق تصور است. 
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به مراتب بيش از هر بخش ديگر علمي، قادر » زيست شيمي«قوانين موجود در بخش 
هاي هستي بوده است؛ براي مثال قب�ً (كه علم  به كشف اسرار حيات و پديده

نان پيشرفتي نكرده بود) مردم، عمل هضم و جذب غذا را دليل وجود شناسي چ زيست
كردند؛ اما اينك كه زمينإل تبيين و تشريح  ها) قلمداد مي تدبيري مقدس (در وراي پديده

هايي  چنين عملياتي فراهم شده و روشن گشته كه هر كدام از اين فرايندها، واكنش
توان دست  صوصي قرار دارند، آيا ميشيميايي هستند كه تحت تأثير و كنترل مخمر مخ

اين جهان انكار كرد؟ اگر اين طور است، پس چه كسي اين قدرت خدا را در تصرف 
 گونه دقيق عمل نمايند؟  اين ها آنزيم فرايندهاي عملي را صورت بخشيده و باعث شده تا

اين  هاي متقابل فراواني را بين نگاهي اجمالي به يكي از اين الگوها، كنش و واكنش
دهد كه به كلي تصور تصادفي بودن را از  اجزا و اجزاي ديگر همجوارشان به ما نشان مي

هاي علمي زمينه را براي  زدايد. شايد اين عرصه از علوم، بيشتر از ساير ميدان ذهنمان مي
ها و قوانيني كه همزمان با  پذيرش اين حقيقت آماده سازد كه خداوند، بر اساس سنت

 نمايد.... . مي و حيات ايجاد نموده است، عالم هستي را اداره و رهبريآفرينش طبيعت 
بالخره هر قانون جديدي كه به وسيلإل انسان در طبيعت كشف و استخراج گردد، با 

كنند  تنها مرا كشف مي ها انسان خداوند، آفرينند  من است و :دهد كه زبان حال ندا سر مي
 ». و بس!

*** 
» خدا و قوانين شيمي«اي را با عنوان  استاد شيمي، مقاله 61F1»جان ادلف بوهلر«دكتر  -5

  :به رشتإل تحرير درآورده كه خ�صإل آن به شرح زير است
نويسنده با نگاهي گذرا به تاريخ علم شيمي و سير بالرونده و پيشرفت آن تا عصر  -

نتوانسته  يي فراروي اين علم وجود دارد كه بشر تا به حالها افق دارد كه حاضر، اظهار مي
را  ها افق به كشف و شناختشان دست يابد، زيرا معيارهاي تشخيص و اسباب كشف اين

___________________________________ 
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ايم تمام آننه را در مورد ماده و  پذيريم كه هنوز نتوانسته در اختيار ندارد؛ پس ناگزير مي
 انرژي وجود دارد بشناسيم و همننان در آغاز راه هستيم. 

قوانين تصادفات را جهت شناخت تعداد  اگر انسان« :دهد چنين ادامه ميسپس 
هاي طبيعي مثل ايجاد يك ذره پروتئين از تركيب  احتمالت در پيدايش يكي از پديده

عناصر مختلف اوليه م�ك قرار دهد، با توجه به اينكه عمر تقريبي زمين چيزي حدود سه 
از راه تصادف، براي وقوع چنين عملي ميليارد سال است، خواهيم ديد كه اين مقدار زمان 

اي  كننده باشد؛ بلكه تنها در صورتي قابل تحقق است كه نيروي با اراده و هدايت كافي نمي
وجود داشته باشد تا نظم و هدفداري را ميان احتمالت ايجاد نمايد ... وقتي كه انسان به 

نموده و را مشاهده آميزي  نگرد، نظام و استحكام تحسين اين سو و آن سوي طبيعت مي
ها  گردد كه هستي به سوي مقصد مشخصي روان است؛ اين واقعيت در عالم اتم متوجه مي

و حتي بالتر ها از هيدروژن گرفته تا اورانيوم  باشد، چرا كه تمامي اتم نيز كام�ً نمايان مي
هاي ما در مورد  باشند. هر اندازه آگاهي از اورانيوم همگي پيرو يك طرح و نظام مي

اند افزايش يابد، بيشتر  هايي كه عناصر مختلف هستي را تشكيل داده روتونها و پ الكترون
رسد كه خواهيم فهميد  شويم؛ و روزي فرامي عالم ماده مي  متوجه انتظام و هماهنگي
 اي ايجاد شود.  آميزند تا ماده چگونه نيروها در هم مي

 ي برد. اولين كسي بود كه به وجود رابطه ميان انرژي و ماده پ» انيشتين«
بشر در زمينإل كشف اسرار انرژي اتمي، هنوز در آغاز راه است و شايد روزي فرارسد 

 كه بتوانيم انرژي را تبديل به ماده نماييم. 
از نگاه علم شيمي، جهان داراي نظامي همسو و يكسان است. ما به كمك وسايل و 

يز مورد آزمايش و ايم عناصر موجود در سيارات ديگري را ن هاي موجود توانسته شيوه
بررسي قرار داده و تشخيص دهيم كه همان عناصر موجود در زمين هستند؛ حتي در 

 اند.  ستارگان دوردست نيز عناصري مشابه عناصر موجود در زمين تشخيص داده شده
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دانشمندان امروزه معتقدند كه همان قوانين طبيعي موجود در روي سيار  ما ـ زمين ـ، 
كند. به هر  ات ديگر و مدارهاي دوردست و پهناورشان نيز حكومت ميبر ستارگان و سيار

بينيم به طوري كه شكي برايم باقي نماند،  نگريم، نظم، هماهنگي و نوآوري مي كه ميكجا 
اي از پيش تعيين شده و هدفدار، نظام هستي را آفريده  كه پروردگاري توانا طبق نقشه

 است ... .
اكسيد كربن، آمونياك و  با دقت، گردش آب، ديدوست دارم كه خوانند  عزيز 

نشانگر اين است كه حكمتي عاليه ها  آن اكسيژن را مورد توجه قرار دهد؛ زيرا هر كدام از
 باشد ... . العاده، ناظر بر اين امور مي همراه با قدرت و تدبيري فوق

وده و بالخره اينكه لزم است قدرت خدا را در لب�ي نظامي كه خود ايجاد نم
ها و موجودات هستي حاكم گردانيده، جستجو نماييم. بشر فقط  قوانيني كه بر تمام پديده

را از راه كشف قوانيني كه بر آن حكمفرماست، حل ها و اسرار هستي  قادر است ناشناخته
تواند آن قوانين طبيعي را وضع كند؛ چرا كه تنها خدا از  و تفسير نمايد، ولي هرگز نمي

به تفسير ها  آن آيد و از انسان جز اينكه آن قوانين را كشف و به كمك ار برميعهد  اين ك
 اسرار هستي بپردازد، كار ديگري ساخته نيست. 

 هر قانوني كه بشر بتواند كشف نمايد، وي را به درك و شناخت صحيح از خدا
كه اين بدانيم  نماياند؛ ولي بايد سازد؛ پس خداوند از اين راه خود را بر ما مي مي تر نزديك

ي آسماني را بيشتر به همين جهت بر بشر نازل ها كتاب تنها راه تجلي خدا نيست، بلكه
فرموده است؛ اما در عين حال، بهترين وسيله و راه تجلي خداوند بر بشر، همان آيات و 

 شماري است كه در جهان هستي به چشم خورده و جايگاه واليي نزد ما هاي بي نشانه
  ».دارند .. ها انسان

*** 
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و عضو انجمن فيزيكي آمريكا، ، فيلسوف فيزيكدان، »مريت ستانلي كونگدون«دكتر  -6
نگاشته، كه خ�صإل آن به قرار زير » درسي از بوتإل گل سرخ«اي را با عنوان  مقاله
 62F1 :است

هاي روزمر  زندگي وجودشان را باور  بسياري از چيزهايي كه همانند استنباط -1
ايم؛ براي مثال به علم نجوم و  ها دست يافته دلل منطقي بدانداريم، از راه است

در حوز  پژوهشي آن به كنيم كه نقطإل محسوس مادي  شناسي اشاره مي ستاره
هاي مربوط به اتم و استفاد  كاربردي از قوانين  خورد؛ تحقيق و بررسي چشم نمي

الب امكانات ها نيز در ق ماده و انرژي و استنباط صفات، خواص و تركيبات اتم
گنجند؛ گرچه اولين انفجار بمب اتمي، دستاوردهاي علمي  مادي ما نمي

كند، اما با اين  ها و ساير نظريات اتمي را تأييد مي دانشمندان از قبيل قوانين، نظام
 اند كه اتم را با چشم خود ببينند.  شناسان قادر نبوده حال هيچ كدام از اتم

توانيم از راه استدلل  است كه مي» وجود خداوند«لإل ها نيز، مسئ يكي از اين نمونه
 منطقي مبتني بر قياس و استنتاج، به شناخت آن دست يابيم. 

به رغم آنكه علم بشري به دليل محدود بودن در چهارچوب جهان ماده، كام�ً  -2
تواند وجود جهاني غير مادي را تأييد نمايد، اما توانايي اين را هم ندارد كه به  نمي
هاي غير مادي ديگري را در وراي عالم مادي انكار  حتم و قطع، وجود جهان طور
 كند. 

توانيم از راه استدلل و قياس  در دنيايي كه آكنده از عق�نيت است، به راحتي مي -3
هاي انساني، به لزوم وجود نيرويي غالب و مدبر پي  متكي بر هوش و توانايي

توانيم گره از  راه است كه ميتنها از اين  نمايد؛ ببريم كه امور هستي را رهبري مي
هاي توزيع، چرخإل گردش آب و  هاي موجود در منحني اسرار و پينيدگي

اكسيد كربن در طبيعت، جريان عجيب زاد و ولد، فرايند ارزشمند نمايش  دي
___________________________________ 

 . 24به نقل از منبع پيشين، ص  -1
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ن در بقاي حيات جانداران و سازي انرژي خورشيدي و نقش آ نوري در ذخيره
داشته ها  آن ر جهان هستي بگشاييم و تفسيري درست ازشما هاي بي ديگر شگفتي

 باشيم. 
توانيم حتي تصور نماييم كه چنين عمليات پينيده و منظمي، به طور  اينك چگونه مي

چگونه ممكن است اين انتظام و يكپارچگي  ؛گيرد؟ خود به خود و تصادفي صورت مي
امل، توافق و توازنشان و تك ها، آن هاي هستي، روابط علت و معلولي حاكم بر پديده

 و تصادفي بپنداريم؟! را صرفاً امري اتفاقي ها  آن بالخره هدفمند بودن
نه است كه دخالت نيرويي آفريننده و مدبر را در وقوع و حدوث امور �قاپس آيا ع

 هستي ناديده بگيريم؟ 
إل پهناور هر آننه در عرص« :گويد اش مي در پايان مقاله» مريت ستانلي كونگدون«دكتر 

دهد.  و عظمتش گواهي ميگردد، بر وجود خداوند سبحان و قدرت  هستي مشاهده مي
هاي هستي، حتي از راه استدلل و  پديده  هنگامي كه ما دانشمندان به تحليل و بررسي

ي بيشتر از م�حظإل آثار قدرت و عظمت خدا دتوانيم دستاور پردازيم، نمي قياس نيز مي
داوندي كه گرچه قادر نيستيم تنها به كمك وسايل مادي به شناختش بياوريم؛ خبه ارمغان 

هايش را در تمام ذرات درون و بيرون وجود خويش  نايل گرديم، اما آيات و نشانه
كنيم؛ و مجموعه علوم بشري، جز بررسي آفرينش خدا و آثار نمايان قدرتش،  مشاهده مي

 ».چيز ديگري در چنته ندارند



 
 
 

 

 :فصل هفتم

در اجزاي ريز و » كانام«دليل 

 درشت طبيعت 





 
 
 

 

، 64F2»ممتنع الوجود«و  63F1»الوجود واجب«از نظر عقل، در حد مياني موجودات 
عدم است ولي امكان ها  آن كنند كه اصل نيز خودنمايي مي 65F3»الوجودهايي ممكن«

احتمال وجود و عدمشان يكسان است؛  :تر باشد؛ به عبارتي دقيق وجودشان نيز منتفي نمي
الوجود، سببي براي ايجادشان فراهم شود، از جنبه نيستي  گاه از جانب واجب يعني هر

 شوند.  خارج شده و به سمت وجود و هستي كشانيده مي
تساوي طور مشمار از وجود يا عدم به  ي بيها احتمال الوجودي عق�ً داراي هر شيء ممكن

ديگري از عدم قرار دارد و اي كه هر احتمالي از وجود در مقابل احتمال  باشد، به گونه مي
يابد. با  برعكس؛ احتمالت همين طور ادامه يافته و هيچ كدام از طرفين بر ديگري برتري نمي

اين توصيف تا زماني كه عامل مرجحي از جانب وجود، احتمال وجود آن ممكن را بر احتمال 
 اي عدم باقي خواهد ماند.  عدمش ترجيح نبخشد، همننان در هاله

طرفين امكان تواند يكي از  اصل عقلي و بديهي است كه شيء ممكن، فقط مياين يك 
(عدم يا وجود) را پذيرا باشد؛ چرا كه آن دو، نقطه مقابل و متضاد يكديگرند و از قوت 

ماند كه مادام  مي نقص به دو كفإل ترازويي سالم و بي يكساني برخوردارند؛ اين حالت
كند، زيرا ترجيح بدون  كدام بر ديگري سنگيني نميخالي از هر چيزي هستند، عق�ً هيچ 

 مرجح محال است. 
نگريم، م�حظه  شمار آن مي وقتي كه به اجزاي هستي و حوادث و رويدادهاي بي

اند كه به علت عدم وجود  الوجودهايي بوده در زمر  ممكنها  آن كنيم كه هر كدام از مي
___________________________________ 

الحكمه، مرجع پيشين مراجعه  ةيگونه اصط�حات، به ترجمه فارسي بدا جهت آگاهي بيشتر از اين -1

 نماييد (مترجم). 

الحكمه، مرجع پيشين مراجعه  ةيفارسي بدانه اصط�حات، به ترجمه گو جهت آگاهي بيشتر از اين -2

 نماييد (مترجم). 

الحكمه، مرجع پيشين مراجعه  ةينه اصط�حات، به ترجمه فارسي بداگو جهت آگاهي بيشتر از اين -3

 نماييد (مترجم). 
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دانست كه چه چيزي باعث شده تا اين  دياند. حال با مرجح، در حالت عدم باقي مانده
 الوجودهاي شبيه به ممكنات از عدم و نيستي به سمت وجود سوق داده شده و از ممكن

 پيشي بگيرند؟ كه هنوز نيستند، ها  آن
كنند  در اينجا، هم عقل و هم تمام تجارب و دستاوردهاي بشري با قاطعيت حكم مي

 ترجيح بخشيده وها  آن ها بر كفإل عدم ين ممكنبر اينكه فاعلي مختار، كفإل وجود را در ا
 را موجود ساخته است. ها  آن

بنابراين، لزم است تمام موجودات هستي را به دقت مورد بررسي قرار دهيم؛ خواه 
اين موجودات، از قبيل زمين و اشياي موجود در آن، ستارگان و سيارات و آثارشان، بوده 

باشند، يا از قبيل جاذبإل خاص مواد  س قابل درك ميكه وجودي مادي داشته و از راه حوا
هاي مركب  شمار پديده بيمغناطيسي، جاذبإل عمومي موجود در اجسام مادي، خصوصيات 

مادي، شيميايي، فيزيكي، يا ساير صفات اشياي مادي باشند كه وجودشان را از راه 
م�ئكه و جن و چگونگي يابيم؛ يا خواه فراتر از آن، نظير  استنباط و استنتاج عقلي درمي

ساختار و اعراض و صفاتشان، داراي وجودي جوهري باشند كه خارج از داير  حواس ما 
 هستند. 

 خورند، نظير با نگرش دقيق در همإل موجوداتي كه در صحنإل هستي به چشم مي
ها  آن يابيم كه عق�ً امكان داشت هر كدام از كه نام برده شدند، خود به خود درميهايي  آن

داراي صورت، صفت و وضعيتي ديگر باشند؛ چرا كه در حوز  ممكنات، احتمالت 
 ندارد.  مانعيها  آن شماري وجود دارد كه عق�ًً تحقق هر كدام از بي

توضيح بيشتر اينكه در معيارهاي عقل و خرد، اين احتمال وجود دارد كه هر كدام از 
زه و تركيبي جداي از آننه توانست شكل، صورت، اندا اشياي موجود در طبيعت مي

يا با تركيبي جدا از  تر كوچك يا تر بزرگ اكنون دارد، به خود گرفته و در نتيجه خيلي
تركيب قبلي باشد؛ همننين ممكن بود كه در محدود  زماني و مكاني ديگري قرار گرفته 

 يا آراسته به صفات، استعداد، حركات و مدارهاي جديد با سرعتي جديد گردد. 
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ها  آن شماري هستند كه عقل، و موارد مشابه آن، از جملإل احتمالت بي ها احتمال اين
آورد كه اگر قرار بود ساختار هستي،  الوجودي به حساب مي را جزو بديهيات ممكن

 شكل گيرد، هيچ منافاتي با اصول اوليإل عقلي نداشت. ها  آن متناسب با
 هميشه شب، يا هميشه روز باشد؟  براي مثال، از نظر عقلي چه مانعي وجود دارد كه

 تر كوچك يا تر بزرگ اي غير از قامت استوار كنوني يا اگر ساختار فيزيكي انسان به گونه
بود، چه مانعي داشت؟ اگر چهارپايان نيز همانند انسان، از نيروي عقل و سخنگويي  مي

زمين با ماه و برخوردار بودند، عق�ً چه اشكالي داشت؟ چه مانع وجود داشت كه فاصلإل 
از حجم كنوني  تر بزرگ يا تر كوچك كمتر يا بيشتر از فاصلإل كنوني، يا حجمشخورشيد، 

 بود؟ 
شماري در هستي وجود دارد كه تحقق هر كدام، عق�ً  احتمالت و ممكنات بيطور  همين

ن كه حكمت و تدبير موجود در اين اشياء، اقتضاي حالت كنونيشاحال اگر گفته مانعي ندارد. 
  :گوييم گشتند؛ در پاسخ مي نظمي و تباهي مي كند و گرنه دستخوش بي را مي

ها، اثر و نشانإل وجود صانعي  و پديدهاز طرفي اين حكمت موجود در مصنوعات 
باشد؛ از طرفي ديگر نيز با م�حظإل اينكه هر چيزي در هستي،  تعالي مي» اهللا«حكيم به نام 

غير از وضع و حالت كنوني گوناگون، وضع و حالتي  يها احتمال امكان داشت كه از ميان
اي، از  كننده كند بر اينكه حتماً مخصص تعيين به خود گيرد، بديهيات عقليمان حكم مي

ميان احتمالت فراوان، احتمال كنوني موجودات را موافق با حكمت و اتقان تشخيص 
بدون مرجح و  داده و با سايرين ترجيح داده است؛ در غير اين صورت يا ترجيح

آيد، يا سخن از بودن  وجود يا عدم) بر ديگري لزم ميتخصيص يكي از طرفين امكان (
آيد، كه عق�ً هر دو چيز نيز  حكمت در ميان احتمالت ممكن از راه تصادف به ميان مي

 باشند.  محال و غير ممكن مي
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گز چنين محالتي را با توجه به اينكه آراسته به عقل و انديشه هستيم، هر ها انسان ما
بينيم كه قوانين حاكم بر هستي، ثابت و  زنيم؛ زيرا مي دم نميها  آن نپذيرفته و حتي از

 ناپذير است.  تخلف
با اثبات اين حقيقت مسلم، كه همإل ممكنات در وجود يافتن نيازمند مخصصي 

 كند كه اين مخصص بايستي هم در ذات و هم در حكيمند، عقل ما قاطعانه حكم مي
خورد و  شم ميچصفاتش، مبرا از هر گونه احتمال ممكني باشد كه در ممكنات هستي به 

و كمال مطلق در ذات الوجود  اين احتمال بايد در موردش صادق باشد كه آن، واجب نهات
 باشد.  تعالي مي» اهللا«و صفات است؛ اين مخصص همان ذات 

نياز هستي را به  در موجودات هستي،» امكان«پس توانستيم از طريق صفت 
 الوجود دريافته و ايمان به پروردگار عالميان را ميسر گردانيم.  واجب

قرآن كريم در بسياري از آيات شريفإل خود، ما را بر دليل امكان راهنمايي نموده، كه 
  :كنيم در اينجا به مواردي اشاره مي

  :فرمايد سور  فرقان مي 45خداوند عزوجل در آيه  -1
كه پروردگارت چگونه سايه را گسترانيده است؟ (و شامل همإل كره بيني  مگر نمي«

و  ها انسان زمين به طور متناوب كرده است، و با نظام ويژ  نور و ظلمت، زندگي را براي
جانداران و گياهان ممكن و آسان ساخته است؟!) و همننين خورشيد را دال بر همين 

نمود (و با استقرار دائم  ه را ساكن ميخواست ساي سايإل گسترده، كرده است؟ اگر خدا مي
 ».چيد) زد، و حيات را از گستر  زمين برمي ظلمت، توازن حرارت را بهم مي

  :فرمايد سور  مباركإل قصص نيز مي 72و  71در آيات شريفإل  -2
كند (اي مردم!) به من بگوييد! اگر خداوند شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار  :بگو«

دنبال آن نياورد) به جز خدا كدام خدا است كه بتواند براي شما (و روز روشن را به 
تا در آن به ت�ش بپردازيد و كسب و كار روشنايي بياورد؟ (و روز روشني پديدار كند 

مرا  :شنويد؟ (بايد كه بشنويد و بنگريد و كرنش بريد اگر عاقليد). بگو كنيد؟). آيا نمي
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تاريك را به امت جاودانه و دائمي كند (و شب خبر دهيد، اگر خداوند روز را تا روز قي
دنبال آن نياورد) به جز خدا كدام خدا است كه بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن 

بينيد (كه دچار چه اشتباه  بياراميد (و خستگي كار روزانه را از تن بدر كنيد؟). مگر نمي
 ».داي بزرگ نيستند؟)بزرگي هستيد؟ مگر شب و روز دو نشانإل سترگ بر وجود خ

  :فرمايد سور  ابراهيم مي 20و  19خداوند عزوجل باز در آيات شريفإل  -3
و زمين را چنان كه بايد آفريده است  ها آسمان بيني كه خداوند، (اي مخاطب!) آيا نمي«

را هماهنگ و منظم و مرتب پديدار كرده و سر و سامان و نظم و نظام بخشيده ها  آن (و
ي ها انسان برد و هد شما (مردمان نافرمان و ناسپاس) را از ميان مياگر بخوااست). 

آورد. و اين كار (ميراندن شما و به جهان  اي را پديد مي و سپاسگزار) تازه (فرمانبردار
 .»گسيل داشتن ديگران) براي خدا مشكل نيست

  :فرمايد سور  ملك اين چنين مي 30خداوند عزوجل در آيإل  -4
هاي (مورد استفاد ) شما به زمين فرورود، چه كسي  ، اگر آبمرا خبر دهيد :بگو«
 ».تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهد؟! مي

  :فرمايد سور  مباركإل واقعه مي 70تا  63خداوند عزوجل در آيات  -5
رويانيد، يا ما  ايد؟ آيا شما آن را مي كنيد، انديشيده آيا هيچ دربار  آننه كشت مي«
به گردانيم  اي تبديل مي اگر بخواهيم كشتزار را به گياه خشك و پرپر شده رويانيم؟ مي

ما واقعاً  ):اي كه شما از آن در شگفت بمانيد. (حيران و اندوهناك خواهيد گفت گونه
بهره (از رزق و روزي) هستيم! (آخر چيزي  نصيب و بي زيانمنديم! بلكه ما به كلي بي

نوشيد  ايم). آيا هيچ دربار  آبي كه مي ناره شدهچيز و بي براي ما نمانده است و بي
آوريم؟ اگر ما  يا ما آن را فرود ميآوريد،  ايد؟ آيا شما آب را از ابر پايين مي انديشيده

گردانيم. پس چرا نبايد سپاسگزاري  بخواهيم اين آب (شيرين و گوارا) را تلخ و شور مي
 ».كنيد؟
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ن اجزاي هستي پهناورند و به ما الوجود بود اين نصوص، نشانگر حقيقت ممكن
فهمانند كه هيچ كدام از اين اجزا، وجود ذاتي نداشته، بلكه ممكن بود اص�ً ايجاد هم  مي

ديگري ي ها ويژگي و يا به شكل و صورتي ديگر باشند؛ اگر داراي خواص ونشوند 
  حياتي بودند، به هدف وجوديشان منتهي نگشته و قادر نبودند مصالح بندگان و زنجير مي

كر  زمين را تأمين نمايند كه در نتيجه، نظام عام و فراگير هستي متحقق نگرديده و چنين 
 گرفت.  اي را به خود نمي انگيز و حكيمانه صورت دل

حركت باشد كه اين امر با توجه  براي مثال، امكان داشت كه زمين هميشه ساكن و بي
گونه كه ممكن بود  ركردني است؛ بدينشمار ممكنات، خيلي ساده و باو به احتمالت بي

اي است، هميشه رو  يكي از طرفين كر  ماه كه منشأ تاريكي وحشتناك و سرماي كشنده
 به زمين باشد. 

اي مهيا كرده كه مهد آسايش انسان و ساير  اما پروردگار حكيم و توانا، آن را به گونه
ناپذير دور محور خود و  قيق و خللموجودات زنده باشد، و آن را طوري آفريده، كه با نظمي د

و مكان مناسب صورت گرفته خورشيد بگردد و بدين سبب، طلوع و غروب خورشيد در زمان 
و موجب تحقق مصالح موجودات زنده گردد. يا مث�ً امكان داشت تا روز قيامت به طور 

قق آن، كافي يكنواخت و دائماً شب يا روز باشد؛ آساني اين امر نيز به حدي است كه جهت تح
است كر  زمين از گردش به دور خود و خورشيد باز ايستاده، يا از مدار خورشيد چنان فاصله 

يا احتمال داشت حيات امروزي ست... ها كهكشان اي در فضاي دوردست گيرد كه گويا سياره
؛ كر  زمين منقرض و گونإل ديگري از حيات، جاي آن را گرفته و يا اص�ً اثري از حيات نباشد

ها ته بكشد و بادي  ها خشكيده، چاه هاي زميني فروكش كرده، چشمه و باز ممكن بود كه آب
 نيز در جهت حركت ابرها و باروريشان وزيدن نگيرد ... .

و بالخره ممكن بود كشتزارها و مزارع، در اثر آفات و ب�ياي طبيعي دستخوش ويراني و 
ير كند كه به جاي آب زلل و شيرين، آبي شور و اي تغي نابودي گشته، يا نظام ابرها به گونه

شمار ديگر، ما را با اين سؤال مواجه  دسته از ممكنات و ممكنات بيسوزاننده ببارانند .... اين 
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اي را برگزيده  اگر چنين است، پس چه كساني از ميان اين همه ممكنات، گونه :كهسازند  مي
 حكيمانه را دنبال نمايد؟ كه نظام هستي بر وفق آن پيش رفته و اهدافي 

ها و اوضاع متعدد آن، هر كدام در معرض  هاي گوناگون هستي، نظام اشكال و صورت
 باشند.  تغيير و دگرگوني، از حالي به حالي شدن، توقف و عدول يا نيستي و عدم مي

و سنن حاكم بر هستي را دگرگون ها  بر اين اساس، اگر خداوند بخواهد يكي از نظام
تواند مانع اين كار شود؟ حال كه دانستيم وضع فعلي هستي نيز يكي  مي ه كسي سازد، چ
الوجود است، لجرم بايد مخصصي نيرومند، اين هستي را از عدم  هاي ممكن از گونه

آفريده باشد؛ چرا كه اصل در تمام ممكنات، عدم است و هيچ ممكني از حالت عدم 
، بسيار دانا و حكيم آن را وجود بخشد؛ روشن اي توانا شود مگر آنكه آفريننده خارج نمي

 تعالي است و بس!.» اهللا«است كه اين آفريننده نيز، همان ذات مقدس و والي 
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هاي انسان از قبيل  يابيم كه تمام نيازمندي بينانه به اطرافمان، درمي با نگاهي واقع
ل حمل و نقل، امكانات رفاهي، ثمرات خوراك، پوشاك، مسكن، دوا و درمان، وساي

جان گرفته تا موجودات  حواس و روان، وسايل نيروبخش مادي و معنوي از اشياي بي
هاي گوناگون جهت دفع خطرات كوچك و بزرگ ....، همه و همه  زنده، اسباب و اسلحه

يل يا از راه تجزيه و تحلها  آن بهيا به طور طبيعي و آماده در دسترس است يا دستيابي 
 پذير است.  جمع و تركيب عناصر گوناگون يا كاوش و جستجو امكان

ين، استوارترين، تر كامل هاي حياتي انسان در زيباترين، اما فراموش نكنيم كه نيازمندي
متناسب با ذوق و ترين شكل و ساختار، با انواع و اقسام متفاوت،  برترين و سودبخش

 باشد.  آماده و به آساني قابل دسترس مي هاي مختلف بشري، به طور طبيعي ع�قه
هاي آسمان، زمين، كوه،  هاي نهفته و ارزشمندي است كه در گنجينه از آن، گنجفراتر 

دريا، عناصر و مواد مختلف به وديعه نهاده شده، كه اگر انسان به كمك علوم و فنون خود 
گمان كليد باز  ايد، بياقدام به تجزيه و تحليل، تغيير و تبديل، آزمايش و تدبيرشان نم

امكانات و توانست از نيروها و هاي پنهان را به دست گرفته و خواهد  كردن چنين گنج
 برداري كند.  شمارشان به شيو  احسن و دلخواه بهره هاي بي نعمت

كنيم كه مايحتاج زندگي و نيازهاي حياتي ساير جانداران غير  بدين ترتيب م�حظه مي
 باشد.  شان آماده و مهيا مييي غريزها ويژگي و به تناسب نيازها، ويعي انسان نيز، به طور طب

را گشوده و با نگاهي عاق�نه و انديشمندانه به آننه گفته شد اگر چشم بصيرتمان 
سازي حكيمانه و برقراري روابط صحيح ميان نيازها  بنگريم، خواهيم فهميد كه چنين آماده

كه محكمترين برهان بر وجود موجودي بسيار بزرگ و دليلي نيرومند و بل ها، آن و تأمين
وال در وراي هستي محسوس ما است؛ اوست كه به جهت تكريم و عنايت خاص بر 

جهت امتحان و آزمودنش، چنين انسان و برتري دادنش بر ساير مخلوقات و بالخره 
مند هايي را به وي ارزاني داده است؛ اگر اين عنايت خاص و هدف امكانات و نعمت
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هاي مادي، معنوي، فكري و رفاهيش دست  بود، انسان هرگز قادر نبود به نيازمندي نمي
 دانست! ... . را نميها  آن يافته و يا حتي راه دستيابي به

نگري در اين عنايت  قرآن كريم كه ك�م خداوند است ما را به انديشه، تدبر و روشن
هاي متفاوت هستي، خودنمايي  پديدهارزاني داشته و در قالب خاص كه خدا به انسان 

 خواند.  كند، فرامي مي
  :نماييم ها اشاره مي ها و راهنمايي اينك به مواردي از اين فراخواني

اين عنايت، بر وجود خداوند عزوجل استدلل نموده و به اينكه از راه مشاهد   :اول
سترانيده شده و هاي هستي گ كرانش بر تمام كرانه اين حقيقت پي ببريم كه رحمت بي

هاي جسمي، روحي، رواني  عنايت خاصش، انسان را غرق نعمت ساخته و تمام نيازمندي
 و فكريش را برآورده نموده است. 

را به كار گماريم تا از راه پژوهش و بررسي، كشف و تمام سعي و ت�شمان  :دوم
رون اشياء پرداخته و هاي نهفتإل د وري از انرژي استنباط، ابتكار و نوآوري، به كشف و بهره

هاي پنهان و آشكار خداوند كه  را بيابيم؛ بدين ترتيب از نعمتها  آن راه استفاد  صحيح از
 شوند، سود خواهيم برد.  به وفور در عرصإل گيتي م�حظه مي

از راه درك پديد  عنايت در هستي، ايمان يقيني بر وجود خدا حاصل نموده و شكر و  :سوم
معصيت و گناه دور گشته و سر بر ر دل و زبان جاري ساخته، از مرزهاي شمارش را ب ثناي بي

آستان بندگيش بساييم، كه اين است حق ولي نعمت صاحب كرم؛ حقي كه تمام عقول بشري و 
 روح و روان آدميان، با اندك توجه و تأملي آن را درك خواهند نمود. 

از نعمت بر وجود ل در حقيقت، اين ارشادات و جلب توجهات قرآني در استدل
باشد كه در ضمن يادآوري  جهت با منت نهادن خدا بر بندگانش مي منعم، همسو و هم

ايمان حاصل نموده و از راه بندگي و اطاعت، خواهد بر وجودش  هايش بر آنان، مي نعمت
ها، نواهي و ستم بر خود ديگران،  روي آوردن به اعمال نيكو و دوري گزيدن از بدي

 ش را جلب نمايند. مراتب رضايت
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رلكم، أخرج لكم،  :اي كه كلماتي نظير هر آيه ، را نزل لكمأخلق لكم، جعل لكم، سخّ

گذاري  خطاب خداوند به مردم باشد، بيانگر نوعي منتدر خود داشته و در برگيرند  
 هايي است كه به آنان ارزاني بخشيده و عنايت خاصي است كه بر خداوند به خاطر نعمت

داشته است؛ روشن است كه چنين قصد و عنايتي تنها شايستإل ذاتي بسيار دانا، روا ها  آن
دان و حكيم است و بس. همننين عنايت مذكور با زبان حال به  توانا، مختار، و نكته

فهماند كه من يكي از آثار رحمت و انعام پروردگارتان بر شما هستم؛  بندگان مي
شود كه اولين گام در ت�في نعمت،  متوجه مي اينجاست كه فرد به خود آمده و ب�فاصله
باشد و نخستين مرحلإل سپاسگزاري نيز، اعتراف  سپاسگزاري از صاحب نعمت (منعم) مي

 و ايمان بر وجود و يگانگي او در ربوبيت است. 
آيد.  لزم ميسپس نوبت به يگانگي عبوديت و الوهيتش رسيده و پرستش و بندگيش 

لب مراتب عاليإل گام در داير  تقرب پروردگار نهاده و با ج از اينجا به بعد است كه
 يابد! ... . و رستگاري دنيا و آخرت و نيل درجات بهشت دست مي رضايت او، به ف�ح

دوزيم كه ما را متوجه دليل عنايت  اينك چشم بصيرت به آياتي از قرآن كريم مي
كنند؛ سپس آن  يتمان ميساخته و به سوي ذات سراسر رحمت پروردگار، دستگيري و هدا

  :نماييم را در گوش جان فروبرده و بر قلب و روان زمزمه مي
  :فرمايد سور  بقره مي 29خداوند عزوجل در آيإل  -1
هاي روي زمين را براي شما آفريد،   خدا آن كسي است كه همإل موجودات و پديده«

انا و آشنا به هر آنگاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منظم ترتيب داد. خدا د
 ».چيزي است
ها پس از آفرينش انسان، زمين را  دهد كه خداوند عزوجل سال شريفه نشان مي اين آيإل

اي آماده و مهيا ساخته كه قابليت سكونت را داشته و مستعد رشد  آفريده و آن را به گونه
قبل هاي فراوان در طول حيات بشريت باشد؛ درست همان طوري كه ما  و پرورش نعمت

 نماييم.  وسايل و امكانات مورد نيازشان را فراهم مياز تولد نوزادانمان، 
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بيني دقيق، نشان از كمال عنايت و توجه خاص خداوند به بندگانش دارد،  اين پيش
آميز، اين حقيقت را  هاي عنايت ولي ما نيز به نوبإل خود، بايستي با مشاهد  چنين جلوه

و دانا، حكيم و توانا در وراي حواس ظاهريمان وجود دارد دريابيم كه ذاتي بسيار مهربان 
هايمان را قبل از آفرينش  كه نيازمندير داده است و از آنجا قراكه ما را در حلقإل عنايتش 
نيست كه خود او نيز ما را از نيستي آفريده؛ زيرا در غير اين اوليإل ما مهيا نموده، شكي 

شد؛ ديگر اينكه  هايمان حاصل نميييخگواسها و پ طابقت كامل بين نيازمنديصورت م
داند كه قبل از  از پديد آمدنش، تنها كسي ميصفات و خصوصيات يك پديده را قبل 

ي خاصي برايش ها ويژگي ريزي نموده و صفات و وجود آن پديده، براي ايجادش طرح
 معين كرده است ... .

  :دفرماي سور  مباركإل نحل مي 18تا  5خداوند عزوجل در آيات  -2
براي شما، ها  آن و چهارپايان (چون گاو و شتر و بز گوسفند) را آفريده است كه در«

وسيلإل گرما (در برابر سرما، از قبيل پوشيدني و گستردني ساخته و از پشم و مويشان) و 
ها  آن سودهايي (حاصل از نسل و شير و سواري و غيره) موجود است و از (گوشت)

 زيبايي است بدانگاه كهها  آن كوشيد). و برايتان در خود ميخوريد (و در حفظ حيات  مي
 بريد. مدادان به چرا) ميرا (باها  آن آوريد و آنگاه كه را (شامگاهان از چرا) باز ميها  آن
كنند كه جز با رنج دادن فراوان  بارهاي سنگين شما را به سرزمين و دياري حمل ميها  آن

را براي آسايش شما آفريده ها  اين ردگارتان (كهگمان پرو رسيديد. بي خود بدان نمي
ها و استرها و  است) داراي رأفت و رحمت زيادي (در حق شما) است. و (خدا) اسب

يتان شادي ها دل سوار شويد و زينتي باشند (كه بهها  آن ها را (آفريده است) تا بر الغ
آفريند كه (شما هم  بخشد، وخداوند) چيزهايي را (براي حمل و نقل و طي مسافات) مي

دانيد. (هدايت مردمان به) راه راست، بر خداست. (راهي كه  نمي ها) آن اينك چيزي از
ها منحرف و بيراهه است (و منتهي به خير  گردد)، و برخي از راه منتهي به خير و حق مي

خواست همإل شما را (به اجبار به راه راست) هدايت  گردد). و اگر خدا مي و حق نمي
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داد، و لذا همنون  نمي ها انسان را به شمارد (و نعمت اختيار و آزادي اراده و انتخاب ك مي
او كسي است كه كرديد).  پيموديد و ترقي و تكاملي پيدا نمي حيوانات راهي را بيشتر نمي

نوشيد (و زلل و  از آسمان آبي فروفرستاده است (كه مايإل حيات است) و شما از آن مي
رويند و شما حيوانات خود را در  ) و به سبب آن، گياهان و درختان مييابيد گوارايش مي

چرانيد. خداوند به وسيلإل آن (آب) زراعت و (درختان) زيتون و خرما و  ميها  آن ميان
هاي  گمان در اين (كار آفرينش ميوه روياند. بي را براي شما ميها  انگور و همإل ميوه

نشانإل روشني است (از خدا) براي كساني كه رنگارنگ و محصولت كشاورزي گوناگون) 
بينديشند (و با چشم بينش و خرد به جهان گياهان بنگرند).  ها) آن (دربار  نيروي آفرينند 

و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را براي (مصالح و منافع) شما مسخر كرد، و ستارگان 
ر چرخش و گردش) هستند. ها، د به فرمان او مسخر (و براي راهيابي شما در دل تاريكي

هاي بزرگي (بر  روشن و نشانهدر اين كار (كار آفريدن و مسخر كردن) دليل مسلماً 
(و به پرتو خرد به كارها ورزند  قدرت و عظمت خدا) است براي كساني كه تعقل مي

هايي  براي شما به رنگنگرند). و چيزهايي را مسخر شما گردانيده است كه در زمين  مي
در انواع گوناگون آفريده است. مسلماً در اين (كار تسخير و آفرينش) دليل  مختلف و

گيرند  واضح و نشانإل روشني (بر قدرت و عظمت خدا) است براي مردمي كه عبرت مي
افتند). و  انديشند و به سجود مي ب بر در و ديوار وجود ميي(و از ديدن اين همه نقش عج

از آن گوشت تازه بخوريد و از آن ه است تا اينكه او است كه دريا را مسخر (شما) ساخت
آراييد و حس زيبايي  ن ميپوشيد (و خويشتن را بدا زيوري بيرون بياوريد كه بر خود مي

شكافند و  بيني كه (سينإل) دريا را مي ها را مي نماييد) و (تو، اي انسان!) كشتي مي را اشباع
دا اين نعمت را به شما داد) تا شما فضل او رسانند. خ امتعه و اقوات را بدينجا و آنجا مي(

 را بجويد (و از دريا در مسير تجارت استفاده نماييد) و ساسگزاري كنيد. و در زمين
ي استوار و پا برجايي را قرار داد تا اينكه زمين، شما را نلرزاند (و با حركت خود، ها كوه

دار كرد تا اينكه (به مقصد خود) هايي را پدي ها و راه  شما را مضطرب نگرداند) و رودخانه
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ها را پديد  ها، بادها، رودها و رنگ خاك ، درهها كوه :هايي (از قبيل راهياب شويد. و نشانه
ها راه خود را پيدا كنند) و (در شب كه از اين ع�ئم استفاده  آورد كه مردمان در روز بدان

هاي بيدار! از نظر  وجدان شوند. پس (اي شود) ايشان به وسيلإل ستارگان رهنمود مي نمي
را)  هاي بزرگ و سترگ عقل) كسي كه (اين همه چيزهاي عجيب و غريب و نعمت

آفريند؟ (آيا بايد بت حقير و انسان فقير را  آفريند، همنون كسي است كه (چيزي) نمي مي
شويد؟ (تا به اشتباه خود پي ببريد و از پرستش  شريك خداي جليل كرد؟) آيا يادآور نمي

دست برداريد و تنها خداي يگانه را بپرستيد و سپاسگزاري كنيد).  ها انسان ها و بت
هاي خدا  هاي فراوان ديگري است) و اگر بخواهد نعمت داراي نعمتها  اين (خداوند جز

مغفرت و  داراي گمان خداوند را سرشماري كنيد. بيها  آن توانيد را برشماريد، نمي
ي ناتوان دست برداريد و به ها انسان جان و ستش بيمرحمت فراوان است (و اگر از پر

 .»گرديد) پرستش خداي رحمان برگرديد، مشمول گذشت و مهر يزدان مي
  :فرمايد همين سوره نيز مي 54و  53در آيات 

ها داريد همه از سوي خدا است (و بايد تنها منعم را سپاس گفت و  آننه از نعمت«
زياني (همنون درد و بيماري و مصائب و ب�يا) به  پرستيد) و گذشته از آن، هنگامي كه

ها تنها دست دعا به سوي خدا  ها و گشودن گره مشكل شما رسيد (براي زدودن ناراحتي
خوانيد. (پس چرا در وقت عادي جز او را  داريد و) او را با ناله و زاري به فرياد مي برمي

امي كه خدا زيان را از شما دور . سپس هنگطلبيد؟) پرستيد و انبازها را به كمك مي مي
كرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان ب� را گرفت)، گروهي از شما (انبازهايي) شريك 

 ».شوند!) پرستي و شرور مي كنند! (و از نو دچار غفلت و غرور و بت پروردگار خود مي
  :فرمايد اين سور  مباركه مي 69تا  65باز هم در آيات 

با باراند و زمين را پس از مرگ (و خشكي،  آب را ميآسمان  خدا است كه از (ابر)«
ها و چمنزارها و كشتزاراهاي فراوان در) آن، (دوباره جان و) حيات  و گياه ها گل روياندن

گمان در اين (كار با راندن و روياندن و موات و حيات) دليل روشني (بر  بخشد. بي مي
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گمان (اي مردمان!) در  بينوا دارند. وجود مدبر و حكيم) است براي آنان كه گوش ش
توانيد به خدا پي  وجود چهارپايان براي شما (درس) عبرتي است (كه در پرتو آن مي
است، شير ها  آن ببريد. چه عبرتي از اين برتر كه ما) از برخي چيزهايي كه در شكم

و نوشندگان  تراود نوشانيم كه از ميان تفاله و خون بيرون مي به شما ميخالص و گوارايي 
هاي درختان خرما و انگور، (غذاي پر بركتي نصيب  (خداوند) از ميوهآيد.  را خوش مي

آوريد و از آن) شراب درست  سازد كه گاه آن را به صورت زيانباري درمي شما مي
گمان در اين (گردآوري دو و چند  گيريد، بي كنيد و (گاه) رزق پاك و پاكيزه از آن مي مي

اي (از قدرت آفريدگار) براي كساني است كه از عقل  ها) نشانه در ميوهت خاصيت و قابلي
گيرند. پروردگارت به زنبوران عسل (راه زندگي و طرز معيشت را) الهام  و خرد سود مي

ها و  و درخت ها كوه كه ازداند به دلشان انداخت)  گونه كه تنها خود مي كرد (و بدان
الهام كرديم كه ها  آن هايي برگزينند. سپس (ما به خانهسازند،  هايي كه مردمان مي داربست

هايي را بپيماييد كه خدا براي شما تعيين كرده است و كام�ً  ها بخوريد و راه از همإل ميوه
هاي مختلفي  تراود كه رنگ از درون زنبور عسل، مايعي بيرون مي(دقيق و) در اختيارند. 

در اين (برنامإل زندگي گمان  ان نهفته است. بيدارد. در اين (مايع رنگارنگ) بهبودي مردم
دارند كه هم غذا و هم شفا است)  تقديم مي ها انسان بهها  آن زنبوران عسل و ارمغاني كه

ها)  پديدهنشانإل روشني (از عظمت و قدرت پروردگار) است براي كساني كه (دربار  
ان را پيش چشم انديشند (و رازها و رمزهاي زندگي آفريدگان از جمله جانور مي
 ».دارند) مي

  :فرمايد همين سور  مباركه باز مي 72در آيإل 
ساخت (تا در كنار آنان بياساييد)، و از براي شما خدا از جنس خودتان همسراني «

اي  پاكيزه ا بدانان دل خوش كنيد)، و چيزهايهمسرانتان، پسران و نوادگاني به شما داد (ت
استفاده كنيد و ها  آن ات) به شما عطا كرد (تا ازجات و حيوان (همنون غ�ت و ميوه

دانند كه سرچشمإل همإل  خداي را سپاسگزاري نماييد). آيا (با وجود اينكه كافران مي
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هاي) باطل ايمان  و نه كس و نه چيز ديگري، آيا باز هم) به (بتنعمتها خدا است 
 ».گذارند؟! ناسپاس ميآورند و نعمت خدا را (با شرك ورزيدن)  مي

  :فرمايد همين سور  مباركه چنين مي 81تا  79و بالخره در آيات شريفإل 
را ها  آن بينيد كه در فضاي آسمان رام و فرمانبردارند و كسي جز خدا مگر پرندگان را نمي«

و خواص فيزيكي خاص را در اندام پرندگان و قابليت پرواز را در فضا ايجاد دارد ( نگه نمي
عظمت و قدرت هايي (از  اين (امكان پرواز به هوا و جولن در فضا) نشانهسازد). واقعاً در  نمي

اند) ايمان دارند. خدا است  خدا) براي كساني است كه (به چيزهايي كه پيغمبران به ارمغان آورده
هايتان را محل  خانهسازي كنيد و)  خانه كه (به شما قدرت آن را داده است كه بتوانيد براي خود

چادرهايي هاي چهارپايان (با ايجاد خواص ويژه)  شتان گردانده است، از پوستو آسايآرامش 
يابيد، و  سبك ميكنيد و)  را (به آساني جابجا ميها  آن برايتان ساخته كه در سفر و حضر خود،

از پشم و كرك و موي چهارپايان وسايل منزل و موجبات رفاه و آسايش شما را فراهم كرده 
كنيد و پس از پايان اين جهان، نه شما  استفاده ميها  آن ايد) از زندهتا مدتي (كه است كه 

هايي برايتان از چيزهايي كه آفريده است پديد آورده،  هاي آن). خداوند سايه مانيد و نه نعمت مي
از لباسها را به شما ساخته است، و (طرز ساختن و استفاد   ها كوه هايي برايتان از و پناهگاه

هايي برايتان تهيه ديده است كه شما را از (اذيت) گرما و  وسيله) جامه بدينآموخته است و 
بخشد تا  را بر شما اتمام ميهاي خود  گونه خدا نعمت دارد. بدين (آزار) جنگ محفوظ نگاه مي

اينكه (حس قدرداني و شكرگزاري در درونتان بيدار و) مطيع و مخلص او گرديد (و تنها او را 
 ».فرمانبري كنيد)از وي  خدا بدانيد و فقط

هاي  گردد كه خداوند به خاطر نعمت از نصوص قرآني، م�حظه مي  در اين مجموعه
برايشان آماده ساخته و به طور مستقيم و طبيعي  ها انسان از آفرينشفراواني كه قبل و بعد 

برخي استفاده نموده و ها  آن بحث و بررسي، تجزيه و تحليل و تركيب عناصر ازيا از راه 
بر ها  اين ؛ .... بله، به خاطر زا در مسير منافعشان به حركت انداخته را نظير ابرهاي باران

 منت نهاده است ... .بندگانش 
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اي كه به طور مستقيم بر سفر  پر از نعمت طبيعت،  هاي حاضر و آماده برخي از نعمت
جات، چهارپايان و  ها و ميوه انواع روييدني :گردند، عبارتند از جهت استفاد  بشريت مشاهده مي

دهد، مسخر بودن  زنبور عسل كه هم غذا و هم شفا ميساير حيوانات اهلي، حشراتي از قبيل 
خورشيد و ماه و روز و شب، مسخر بودن دريا جهت استفاده از گوشت تازه و استخراج 

 مرواريد و مرجان و كشتيراني و سفر در ميان امواج آن ... .زيورآلتي نظير 
رحمت و هاي روشني از  شمار يزدان بر بندگان، نشانه هاي بي ر يكايك اين نعمتد

 باشد.  خورد كه خود، برهاني آشكار بر وجود واليش مي عنايت به چشم مي
ها بپردازد كه آثار و  اگر كسي بخواهد از راه علمي به تفصيل يكي از اين نعمت

تقان و حكمت آفرينش و عنايت بر كند و ا هاي قدرت خدا در آن خودنمايي مي نشانه
طلبد؛ براي مثال نگاهي گذرا بر نعمت  بندگانش در آن پديدار است، كتابي پر حجم مي

  :اندازيم چهارپايان و منافعشان براي آدميان مي
خورند، كُرك،  نوشند؛ روغن، پنير، ماست و گوشتي كه از آنان مي شيري كه از آنان مي

كنند،  ته و تبديل به انواع لباس، زيرانداز، جاجيم، خيمه و ... ميپشم و مويي كه از آنان گرف
زنند،  كنند، زميني كه توسط آنان شخم مي هاي دور و نزديكي كه به كمك آنان طي مي مسافت

 دهند، .... . جنگ و گريزهايي كه به وسيلإل آنان انجام مي
ان دربار  چهارپايان و شناسان و جانورشناس اينك اگر براي درك بيشتر مسئله، از زيست

هاي  انگيزي به ما خواهند داد؛ اين آفريده گمان پاسخ شگفت شمارشان سؤال كنيم، بي منافع بي
هاي  بخش عمد  نيازمندي حياتي عجيب كه از جانب خدا، رام و مسخر انسان گشته و تأمين

، هرگز مزاحمتي در كنند حياتي او را برعهده دارند، گرچه از گياهان و نباتات زميني تغذيه مي
آورند؛ چرا كه در حد نيازشان از گياهان استفاده  به بار نمي ها انسان روزي و ثمرات گوناگون

 خواري نيازي هم به گوشت و روغن ندارند.  كرده و به دليل گياه
هاي مختلف  كنند و با قسمت گذشته از آن، خدمات ارزند  ديگري نيز تقديم انسان مي

كارخانجات و توليدات چربي، ... و به حركت انداختن انرژي، پروتئين،  بدنشان سبب تأمين
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سازند تا بشر از گوشت، پوست،  گردند؛ در نهايت، گردنشان را آماد  ذبح مي گوناگونشان مي
 مند گردد.  شاخ، استخوان و ساير اعضاي بدنشان نيز بهره
  :فرمايد سور  يس مي 73تا  71به همين دليل است كه خداوند در آيات 

ما آفريده است، چهارپاياني است كه  دستهايبينند كه برخي از آن چيزهايي كه  مگر نمي«
ايم.  ايم و ايشان صاحب آنهايند؟. و چهارپايان را رام ايشان ساخته خلق كرده ها انسان براي

ها  آن كنند. و از برخي از سازند، و از برخي ديگر تغذيه مي را مركب خود ميها  آن برخي از
برند، و از شير  ميها  كنند و (از پشم و كرك و مو و پوست و استخوانشان فايده هايي مي استفاده

آورند. آيا نبايد شكرگزار (اين  هاي شيري به دست مي ها و فرآورده نوشيدني ها، آن برخي) از
 ».همه نعمت خدا)باشند؟

  :فرمايد سور  حجر مي 20و  19خداوند عزوجل در آيات شريفإل  -3
ايم، و  ي استوار و پا برجايي را پديد آوردهها كوه ايم و در زمين ما زمين را گسترانيده«

هاي متناسب و مشخص در آن  اي سنجيده و هماهنگ و در اندازه همه چيز را به گونه
ايم كه  ايم. و در آن، اسباب زندگي و مايإل ماندگاري شما و كساني را آفريده ايجاد كرده

 ».رسان ايشان باشيد ي توانيد روز نمي
  :فرمايد سور  طه نيز مي 54و  53خداوند در آيات  -4
پروردگاري است كه زمين را گهوار  (سكونت و آرامش) شما كرده است، و در آن «
جهت ارتباط) برايتان به وجود آورده است، و از آسمان هايي (در خشكي و آب و هوا،  راه

انواع گياهان و اقسام درختان نر و ماده را رويانده  آب را ريزان و باران كرده است، و با آن
هاي گياهي، هم) خودتان بخوريد و هم چهارپايان خود را (در آن)  است. (از اين فرآورده

هاي روشني (بر اثبات وجود خدا و يگانگي او است براي  بنرانيد. مسلماً در اين امور، نشانه
 ».كساني كه داراي عقل سالم باشند)

  :فرمايد سور  مباركإل انبياء مي 32تا  30زوجل در آيات خداوند ع -5
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و زمين (در آغاز خلقت به صورت تود  عظيمي در  ها آسمان بينند كه آيا كافران نمي«
گستر  فضا، يكپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر حركات مداوم و انفجارات دروني 

و هر ايم)  درآوردهبه صورت جهان كنوني  اند (و تدريجاً را از هم جدا ساختهها  آن هولناكي)
ايم. آيا (دربار  آفرينش كائنات  اي را (اعم از انسان و حيوان و گياه) از آب آفريده چيز زنده

ايم تا  داري پديد آورده ي استوار و ريشهها كوه آورند؟ ما در زمين انديشند و) ايمان نمي نمي
و ها  از فشار گدازه ها كوه ان را بهم نزند (ورا مضطرب نسازد و توازن آن ها انسان زمين،

گازهاي دروني، و حركات پوستإل زمين، و از وزش تندبادها، تا حد زيادي جلوگيري كنند). و 
به وسيلإل سلسله  ها انسان ايم، تا اينكه (پيوند هاي گشادي به وجود آورده راه ها كوه در لب�ي

ب گردند (و با ديدن اين آثار به ذات آفريدگار ها) از هم نگسلد و به مقصدشان) راهيا جبال
هاي (خداشناسي موجود  پي ببرند). و ما آسمان را سقف محفوظي نموديم، ولي آنان از نشانه

گر است  عظمتي كه بالي سرشان جلوهگردانند (و دربار  اين همه  در) آن روي
 ».انديشند) نمي
  :فرمايد سور  حج مي 65خداوند بلندمرتبه در آيإل  -6
بيني (اي انسان) كه يزدان (سبحان به سبب رحم و لطفي كه نسبت به شما  مگر نمي«

بندگان دارد، تمام مواهب و امكانات) چيزهايي را كه در زمين است در اختيار و دسترس 
در دريا، ها را با مشيت خود در حال حركت  شما قرار داده است و همننين كشتي

هاي سرگردان و  گذارد (سنگ اين گذشته) خداوند نمي فرمانبردار شما كرده است، و (از
هاي كيهاني) آسمان بر زمين فروافتد مگر (بدان اندازه كه مورد نياز بوده و) او اجازه  اشعه

 ».دهد. واقعاًً يزدان بسي مهربان و داراي مرحمت فراوان (در حق بندگان) است
  :دفرماي سور  نمل نيز مي 61خداوند عزوجل در آيإل شريفإل  -7
) ساخته است، و ها انسان (و محل اقامتها بهترند) يا كسي كه زمين را قرارگاه  (بت«

ي پا برجا و استوار آفريده ها كوه ها پديد آورده است، و براي زمين در ميان آن رودخانه
است (تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند) و ميان دو دريا مانعي پديدار كرده است (تا 
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آيا معبودي با خدا است؟! اص�ً بيشتر آنان  ها) اين ر نگردند. حال با توجه بهآميز  يكديگ
 ».دانند) خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را نمي بي

  :فرمايد سور  مباركإل لقمان نيز اين چنين مي 20خداوند عزوجل در آيإل  -8
كرده است  و زمين است مسخر شما ها آسمان ايد كه خداوند آننه را كه در آيا نديده«

هاي  هاي خود را ـ چه نعمت (و در مسير منافع شما به حركت انداخته است)، و نعمت
هاي باطن ـ بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخي از مردم بدون  ظاهر و چه نعمت

گونه دانش و هدايت و كتاب روشن و روشنگري، دربار  (شناخت و يكتايي) خدا  هيچ
 ».گيرند ش ميراه ستيز و جدال را پي

گذاري خداوند بر  ياد شده از نصوص شريف قرآني، باز نوعي ديگر منتدر مجموعإل 
اين راه خواسته است آنان  كه ازيابيم،   ميي كه ذكر گرديد، دريها بندگانش را به خاطر نعمت

 را متوجه خويش و ايمان و باور و يقيني گردانده و به تسليم و بندگي خود وادارد. 
ها نيز مستلزم چندين جلد كتاب علمي  هاي موجود در اين پديده ط شگفتيو بسشرح 

كه كنيم  باشد. با اندكي دقت در برخي از نصوص ياد شده، م�حظه مي ـ تخصصي مي
هاي علمي ـ تجربي پيرامون هستي و  خطاب به كافران و منكراني است كه به تخصص

قرآن، موجود نبوده بلكه بعدها با  عصر نزولاند؛ كساني كه در  خصوصيات آن دست يافته
اند. گويا اين نصوص، انتظار آمدن  فاصلإل حدود سيزده قرن به عرصإل وجود قدم نهاده

اند!. براي مثال،  چنين دانشمندان و متخصصاني را در طول ساليان درازي كشيده
و زمين و طبقات مختلفشان  ها آسمان كاوشگران و متخصصاني را در تاريخ پيدايش

اي به هم  و زمين قبل از پيدايش، توده ها آسمان اند كه اند، تا حدودي دريافته يق نمودهتحق
 چسبيده بوده كه بعدها از هم جداشده و با دور شدن از همديگر، هر كدام مدار و

 ها كوه اند كه دريافتهاين دانشمندان همننين اند.  ي مخصوص به خويش گرفتهها ويژگي
هايي،  ار، پوستإل زمين را محكم نگاه داشته تا با لرزش و تكاني استوها ستون به منزلإل

اند كه آسمان به  اثبات نمودهثباتي اهل زمين نگردد. و نيز همين دانشمندان  موجب بي
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بر فراز زمين نگاه داشته شده است. اين قبيل آيات به وفور در قرآن مثابإل سقف محفوظي 
هاي متنوع  علوم طبيعي و متخصصان پديده شوند كه خطابشان متوجه دانشمندان مييافت 

كشف ها  آن كنند كه تا به حال، تنها زواياي كوچكي از هستي است و به مواردي اشاره مي
هاي بعدي به مرور بر بشريت آشكار  شده يا اص�ً به رازشان پي برده نشده و در قرن

ي پا به عرصإل وجود هايي كه پي در پ اين است هديإل اعجاز علمي قرآن به نسلگردند؛  مي
 نهند! مي

شمار خدا و عنايتش بر مخلوقات ذكر  هاي بي ياتي كه پيرامون نعمتآع�وه بر 
هاي فراوان ديگري نيز در قرآن وجود دارد كه ما فقط به بيان اين تعداد  نموديم، نمونه

 ايم (، چرا كه اگر در خانه كس است، يك حرف بس است). بسنده كرده
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كنيم؛ تصور كنيد كه فردي به عنوان مهمان يا  با ذكر يك مثال، بحث را آغاز مي
رها به رويش بسته شده و راه خروج نداشته باشد؛ در دزنداني، پا به درون قصري نهاده، 

اين قصر متعلق به كسي است كه مالك  :گويد اين هنگام شخصي نزدش آمده و به او مي
م حركات و سكنات شما و ساير افراد درون قصر را از طريق دستگاه و آن بوده و تما

تمام تصويرها، صداها ها قادرند  في زير نظر دارد؛ اين دوربينهاي نصب شد  مخ دوربين
و حركات درون قصر را به شخص مالك قصر انتقال دهند؛ ولي بايد دانست كه صاحب 

دهد. اما زماني كه  ود را به آنان نشان نميخقصر از ديد ساكنان درون قصر، پنهان و ابداً 
افراد داخل قصر به چيزي نياز داشته يا مشكلي برايشان پيش آيد، او فوراً متوجه شده و 

نمايد. اين امر دليل نيرومندي، بر  اقدام به برآورده ساختن نيازمندي و رفع مشكل مي
 اي از قصر است.  حضور صاحب قصر در نقطه

مالك قصر و هارات، ساكنان قصر اقدام به امتحان سخنان وي دربار  اگر بعد از اين اظ
درنگ بايستي وي را تصديق و  درست از آب دربيايد، بيها  آن پيامدهاي آن نموده و همإل

 تأييد كنند. 
پاسخ با اين حال هر گاه يكي از اين افراد، با وجود امتحان چنين مواردي و دريافت 

گمان فردي فاقد درك فهم و  كي براي قصر گردد؛ بيمثبت، فكر وجود صاحب يا مال
آيد كه زبانش لل از بيان حقيقت و خود  انديشه، يا پست و حقير و خودخواه به شمار مي

بيرون آمده، وارد هستي اطرافمان گرديم؛ منكر واقعيت است ... اكنون از مثال قصر 
ين كر  خاكي بنا نهاده و در آن اي كه بر ا بريم، خانه و كاشانه جهاني كه در آن به سر مي

 كنيم، همه به منزلإل قصري هستند كه از آن سخن گفتيم.  زندگي مي
و در ك�م  صآفريننده و مالك حقيقي جهان، بر زبان فرستاد  خويش حضرت محمد

  :فرستد كه گونه به ما پيام مي سور  مباركإل بقره اين 186مباركش يعني آيإل 
من  ):و دربار  من بپرسند (كه من نزديكم يا دور. بگوو هنگامي كه بندگانم از ت«

گويم (و نياز او را برآورده  نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ مي
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سازم). پس آنان هم دعوت مرا (با ايمان و عباداتي همنون نماز و روزه و زكات)  مي
 ».ه مقصد برسند)(و با نور ايمان ب بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند

  :فرمايد از سور  مباركإل نمل نيز مي 62در آيإل شريفإل 
رسد و ب� و گرفتاري را برطرف  ها بهترند) يا كسي كه به فرياد درمانده مي (آيا بت«
ها) را (برابر قانون حيات دائماً به طور  كند هر گاه او را به كمك بطلبيد، و شما (انسان مي

(و هر دم اقوامي را بر اين كر  خاكي سازد  ب) جانشين (يكديگر در) زمين ميمتناو
واقعاً شما گرداند. حال با توجه بدين امور) آيا معبودي با خدا است؟!  مسلط و مستقر مي
 ».گيريد بسيار كم اندرز مي

خواهد صدق و راستي وجود خدا و يكتايي در ربوبيتش را  مياينك اگر كسي حقيقتاً 
هايش  ان نمايد، تنها كافي است صادقانه و با قلبي پاك، وي را فراخوانده و خواستهامتح

 را از او طلب كند. 
خواهد ديد كه خداوند به فريادش رسيده و دعايش را مستجاب نموده در اين هنگام 

يا در تنگناي امري الع�ج يا مصيبت خطرناكي بر وي رو نموده،  است؛ اگر مشكل صعب
 طلبد تا زمينإل رهائيش فراهم و به ساحل نجات برسد؛  تنها فريادي را مي قرار گرفته،

باشد و  اجابت دعا و برآورده ساختن نياز بندگان از جانب خدا، برهاني تجربي مي
نيرومندي آن به حدي است كه هر كس در هر زمان و مكاني قادر به امتحان آن است؛ اما 

دنبال حقيقت وجود خدا بوده و روحيإل به شرطي كه آن شخص، قبل از هر چيز به 
هايش،  اي در دستيابي به ايمان يقيني داشته باشد. ديگر اينكه در طلب خواسته صادقانه

در و بذله  يا (خداي نكرده) شوخي روي پرهيز نمايد؛  حدود منطقي را رعايت و از زياده
ونه شكي در مورد هايش وجود نداشته و خود را از هر گ بيان اندازه و كيفيت نيازمندي

 خدا خالص گرداند. 
هاي عادي و  چهارچوب نيازمندي ،»دعا و استجابت«محدود  و ميدان آزمون صادقانإل 

است؛ البته به شرطي كه دور هاي ضروري و استثنايي  روزمر  مردم يا حالت و موقعيت
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در هاي خداوندي بر جهان مطرح گردد.  از تعصب و لجاجت و در داير  قوانين و سنت
اين صورت است كه ميدان براي هر انسان صادقي باز بوده تا به جستجوي خالصانه به 

 دنبال دليلي در اثبات وجود خدا و دستيابي به آرامش قلبي باشد. 
شمار است كه حتي يك  چنان مكرر و بي ،»دعا و استجابت«از پديد   ها انسان تجارب

دگي خويش تجربه نكرده باشد. اما متأسفانه اي را در زن شود كه چنين پديده نفر يافت نمي
از آنان پس از آنكه دچار بحران يا اي است كه بسياري  به گونه ها انسان خوي ناسپاسانإل

مشكلي گشته و با دعا و پناه بردن به خدا، از آن رهايي يافتند، دوباره به كفران و ناسپاسي 
و رهائيشان را امري اتفاقي و  گردند اش مي افتاده و منكر وجود خدا و الطاف گسترده

 دانند.  تصادفي پنداشته يا ناشي از اسباب و علل مجازي مي
سور  مباركإل  23و  22در آيات  ها انسان لذا خداوند عزوجل از اين صفت ناپسند

  :فرمايد يونس چنين ياد مي
و  ها برد (و امكان سير و حركت در قاره در خشكي و دريا راه ميرا او است كه شما «
گيرند و  ها قرار مي چه بسا هنگامي كه در كشتي كند). ها را براي شما ميسر مي آب

دهند، و  ها با باد موافق، سرنشينان را (آرام آرام به سوي مقصد) حركت مي كشتي
و از هر سو موج به گردند، به ناگاه باد سختي وزيدن مي گيرد  سرنشينان بدان شادمان مي

اند (و راه گريزي  ارند كه (توسط مرگ از هر سو) احاطه شدهپند رود و مي سويشان مي
و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دين خوانند  نيست. در اين وقت) خدا را به فرياد مي

تر از آن  تر و ناتوان كس و همه چيز را بسي ضعيف دانند (چرا كه همه را تنها از آن او مي
ز اين ورطه رستگارشان نمايد. بدين هنگام عهد بينند كه كاري از دست آنان برآيد و ا مي
از زمر  سپاسگزاران خواهيم بود (و ديگر به كنند كه) اگر ما را از اين حال برهاني،  مي

خوانيم و  اين و آن را به فرياد نميآوريم و هرگز  كسي و چيزي جز تو روي نمي
به ناحق در زمين شروع به دهد، ناگهان  كه خدا آنان را نجات ميپرستيم). اما هنگامي  نمي

اي مردم! ظلم و ستمي كه نمايند).  را فراموش ميكنند (و عهد و پيمان  ميظلم و فساد 
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شود. چند روزي از متاع و لذت  شويد، و بال و زيان آن متوجه خود شما مي مرتكب مي
ز شويد، پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است و آنگاه ما شما را ا مند مي دنيا بهره

 ».دهيم) سازيم (و سزاي اعمالتان را مي ايد، آگاه مي داده آننه انجام مي
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قانون «كشف نموده كه آن را » قانون دوم ترموديناميك«اي را به نام  قانون تازهعلم جديد، 
 نامند.  نيز مي» هاي هستي دگرگوني م�ك و معيار«يا » انرژي موجود و قابل دسترس هستي

كه امكان ندارد، هستي داراي وجودي ازلي باشد؛ زيرا ازلي كند  اين قانون اثبات مي
بودن هستي، مقتضي كاهش روز به روز نيروها و فعل و انفعالت جهان بوده، تا جايي كه 

هيچ  رسد. در اين صورت تمام موجودات به مرتبإل مساوي و همسان ميحرارت درون 
انرژي مفيدي جهت ادامإل حيات و زندگي، و كار و عمل باقي نمانده و كنش و 

هاي فيزيكي و شيميايي به پايان خواهد رسيد؛ و اين به معني خاموشي حيات در  واكنش
 سراسر هستي است. 

تحقيقي علمي در اين زمينه » ادوارد لوتركيسل«شناس آمريكايي  جانورشناس و زيست
66Fگويد گيري چنين مي پس از نتيجه به عمل آورده كه

بدين ترتيب بحث و بررسيهاي « :1
نقطإل آغازيني دارد و نمودند كه هستي موجود،  دقيق علمي بدون قصد و طرح قبلي اثبات 

آمدند؛ چرا كه بديهي در پي اين اثبات، خود به خود به اثبات خالق پروردگار نيز نايل 
سبب،  اشد، امكان ندارد خود به خود و بياست هر چه سرآغاز و نقطإل شروعي داشته ب

اي تدبيرگر  وجودش را آغاز نموده باشد بلكه حتماً نيازمند محركي اوليه و آفريننده
 ». باشد مي

به » سرجيمس جينز«شناس و رياضيدان بزرگ انگليسي،  مشابه همين تحقيق را ستاره
67Fگويد عمل آورده و مي

اند كه عمل تبديل و  فتهتمامي علوم جديد اين حقيقت را پذير« :2
تحول حرارت موجود در اجسام، همننان ادامه خواهد يافت تا زماني كه به مرور، تمام 

بينيم كه اين روند  گردد؛ اما مي متوقف مينيروهاي خود را از دست داده و اين حركت 
 (تبديل و تبدل)، تا كنون به نقطإل پاياني خويش نرسيده است، زيرا در اين صورت تا به

___________________________________ 
 . 35، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«بخشي از مقاله وي به نقل از كتاب  -1

 . 77، منبع پيشين، ص »يتحديا س�م «به نقل از كتاب  -2
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بينديشد؛ از آن اين مسئله  به امروز فردي از ما بر روي كر  زمين باقي نمانده بود كه حتي
گزيريم بپذيريم كه ابتدا و نقطإل رود، نا جا كه چنين روندي با سرعت زمان به پيش مي

باشد جرياناتي نيز كه در آن رخ  آغازي دارد و از آن جا كه جهان هستي، ازلي نمي
و اي از زمان ايجاد شده  كنيم، در برهه از آن ياد مي» خلق يا آفرينش«دهد و با عنوان  مي

 ». ابتدا و آغازي دارد
حادث بودن هستي، مورد قبول و تأييد تمام دانشمندان و متخصصان ماده و خواص 

كنند كه  كاري در بيان حقايق، چنين وانمود مي الطهمادي اشياء است، اما منكران خدا با مغ
سو و هم قطارند؛ اينان در واقع  هم و دانش، همراه با ساير دانشمندان  در قافلإل علم

 هاي خويش برهم نهند.  اي جهت تقويت مغالطه خواهند از اين مسئله، پشتوانه مي
ايمان به خدا كام�ً با دليل و سندهاي علمي و منطقي سازگار است، در حالي كه 

هايي كه منكران  و بلكه تمام سخنان و فرضيه گونه دليل علمي نداشته ، هيچ»رالحاد و انكا«
زنند، جز مشتي نيرنگ و توهم،  با خزيدن در ميان كاروان علم و دانش به آن دامن ميخدا 

ادعاهاي واهي و دروغ، سفسطه و مغالطه، چيز ديگري بيش نيست كه نه تنها مورد قبول 
 باشد.  علم نبوده بلكه به كلي از داير  آن خارج مي

هاي علمي و نظريات عقلي، حادث بودن هستي ثابت گرديد،  كه به كمك شيوه از آنجا
اي كه آن را از نيستي به هستي آورده باشد نيز حتمي و عق�ًَ  نياز آن به پديد آورنده

 ضروري است. 
اي، داراي وجودي ازلي و  كند كه چنين آفريننده از طرف ديگر، عقل سالم حكم مي

 . صفاتي مبرا از حدوث باشد
ابتدا به  شخص با ايمان هرگز با كسي در مورد ضرورت وجود يك موجود ازلي و بي

پردازد؛ زيرا اين امر، حقيقتي غير قابل انكار است كه هيچ فرد صاحب عقل و  مناقشه نمي
» عدم مطلق«زند؛ چرا كه در اين صورت بايد پذيرفت كه  اي به انكار آن دامن نمي انديشه

به دانيم كه عدم،  بر هر چيز و هر مكاني حكمفرما بوده و چون مياي از زمان  در برهه
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بايست  خودي خود و بدون تكيه بر جانب وجود، هرگز موجود نخواهند شد، لذا مي
 چيزي پا به عرصإل هستي نگذارد! 

شماري از وجود را در قالب موجودات متعددي م�حظه  هاي بي اما اينك كه نمونه
اصل وجود، متعلق به موجودي ازلي است كه جدا از جهان هستي يابيم كه  كنيم، درمي مي

باشد؛ زيرا در غير اين صورت، تناقض ميان حدوث و ازليت  حادث آن ميهاي  و پديده
 آيد.  لزم مي

نبوده و بعداً پذيرد كه هستي حادثي كه قب�ً  انسان مؤمن با تكيه بر بديهيات عقلي مي
باشد؛ اما كسي كه چنين حقيقت  ي قبل از خويش ميايجاد گشته، ناگزير از وجود محدث

هاي انديشإل صحيح است يا عليرغم علم به  روشني را انكار نمايد، يا فاقد اصول و پايه
 گيرد.  اين حقيقت، خيانت به امانت نموده و معرفتش را نايده مي

گردد كه آننه داراي وجودي اصيل،  در پرتو اين اصول ارزشمند عقلي، روشن مي
ندارد؛ بلكه بايد لي و اولي است، به اعتبار اصالت وجوديش نيازي به علت وجودبخش از

شده سراغ علت وجودي چيزي را گرفت كه داراي اصالت عدمي بوده و بعداً موجود 
الوجود، مخالف با  فهميم كه سؤال از علت وجودي موجود اصيل باشد. با اين توصيف مي

سؤالي را مطرح كند، بايد اجتماع نقيضين را نيز اصول سالم عقلي است و هر كس چنين 
بودنش. اما الوجود  بپذيرد؛ چرا كه چنين سؤالي مستلزم حادث دانستن آن است نه اصيل

از آنجا كه به حكم ضرورت عقلي ثابت گرديد كه حادث بودن موجود ازلي محال است، 
 شود. كننده، غافل از اين حقيقت، دچار تناقض مي فرد سؤال

كند و  وارد مي ها دل اي كه شيطان بر گردد، آن وسوسه ن توضيحات بر ايمان معلوم ميبا اي
كه خدا اين  قبول دارم« :شود ن سؤال مطرح مينيز آمده، در قالب اي صدر حديث پيامبر

؛ اين سؤال در واقع، مغالطإل »مخلوقات را آفريده است، اما چه كسي خدا را آفريده؟
الوجود دانستن  ي آن، ايجاد توهم در حادث، غير ازلي و غير واجباي است كه بنا فريبكارانه

باشد. لذا منكران وجود خدا، اين مكر و مغالطإل شيطاني را در خدمت  آفريدگار عزوجل مي
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آموزان  لوح و عوام جامعإل اس�مي و دانش اهداف غير معقول خويش درآورده و بر افراد ساده
  :گويند آنان ميخردسال و زودباور عرضه نموده و به 

كه گوييد  اي دارد؟ و آيا نمي موجودي، آفريننده و ايجادكننده گوييد هر چيز شما نميمگر «
 ». باشد؟ مي» اهللا«اي دارد كه همان  كننده جهان هستي موجود است و ناگزير ايجاد

 ». بله« :دهند كاري ندارند، جواب مي اصول مغالطه گونه اط�عي از مغالطه و آنان نيز كه هيچ
پس حال كه خدا موجود است، طبق « :گويد شخص منكر خدا ادامه داده و ميدر اين هنگام 

 »! اي داشته باشد كننده دليل خودتان بايستي همانند ساير موجودات، پديد آورنده و ايجاد
خود را بازنده شخص عامي و ناآگاه نيز كه غافلگير شده و توان پاسخگويي را ندارد، 

كاري، هرگز لفظ  داند؛ اما فرد آگاه و آشنا به اصول و فنون مغالطه ده ميو شكست خور
زمند هر موجودي نيا« :پذيرد، زيرا مقدمإل اين دليل، يعني را در اين مورد نمي» دليل«

كاذب و نادرست بوده كه هيچ انسان باهوشي چنين فرضيإل اي  ، مقدمه»ايجادكننده است
هر موجود حادثي كه قب�ً نبوده و سپس « :گويد آن مي باطلي را قبول ندارد، بلكه به جاي

هر حادثي، «؛ يا به تعبيري ديگر »اي دارد حتماً نياز به محدث يا آفرينندهبه وجود آمده، 
 ». محدثي دارد

جهان هستي بنا به تأييد عقل و نتايج « :گويد سپس در ادامإل استدلل معقول خويش مي
هاي مادي، حادث است و لذا ناگزير از  ققان پديدهدستاوردهاي علمي دانشمندان و مح

بايستي موجودي ازلي و وجود خالق است كه آن را ايجاد كرده باشد؛ چنين خالقي لبد 
» اهللا«اين خالق، همانا كه اثري از صفات حدوث در وي يافت نشود؛ غير حادث باشد 

 . »باشد عزوجل مي
فان و نويسندگان كتاب و مقالت در ست كه برخي از مؤليادآوري اين نكته ضروري ا

زمينإل عقايد اس�مي از معلمان گرفته تا اساتيد دانشگاهي، احياناً در دام همين لغزش استدللي 
بديهي است  :گويند نمايند. مث�ً مي گرفتار شده و همين دليل را در اثبات وجود خدا اقامه مي
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هستي نيز موجود است و لذا نيازمند به  اي هست؛ اين  كه هر موجودي نيازمند به وجودآورنده
 باشد ... . اي مي وجود آورنده
بر آنان لزم است كه در مطرح نمودن چنين دليلي جهت اثبات خدا، خيلي بنابراين، 

هوشيار و مواظب بوده و رعايت تناسب ميان دو مقدمإل صغري و كبري را در نظر داشته 
گان و شنوندگان و به طور كلي مخاطبان خويش اي درست، خوانند باشند تا با ارائه نتيجه

 هاي شيطاني برحذر و محافظت نمايند. را از افتادن در دام
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شوند،  ميهاي كه از يك سبب واحد ناشي و صادر  اخت�ف موجود در ميان پديده
داراي اختيار و اراده، كه با موجودي است شان  دليل روشني است بر اينكه پديدآورنده

ها و  ها را سازمان داده و لحظه به لحظه در فرآورده ان قدرتمند خود، آن پديدهدست
نمايد. او در واقع  متناسب با اهداف وجوديشان را ايجاد مي  مصنوعاتش تنوع و دگرگوني

دهد كه بر حسب  ميبا هر آفرينش جديدي ـ ولو مطابق با الگو و نمونإل قبلي ـ، نشان 
طبيعت فكري و ارادي خويش، ميل به نوآوري داشته و از تقليد صد در صد، حتي از 

 كند.  اش خودداري مي هاي قبلي پديده
وران و صنعتگران ماهر و زبردست به  پديد  نوآوري و دگرگوني، بيشتر در ميان پيشه

وآوريشان بال رود، از تقليد و هاي ابتكاري و ن ها و توانايي خورد كه هر چه مهارت چشم مي
تر و اجتنابشان بيشتر خواهد شد. تجربه نشان داده است كه  سازي الگوهاي قبلي گريزان مشابه

هاي كار و يا در صورت  هاي مهارتي و يادگيري فنون و تكنيك انسان معمولً در اوايل فعاليت
شود؛ حتي در اين حالت نيز  دست به دامان تقليد ميعجز و ناتواني از ابتكار و نوآوري، 

 و مصنوع خويش ايجاد نمايد.   كند تغييراتي هر چند اندك در پديده ت�ش مي
الگوهاي دست، به دليل اينكه تمايلي به ساخت و ساز  استادكاران و مبتكران چيره

اعمالي ي فاقد علم و اراده كه مكرراً ها دستگاه تكراري نداشته و از كار يكنواخت نظير
آورند ابا دارند، لذا از  م و بدون كم و زياد انجام داده و توليدات يكساني پديد ميشبيه ه

 نمايند.  ها پرهيز مي سازي و يكنواختي اعمال و پديده شبيه
اي  بوده و چنين انديشه ها انسان ها در ژرفاي روان انگيزه و محرك اين ابداع و نوآوري

ين تر بزرگ اي عميق است كه حتي اگر اندازه ريشه در ساختار ذاتيشان دارد. اين حالت به
چنين  سازندگان صنايع دستي بخواهند دو چيز كام�ً مشابه و همگون بسازند، قادر به

در هنگام اجراي عمل مشابه، براي چند لحظه هم كه شده ها  آن كاري نخواهند بود؛ زيرا
د. همين تغيير اندك از زنن سازي غافل گشته و به نوعي تغيير و دگرگوني دست مي از شبيه

داراي جانب صنعتگران ماهر، دليل است بر اينكه آن عمل، با دست تواناي يك انسان 
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اختيار و اراده صورت گرفته نه توسط يك ماشين مصنوعي و خودكار كه اجزا و آلتش 
كنند.  اي كه به آن داده شده كار مي اختيار، دقيقاً مطابق طرح و نقشه به صورت جبري و بي

زند مگر اينكه با  چنين دستگاهي هرگز از يكنواختي كار و توليدات خويش سرباز نمي
 نقص فني يا مانعي خارجي رو به رو شود ... .

اي صاحب اختيار و اراده و  خداوند بزرگ با ارائإل دليلي به ما نشان داده كه آفريننده
ه به صورت ي مصنوعي ساختإل بشر نيست كها دستگاه حكمت است؛ كارهايش نظير

هاي بخصوصي انجام پذيرد. تمام آفرينش را  خودكار و غير ارادي از راه اسباب و مسبب
گون و اخت�ف بين اجناس، انواع، اصناف، افراد و اجزاي كوچك و  در ضمن سنتي گونه

بخشد؛ اين اخت�ف و تنوع به حدي است كه حتي ميان دو  ها صورت مي بزرگ پديده
ميان دو طرف چپ و خت، ميان دو خواهر يا برادر حتي دوقلو، برگ يا دو ميو  يك در

 خورد.  راست بدن انسان و ... تطابق و تشابه كامل به چشم نمي
نموده و » پديد  اخت�ف در مخلوقات«در ك�م گوهربار قرآن، ما را متوجه لذا خداوند 

  :فرمايد سور  مباركإل روم مي 22در آيإل 
و مختلف بودن  ها آسمان بر قدرت و عظمت) خدا آفرينشهاي (دال  و از زمر  نشانه«
گمان در اين (آفرينش كواكب فراوان جهان كه با نظم و  هاي شما است. بي ها و رنگ زبان

 ».آور گردانند، و در اين تنوع خلقت) دليلي است براي فرزانگان و دانشوران نظام شگفت
  :فرمايد سور  مباركإل جاثيه مي 5تا  3و در آيات 

هاي فراواني (بر وجود خدا) است  و زمين دليل و نشانه ها آسمان بدون شك در«
ي داخلي ها دستگاه زيبا و آراسته، وبراي مؤمنان. همننين در آفرينش شما (بدين صورت 

ها، مغز،  ها و مويرگ هاي ارتباطي سلسلإل اعصاب، رگ رشته :پينيده و اسرارانگيز
ويژه، و تنوع خلقت و فطرت ظاهري و باطني  ها، گردش خون، خصال و صفات سلول

جنبندگاني كه خداوند در سراسر زمين پراكنده هر يك از افراد بشر) و نيز در آفربينش 
ي گوناگون و ها ويژگي پيكر، با بيني گرفته تا حيوانات غول سازد (از موجودات ذره مي
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و دليل قوي (براي هاي بزرگ  نشانهساختارهاي جوراجور و الوان و اشكال رنگارنگ) 
  پي بردن به خدا و خالق يكتا) است براي آنان كه اهل يقين هستند. همننين در دگرگوني

گ و كوتاهي و درازي و فعل و انفعالتي كه در هر يك نشب و روز (از لحاظ تغيير ر
فرستد و (سبب رزق و روزي  پذيرد) و در چيزهايي كه خدا از آسمان فرومي انجام مي
زمين را بعد از ها  آن هاي گوناگون) و خدا به وسيلإل نون باران و نور و اشعههستند هم

هاي بزرگ و  بخشد. و نيز در وزش بادها (و بالطبع دگرگوني هوا) نشانه مرگش حيات مي
پردازند و اهل  دليل سترگ است (بر وجود خدا و خالق يكتا) براي آنان كه به تعقل مي

 ».عقل و درايت هستند
  :فرمايد سور  مباركإل فاطر مي 28و  27در آيات همننين 

باراند و با آن  بيني كه خداوند از آسمان، آب سودمندي را مي (اي عاقل!) مگر نمي«
 بيني كه) آورد؟ (و مگر نمي هاي رنگارنگ را به وجود مي محصولت گوناگون و ميوه

خطوط و هايي است (كه بر سطح زمين كشيده شده است.  خطوط و جاده ها كوه
 رنگ است. و هر يك ازپر  ها سرخ و برخي سياه ها سفيد و برخي هايي) كه برخي جاده

پروردگار، بر چهر  هاي متفاوتي (با دست تقدير  هاي مختلفي و در طرح به رنگها  آن
هاي  و جنبندگان و چهارپايان نيز كام�ً داراي رنگ ها انسان زمين ترسيم گشته) است.

هاي بزرگ آفرينش، بيش از همه توجه خردمندان و  اوتند. (اين نشانهمختلفي بوده و متف
دانا و دانشمند، از خدا، كند، و اين است كه) تنها بندگان  فرزانگان را به خود جلب مي

آرائي است) و بس  ترس آميخته با تعظيم دارند. قطعاً خداوند توانا و چيره (در كار جهان
 ».اميدوار به الطاف كردگاري) است كار و آمرزگار (براي بندگان توبه

  :فرمايد سور  مباركإل نحل نيز مي 13خداوند عزوجل همننان در آيإل شريفإل 
هاي مختلف  براي شما به رنگو چيزهايي را مسخر شما گردانيده است كه در زمين «

و در انواع گوناگون آفريده است. مسلماً در اين (كار تسخير و آفرينش) دليل واضح و 
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(و از گيرند  إل روشني (بر قدرت و عظمت خدا) است براي مردمي كه عبرت مينشان
 ».افتند) انديشند و به سجود مي ديدن اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود مي

استاد جانورشناسي، از م�حظإل همين پديد  اخت�ف و » راسل لول ميكستر«دكتر 
د، علم، حكمت، قدرت، عظمت و تنوع در مخلوقات، به خود آمده و به وجود خداون

، نوشته »انديشد كوچولوي سرگشته مي«اي كه با عنوان  تدبيرش ايمان آورده و در مقاله
 68F1 :گويد است، چنين مي

كنم كه بر سطح اين كر   شماري از نباتات و حيوانات را مشاهده مي هاي بي من گونه«
 رسد ... . ميها عدد  به ميليونها  آن نمايند و تعداد خاكي زندگي مي

 هاي متفاوت حكمفرماست؟  بر اين گونههيچ نظم و نظامي آيا 
هر كدام از كنيم؛  بله، به هر سوي اين جهان كه بنگريم، نظم و قانون را م�حظه مي

هايي و هر بخش نيز با توجه به نقش  هاي نباتي و حيواني به نوبإل خود به بخش اين گونه
 شوند.  تقسيم مي تر وچكك و تر كوچك صفاتشان به اقساميو 

را به اقسام متفاوتي تقسيم نماييم، باز هم صفات مشتركي را در بين ها  آن اما هر چه
 يابيم.  گروه مي تمام افراد همنوع يا همجنس و هم
شويم كه تمام پرندگان  بياندازيم، متوجه مي» داركوب«براي مثال، هر گاه نگاهي به 

با پرندگان ديگر  ها ويژگي اند كه در برخي صفات و هاين گروه، بر يك شيوه آفريده شد
 باشد.  متفاوت ميها  آن مشابه و در برخي ديگر با

از طرفي ديگر، صفات مشتركي را در ميان تمامي انواع و اقسام حيوانات موجود در 
 باشند.  مي» پروتوپ�سم«داراي گوشت يا ماد  حياتي ها  آن كنيم؛ مث�ً همإل طبيعت مشاهده مي

  ها، دليل محكم بر وجود نظم سازمان صفات در ضمن تنوع و تعدد پديدهاين اشتراك 
دهي نموده و ماد  زيربنايي  ريدگاري مدبر، آن را سازمانكه آف هاست آن اي در وراي يافته

اي متناسب با اهداف  آن را به همراه توان و استعداد لزمش آفريده و به گونهو اوليإل 
___________________________________ 
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ر داده كه بدين ظرافت و پينيدگي، انواع، اقسام، اجناس و اصناف وجودي موجودات قرا
 مخلوقات را در داير  نظم خويش گنجانيده است! ... .

دارد كه  وامي 69F1»عقل مقدس«منطق صحيح و پسنديد  انساني، ما را به پذيرش وجود يك 
ما را از اين تصور لجرم تدبير چنين اخت�فات و اتفاقاتي را انديشيده و به اجر نهاده است؛ و 

 دارد كه تصادف محض را علت تنوع و تعدد مذكور بدانيم.  نادرست برحذر مي
قبولند كه انسان، قادر به انجام كارهاي پينيده و  سليمي كه به ما ميهمان منطق 

آور است، همان نيز ما را بر اعتقاد و ايمان به وجود آفريدگار توانا و پديدآورند   شگفت
 كند.  مايي ميكائنات راهن

احد يا انواع گوناگوني كه از هاي ميان افراد يك نوع يا و فاوتهر چه اخت�ف و ت
كه منقرض شده و از هايي  آن اي حيات زمين، چه در ميان ترين زمان و دوره قديمي

كه هنوز سير حياتي دارند، بال بگيرد و بيشتر به هايي  آن اند، يا صحنإل هستي محو گرديده
شود كه همإل انواع و  ، انسان نيز بيشتر به درك اين حقيقت نزديك ميچشم بخورد

هاي متفاوت، از يك آبشخور واحد سرچشمه گرفته و آفريد  دست تواناي آفريدگار  گونه
 ».جهانيان است

اين دانشمند آگاه، با تأمل در وجود اخت�ف ميان موجودات جهان، ضمن اشتراك در 
 :شود؛ شناخت و معرفت اين حقيقت پايدار كه نايل ميهاي كلي، به معرفتي بزرگ  صفت

را ساماندهي ها  آن ها است و خالقي مدبر، دانا و توانا، حكيم و با اراده در وراي تمامي پديده
 كند. مي

___________________________________ 
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هاي مختلف حيات دنيوي م�حظه  عادلنه را در عرصههاي  بسياري از مظاهر و نمونه
در برقراري اين عدالت نقشي داشته باشد صورت  ها انسان كنيم كه بدون آنكه فردي از مي
كشان ستمگري كه در اثر رويارويي با حوادثي ناگهاني، به زير  گيرد. بسيارند قات�ن و آدم مي

وقتي به داشتند؛  آيند كه قب�ً در حقشان، ستم روا مي سلطه و فشار شديد مظلوماني درمي
اي است كه در  يابيم كه حقيقتاً به مثابإل جزاي عادلنه وقايع نظر افكنيم، درمي دقت در اين

 هاي قبلي دامنگير ستمگران شده است.  برابر ارتكاب قتل و ستمگري
خورند اما پس از مدتي دچار انواع درد و  ميبسيارند كساني كه اموال مردم را به ناحق 

شويم كه  ند؛ با نظري موشكافانه متوجه ميگرد يا خانوادگي ميهاي بدني، مالي  مصيبت
اي است كه در برابر ستمگري و  ها به منزلإل سزاي عادلنه اين رنج و مصيبت

بينيم كه در اثر  ها روي آورده است. برخي از مردم را مي بدانهاي نابحقشان  درازي دست
يا آتشي شوند كه گو دچار چنان عذاب روحي ميخوردن اموال يتيمان به ظلم و ناحق، 

 گردند.  هاي روزمره مي هاي مالي و بدبختي برافروخته يا دچار خسارتها  آن در درون
پدر و احترامي و آزار و نافرماني نسبت به  بينيم كه به دنبال بي برخي از فرزندان را مي

شوند كه به منزلإل  هاي سخت و پيامدهاي ناگوار اعمالشان مي مادرشان، گرفتار عقوبت
 آيند.  نإل بدرفتاريشان به حساب ميسزاي عادل

شود كه برخي از جنايتكاران در خلوت و دور از چشم ديگران  گاهي مشاهده مي
يابد و به  اط�ع نميها  آن اند كه ديگر كسي از زده و خيال نموده يهاي دست به جنايت

كه شوند؛ ولي ناگهان به طوري عجيب و از راهي  مروز زمان از يادها رفته فراموش مي
پرده از جنايت پنهانشان كنار رفته و قصاص و سزاي عادلنإل رفت،  تصور آن نمي

ها و  زنيم، نگاهمان به ملت اعمالشان را خواهند گرفت. وقتي صفحات تاريخ را ورق مي
خواهان و  افتد كه دچار فسق، گناه، تجاوز و طغيان گشته و پند نيك اقوام ستمگري مي

از اعمال زشت و ناپسندشان نداشته ها  آن ري در خودداريهشدار واعظان و ناصحان، اث
است؛ اما پس از مدتي سنت عدل خدايي بر آنان جاري شده و به سزاي كردارشان 
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رسانيده است. سنت عدالت، گاهي به صورت دشمن قدرتمندي بر آنان حاكم شده، 
ف و تفرقإل هاي طبيعي به سويشان تاخته و گاهي سبب اخت� گاهي نيز به صورت فاجعه

 اند.  امان يكديگر زده داخلي شده و دست به قتل و كشتار بي
بينيم  هاي انساني را مي و دسته ها گروه در مقابل اين اقوام ستمگر و نافرمان، بسياري از

كه حيات دنيويشان را با كردار شايسته و خداپسندانه آراسته و در نتيجإل آن به 
اند؛ اين نتايج خوشايند، همان پاداش  شي نايل شدهبخ دستاوردهاي سعادتمندانه و رضايت

 اي است كه بر طبقق سنت جاري عدالت، نصيبشان گشته است.  عادلنه
  :كنيم) هايي در اين زمينه اشاره مي (اينك به نمونه

شود كه از  كنند، ابتدا م�حظه مي برخي از مردم كه مالشان را در راه خير صرف مي -
كه به طور ناگهاني از راهي غير قابل انتظار نظير بينيم  پس از مدتي مي مالشان كاسته شد، اما

 تجارتي سودمند، زراعتي پر محصول، يا ... به صورت چشمگيري افزايش يافته است. 
دستگيري نموده و ضمن نجات وي اي را،  كرده بينيم كه شخص راه گم را ميافرادي  -

سازند. سپس ديده شده كه خود اين  انه مياز سرگرداني و احترام به او، به مقصدش رو
اند؛ در اين هنگام  گرفتار همين سردرگمي شده و كساني ديگر به آنان كمك نمودهافراد 

نتيجإل عمل صالح مشابهي است كه قب�ً در حق ديگري اند كه اين پيشامد،  احساس كرده
 اند.  انجام داده

مهرباني مشك�ت نوازش كشيده و با يابيم كه بر سر يتيمان دست  را مييي ها انسان -
هاي سودمند  فرصت ها انسان كنند؛ سپس همين ها را از آنان دور مي و تنگدستي و سختي

آورند كه احتمالش را  ان به دست ميشو كميابي را در زندگي خويش يا فرزندان
نوني را هاي ك هاي پيشين افتاده و اين موقعيت دادند؛ لذا با تمام وجود، به ياد نيكي نمي

 دانند.  نتيجإل اعمال پسنديد  قبل مي
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بالخره اينكه برخي از مردم، كارهاي خير و نيكويي را در نهان و دور از چشم  -
پاداش دهند كه پس از سپري شدن زماني دراز، به طور غير منتظره  ديگران انجام مي

 اند ... . كردارشان را دريافته
ها  آن تمام كردار و رفتار خوب و بد، ها انسان اين چه كسي است كه در وراي احساسات

را زير نظر داشته، حوادث و پيشامدهاي وارد بر آنان را سازماندهي و با پاداش يا سزاي 
 نمايد؟؛  اش مي را متوجه خود و مراقبت و كنترل لحظه به لحظهها  آن عادلنإل اعمالشان،

تمكاران و مجرمان به محاسبإل دقيق سكيست كه در پس جهان محسوس و مادي، 
 رساند؟؛  پرداخته و به سزاي اعمال بدشان مي

اين چه موجودي است كه در پس اين جهان محسوس و مادي، مراقب اعمال و كردار 
را ها  آن نيكوكاران بوده و پاداش برخي از اعمالشان را در همين جهان به آنان داده تا

عادلنإل روز قيامت را به ديد  متوجه خويش و نظارت دقيقش نموده و پاداش و سزاي 
 يقينشان عرضه كند. 

 دهند و در ميي مؤمنان، به اين سؤالت ها دل پاسخ مبني بر ايمان و منطقي كه عقل و
خداوند حكيم  :خورد، اين است كه نيز به چشم مي †ي آسماني و پيام پيامبرانها كتاب

دار نيك و بدشان محاسبه و بر و دادگر ـ اهللا ـ، همان ذاتي است كه مردم را بر اساس كر
اساس عدل و دادش به نيكوكاران پاداش نيكو داده و بدكارن را به سزاي كردار بدشان 

 دهد.  را مورد عفو و گذشت قرار ميها  آن رسانيده، يا بنا به حكمت خويش
گونه سؤالت، عبارت است از اينكه ذاتي  ي سالم به اينها عقل بالخره جواب منطقي

كيم، دانا و توانا در وراي عالم ماده و محسوسات عيني به محاسبه و مجازات بسيار ح
پردازد؛ اين ذات، همان پروردگار  با توجه به مسئوليت و تواناييشان مي ها انسان عادلنإل

 جهانيان است كه هر چيزي را با علم و قدرت خويش به وجود آورده است. 
*** 
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هاي پيشين  هاي وارد شده بر ملت واقعي عقوبتقرآن كريم به صراحت ما را در جريان 
و به راه انداختن  †اندازد كه به علت كفر ورزيدن به پروردگار و تكذيب پيامبران مي

طغيان و فساد بيش از حد در زمين، دامنگيرشان شده بود. هدف از يادآوري مكرر اين 
شن بر وجود خداست؛ هاي مختلف تاريخ بشري، استدلل رو ها در دوره ها و مصيبت عقوبت

گردد كه قب�ً بيان نموديم،  زيرا بر اساس رابطإل اسباب و مسببي، به وجود اسبابي پيشين برمي
هايي كه  اقوام و در قالب پديدهبر اين  †و نيز بعد از انذار و هشدار خداوند توسط پيامبران

 اند.  از توان بشر خارج است، چنين عقوبت و سزاهايي وقوع يافته
كنيم كه به  را م�حظه مي  شعرا چندين بار اين پديدهنمونه در سور  مباركإل براي 

كشاند؛ اما كساني كه  اي از وجود خدا، خردمندان را به طرف ايمان مي و نشانهعنوان آيت 
بهره  منتهايش غافل باشند، از ايمان نيز بي از آيات خدا و دليل وجود ذات و عدالت بي

 خواهند ماند. 
كنيم كه  با فرعون و اطرافيان و لشكريانش م�حظه مي ÷داستان موسي مث�ً در

بخش داستان مذكور  و يارانش و غرق فرعون و فرعونيان، پايان ÷نجات موسي
گيرد؛  هاي انساني صورت مي العاده و خارج از توانايي اي خارق باشد؛ اين واقعه به گونه مي

شكافد، او و يارانش از شكاف ايجاد شده  يزيرا هنگامي كه خداوند دريا را براي موسي م
افتند؛  فرعون و لشكريانش نيز به دنبال آنان راه ميروند،  در وسط دريا به آن طرف نيل مي

 ÷نجات دو پيامبر خدا موسي -1 :پيوندد اينجاست كه معجزه از دو جهت به وقوع مي
 ون و فرعونيان كافر. غرق و نابودي فرع -2اسرائيليشان  به همراه ياران بني ÷و هارون

، حقانيت وجود خدا و عدالت ÷و هارون ÷اين پديده، نشانإل صداقت پيام موسي
كنندگان حق و طغيانگران و بالخره  بدفرجامي و عاقبت ناگوار تكذيباش،  گسترده

 باشد.  هاي آنان مي پردازي اي بر بط�ن ادعاها و خيال نشانه
  :فرمايد مباركإل شعرا ميسور   68تا  52خداوند عزوجل در آيات 
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اسرائيل) مرا (از مصر) كوچ بده. شما  ما به موسي وحي كرديم كه شبانه بندگان (مؤمن بني«
كنند). (توسط  شويد (و فرعون و فرعونيان براي دستگيري شما دنبالتان مي حتماً تعقيب مي

ديگري هستند) به سرزمين  اسرائيل درصدد كوچ كه موسي و بنيجاسوسان خبر به ديار رسيد 
جلو ايشان را بگيرند). (فرعون به پس فرعون (مأموراني) به شهر فرستاد تا (نيرو) جمع كنند (و 

(كه قصد فرار و تجمع و تقويت ها  اين ):(به اهالي شهرها بگوييد :مأموران دستو داد و) گفت
ايشان را در جاي ديگري را دارند) گروه اندك و ناچيزي هستند (و ما با نخستين تاخت، 

گونه  آورند. (البته جاي هيچ رسانيم). آنان ما را بر سر خشم مي گرفتار و به شكنجه و آزار مي
نگراني نيست، وليكن) ما گروهي هستيم محتاط (و بيدار و دورانديش). (سرانجام آننه 

 از اسرائيل بر فرعون و فرعونيان پيروز شدند) و ما آنان را بايست بشود شد، و عاقبت بني مي
هاي مجلل (بدر كرديم).  كاخها و  سارها بيرون رانديم. و (ايشان را) از ميان گنج و چشمه ها باغ

اسرائيل را  اسرائيل كرديم. بني را ميراث بنيها  آن اسرائيل پيروز گشتند) و اين چنين (شد كه بني
يكديگر را تعقيب كردند و به هنگام طلوع آفتاب بديشان رسيدند. هنگامي كه هر دو گروه 

شويم).  گرديم (و ه�ك مي (در چنگال فرعونيان) گرفتار مي :گفتندديدند، ياران موسي 
سپارد و به  چنين نيست. پروردگار من با من است. (قطعاً به دست دشمنم نمي :(موسي) گفت

. كه عصاي خود را به دريا بزنراه نجات) رهنمودم خواهد كرد. به دنبال آن به موسي پيام داديم 
(وقتي عصا را به دريا زد) دريا از هم شكافت و هر بخشي همنون كوه بزرگي گرديد (و 

اي  اسرائيل در جاده گانإل بني و هر گروهي از اسباط دوازدهدوازده راه خشك در آن پديدار شد، 
و اسرائيل) نزديك گردانيديم (و فرعون  حركت كرد). و در آنجا ديگران را (نيز به موسي و بني

گانه كرديم). موسي و جملگي همراهان او را نجات داديم.  هاي دوازده نيان را وارد آن راهفرعو
گمان در اين (براي كساني كه چشم و باز و دل آگاه داشته  سپس ديگران را غرق كرديم. بي

باشند و دربار  سرگذشت جباران مغرور بينديشند و اوراق تاريخ مكتوب و منظور را به دقت 
همنون آسيه و جادوگران، به ند (و كمتر ايشان، دببينند) ولي اكثر آنان ايمان نياوربخوانند و 

 ».گمان پروردگار تو باعزت و توان، و با محبت و مهربان است جمع مؤمنان پيوستند). بي
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و ياران مؤمنش و  ÷با نجات نوحبينيم كه داستان،  نيز مي ÷با م�حظإل داستان نوح
پذيرد؛ اين رويداد پس از  كنند  حق، پايان مي يانگران تكذيبغرق و ه�كت كافران و طغ

هاي انساني و  اي خارج از قدرت و توانايي به قومش، به گونه ÷دار و انذارهاي نوحشه
 گيرد.  مافوق عادات بشري صورت مي

و يارن باايماني كه همراه  ÷نجات نوح -1 :اين معجزه نيز از دو نظر قابل توجه است
كه پدرش را  ÷غرق شدن تمام كافران و از جمله پسر نوح -2ند. دشتي بووي اندرون ك

كفر ورزيد. اما  ÷تكذيب و در زمر  كافراني بود كه در ايمان به وجود خدا و پيام نوح
، حقانيت ÷سخنان و پيام نوحاي بر صدق  وقوع اين حادثه در حقيقت، آيت و نشانه
 باشد.  گر، پوچي و بط�ن ادعاهايشان مي پروردگار، ناكامي و بدفرجامي كافران تكذيب

  :فرمايد سور  مباركإل شعرا مي 122تا  105عزوجل در آيات باز خداوند 
(ماجراي آموزند  ديگري كه مربوط به قوم نوح است)؛ قوم نوح پيامبران را تكذيب «
راي هان! پرهيزگاري كنيد! قطعاً من ب :نژادشان نوح بديشان گفت كردند. زماني كه هم مي

عت كنيد. من در مقابل اين دعوت، اشما پيغمبر اميني هستم. از خدا بترسيد و از من اط
مزد من جز بر پرورگار جهانيان نيست. پس از خدا بترسيد خواهم.  هيچ مزدي از شما نمي

آيا ما (اشراف و نُجبا) به شما ايمان بياوريم، در حالي كه  :و از من اطاعت كنيد. گفتيد
اند؟! (چگونه انتظار داري افراد ثروتمند  از تو پيروي كردهترين افراد  ارزش بيترين و  پست

(وظيفإل  :همراه و همنشين شوند؟!). (نوح) گفتسر و پا و گمنام،  و والمقام، با مشتي بي
دانم آنان چه كار  من دعوت همگان به سوي حق و اص�ح جامعه است) من هر چه مي

دعوت مرا پذيرفته و در مهم امروز است كه ه بوده است؟ اند؟ (و گذشتإل ايشان چ داشته
حساب (اعمال و جزاي كار) ايشان اند).  اند و در راه حق گام نهاده سازي برآمده مقام خود

دانستيد كه كار خوب  جز بر عهد  پروردگارم نيست. اگر شما فهميده و باشعور باشيد (مي
ت و سر و كارشان با خدا است نه با من). خدا پنهان نبوده اسو بد گذشتإل ايشان از ديد 

دهند   رم). من بيمورانم (تا دل شما را به دست آ خود) نميمن هرگز مؤمنان را (از پيش 
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گفتار خود) پايان ندهي، قطعاً  اگر (بدين رفتار واي نوح!  :آشكاري بيش نيستم. گفتند
ساير مخالفان ما  آمد كه بر سرخواهد جزو سنگساران خواهي شد (و بر سر تو همان 

گو پروردگارا! قوم من، مرا دروغ :(نوح به پيشگاه خدا عرض كرد و) گفتده است). آم
د)! (اكنون كه هيچ راهي براي هدايت اين ستمگران باقي ناميدند (و دعوتم را نپذيرفتن

فايده بوده است) ميان من و اينان خودت داوري كن  نمانده است و تمام ت�ش و توانم بي
و مشركان را نابود فرما) و من و مؤمناني را كه با من هستند (از دست شكنجه افران (و ك

و  ها انسان در كشتي پر (ازنجات بده. ما او و كساني را كه با او بودند، و آزارشان) 
هاي آنان و اينان) نجات داديم. سپس بقيه را  هاي گوناگون و خوراك و نيازمندي  حيوان

در اين (سرگذشت نوح و سرنوشت مؤمنان و كافران) عبرت سترگ گمان  غرق كرديم. بي
و بيشتر مردمان (با وجود شنيدن و دليل بزرگي (بر قدرت خدا و صدق پيغمبران) است، 

آورند. مسلماً  ايمان نمييافتگان و گمراهان و سرانجام كار، ايشان)  انگيز راه داستان عبرت
 ».ستمگران) و مهربان (در حق پرهيزگاران) است پروردگار تو چيره و توانا (بر انتقام از

با اقوامشان نيز به همين صورت در سور   ÷داستان هود، صالح، لوط و شعيب
 مباركإل شعرا بيان گرديده است. 

، پيامبري را به نام »ثمود«خداوند عزوجل در ميان يكي از قبايل ديرينإل عرب به نام 
آنان را بر باور به خداوند و  ÷ود. صالحو به سوي آنان روانه نمبرگزيده » صالح«

پرستش او دعوت نموده و فراخواند؛ اما وي را تكذيب كرده و به ندايش پاسخ مثبت 
ع�وه بر اين، تركيبي از نُه گروه چند نفر  تبهكاران آن قوم، شبانه به طور مخفيانه ندادند. 

و به را ناديده تلقي نموده اش گرفته و قرار گذاشتند كه آن  تصميم به قتل او و خانواده
خبريم تا سخنانشان را باور كرده و از  وارثان و خويشاوندانش بگويند كه ما از اين كار بي

 وبال و پيامدهاي آن نجات يابند. 
را  ÷اما خداوند عزوجل كه بر مكر و كيد تبهكاران كام�ً آگاه است، پيامبرش صالح

اجراي نقشإل شوم و طرح شبيخون آنان اقدام به آسايي نجات داده و قبل از  به طور معجزه
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و ياران باتقواي  ÷قومشان نموده و صالحگران و ساير اقوام  نابودي و ه�كت دسيسه
 دارد.  شان ماندگار مي مؤمنش را نجات و در خانه و كاشانه

 اي است براي كساني كه بعد از اين رخداد نيز كه آثارش همننان باقي است، نشانه
 گيرند.  ها پند و عبرت برمي ه و باعلم خويش از آن صحنهآمدها  آن

هاي داستاني در آيات  مردم، آن را به صورت زخداوند عزوجل نيز به منظور پند و اندر
  :فرمايد نمل چنين بيان ميسور  مباركإل  53تا  45

قوم ثمود برادرشان صالح را روانه كرديم (تا ايشان را به يكتاپرستي ما به سوي «
ت كند و بديشان بگويد) كه خدا را بپرستيد، اما آنان به دو گروه تقسيم شدند و به دعو

اي قوم من!  :كافر گشتند). (بديشان) گفت اي و دستهاي مؤمن  كشمكش پرداختند. (دسته
(با عبادت و اطاعت از اهللا) ها  ها و نيكي چرا پيش از ت�ش و كوشش براي جلب خوبي

داريد (و عذاب و مجازات خدا را با شتاب خواستار  ها عجله براي ب�ها و بدي
ما  :گرديد؟). چرا نبايد از خدا طلب آمرزش كنيد تا مورد مرحمت قرار گيريد؟ گفتند مي

دانيم. به  ايم (و شوم و بدشگونتان مي تو را و كساني را كه با تو هستند به فال بد گرفته
انگيرمان شده است. در سبب نحوست وجود شما است كه قحطي و خشكسالي گريب

بدشناسي و بدبختي شما (به خاطر اعمال خودتان) از سوي خدا (بر  :پاسخ بديشان) گفت
آيد و چنين مجازاتي را سبب شده) است بلكه (بايد بدانيد اين هشدارها و  سرتان مي
ها) شما مورد آزمايش  ها و بدي هاي الهي هستند، و پيوسته با خوبي ها آزمايش بيدارباش

گيريد. در آن شهر (كه حجر نام داشت) نُه گروهك بودند كه در سرزمين (آنجا با  رار ميق
كردند و به اص�ح (حال خويش و جامعه)  و تبليغ و خرابكاري خود) تباهي ميآراء 
كرده بود، به يكديگر)  بر آنان تنگ را آيين صالح عرصه ها كه پرداختند. اين گروهك نمي
اش شبيخون  كه بر صالح و خانواده مخوري خدا سوگند مي براي همديگر به :تندگف
گوييم كه ما در كشتن (وي و)  دم او مي رسانيم، سپس به ولي زنيم و آنان را به قتل مي مي

گوييم) راستگوييم. ايشان نقشإل مهمي  ايم و (در آننه مي اش شركت نداشته خانواده
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قشإل مهمي كشيديم، (براي نجات او و كشيدند (براي نابودي صالح و پيروان او) و ما هم ن
بنگر كه عاقبت توطئه ايشان چه شد (و كار پيروانش). در حالي كه ايشان خبر نداشتند. 

را نابود كرديم. اين، آنان به كجا كشيد؟ عاقبت، اين شد) كه ما آنان و قوم ايشان همگي 
سكنه شده است. هاي ايشان است كه بر اثر ظلم و ستم فروتپيده است و خالي از  خانه

مسلماً در اين امر عبرت بزرگي است براي كساني كه آگاه و فهميده باشند. و ما كساني را 
 ».نجات داديم كه ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند

ي لهاي پنجگانإل واقع در مكان فع را به سوي ديار و قريه ÷خداوند عزوجل، لوط
را به خداشناسي و خداپرستي ها  آن يا درياي لوط روانه نمود؛ لوط» بحر ميت«

مرتكب نشده ها  آن فراخوانده و از انجام عمل شنيع و ناشايستي كه هيچ فردي پيش از
بود، نهي كرده و از ايشان خواست كه از آن دست بكشند؛ اما عليرغم هشدار و بيم 

به عذاب و ب�ي ويرانگري كه عمل زشتشان در پي خواهد داشت،  هاي لوط دادن
 ور مانده و اهميتي به سخنان وي ندادند.  گري خود غوطه مننان در فساد و فاحشهه

سرانجام خداوند سبحان در يكي از روزها و درست هنگام طلوع خورشيد، عذاب 
هاي گداخته را بر سرشان فروريخت؛  ناگهاني خود را بر آنان نازل كرده و باراني از سنگ

نيز كه جزو آنان بود، ه�ك گرديده و  زن لوطدر نتيجه تمام تبهكاران و از جمله 
و بقيه اهل و مؤمنان  شان تبديل به ويرانه گشت؛ اما خداوند، لوط ديار و كاشانه

اي قرار داد براي كساني كه داراي  همراهش را نجات داده و از اين ماجرا آيت و نشانه
 باني پي برده و ازها و حوادث به كشف حقايق ر هوش و فراست بوده و از وراي پديده

 گيرند.  پند و اندرز برميها  آن
سور  مباركإل  58تا  54را در آيات به همين مناسبت خداوند عزوجل، داستان مذكور 

  :فرمايد نمل چنين بيان مي
آيا به سراغ كار  :ايم). وقتي به قوم خود گفت لوط را (هم به سوي قوم خود فرستاده«

دانيد؟! آيا  حالي كه (پلشتي و سرانجام شوم آن را) ميرويد، در  بسيار زشت (لواط) مي
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رويد و (اين عمل قبيح و غير طبيعي را) دوست  شما به جاي زنان به سراغ مردان مي
شناسيد، و نه به  داريد؟! اص�ً شما قوم ناداني هستيد. (نه خدا را چنان كه بايد مي مي

دهيد). پاسخ قوم او جز اين  نواميس خلقت آشناييد، و نه هدف آفرينش را تشخيص مي
(لوط و) پيروان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد، آنان  :نبود كه (به يكديگر) گفتند

ها هستند! ما لوط و خاندان او را (از عذاب  مردماني پاكدامن و بيزار از ناپاكي
شهر و  الوقوع) نجات داديم، به جز همسرش را كه خواستيم جزو باقيماندگان (در قريب

  از زمر  نابودشوندگان) باشد. بر آنان باران (سنگ) را سخت بارانديم. باران بيم
 ».شدگان (به عذاب الهي) چه بد باراني است! داده

  :فرمايد سور  مباركإل حجر مي 77تا  73سپس در آيات 
لرزه) ايشان را  پس به هنگام طلوع آفتاب، صداي (وحشتناك صاعقه و زمين«

گاه (آنجا را زير و رو كرديم و) بالي آن را پايين، (و پايين آن را بال) فراگرفت. آن
گمان در اين  باران نموديم. بي هايي از گل متحجر شده ايشان را سنگ گردانديم، و با سنگ

اد هوشمند موجود است (كه از اين هايي براي افر (ب�يي كه بر سر قوم لوط آمد) نشانه
و بدانند كه هر گروه فاسد ديگري دستخوش چنين را دريابند  توانند عمق واقعه ثار ميآ

هاي آن)  گردد). اين آثار بر سر راه (كاروانيان و مسافران است و خرابه ب�يي مي
براي مؤمنان است گمان در اين (بقاياي مانده بر راستاي راه) نشانإل بزرگي  برجاست. بي

موجبات خشم خدا خويشتن را برحذر گيرند و از  خورند و عبرت مي مي(كه از آن تكان 
 ».دارند) مي

الوقوع و به موقع اقوام پيشين، به همراه آثار و شواهد  هاي سريع اين حوادث و عقوبت
ها و آيات روشن بر وجود نيرويي  هاي زمين، نشانه باقيماند  آن در گوشه و كناره

ند؛ ذاتي كه امور هستي باش دست و در عين حال عادل و دادگر مي العاده غالب و چيره فوق
مراقبت كرده و را رهبري و اداره نموده، بر حوادث و وقايع موجود در آن نظارت و 

گذارد. اين  برخي از احكام عادلنه را در چارچوب همين زندگي دنيوي به اجرا مي
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آيند كه تدبيرگر هستي براي بندگانش  هايي به شمار مي از حوادث به مثابإل نمونه  مجموعه
پند گرفته و به پروردگاري كه عدالت را ها  آن ئه نموده تا صاحبان دانش و خرد ازارا

 آورد، ايمان بياورند... . گونه دقيق و قاطعانه در حق بندگانش به اجرا درمي اين
هاي عدل رباني، برهان قاطع و دليل محكمي بر وجود ـ  بالخره وجود آيات و نشانه
 باشند.  اهللا ـ تعالي و صفات واليش مي

 26اي عام در آيإل شريفه  به همين جهت است كه قرآن كريم، اين دليل را به گونه
  :فرمايد سور  مباركإل سجده اين چنين بيان مي

هاي فراواني را  آيا براي ايشان روشن نشده است كه پيش از آنان ما مردمان نسل«
روند.  كان آنان راه ميايم و (ايشان هم اينك) در مسكن و (مأوي و جا و) م ه�ك كرده

بينند؟). واقعاً در اين (ديدار ديار متروك و  هاي منازلشان را مي (و در سفرهاي خود ويرانه
هاي عبرتي از  هايي (از قدرت خدا و درس خالي از سكنه جباران و تبهكاران تاريخ) نشانه

هاي ويران  كاخگذشتگان) است. آيا (اين اندرزهاي الهي، و پندهاي عبرت را از زبان حال 
 ».شنوند؟ هاي سر به فلك سايان) نمي و كنگره
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 :بخش اول
 زندگي و مرگ، دو پديدة غير اختياري 

باشيم، بسيار  از آن مي هستي موجود كه ما نيز جزئيدو پديد  زندگي و مرگ در پهنإل 
گردد  اي منتقل مي كنيم كه به موجود زنده آورند؛ زندگي را م�حظه مي عجيب و شگفت

گونه اختياري در ايجادش داشته و يا حتي آن را طلب كرده  آن موجود، هيچبدون آنكه 
گونه اختياري  آيد بدون آنكه هيچ بينيم كه مرگ به سراغ همان موجود مي باشد. سپس مي

 در آوردنش و يا قدرتي در دور كردنش داشته باشد! 
خود تواند به خودي  اي در گستر  اين هستي عيني و مشهود نمي هيچ موجود زنده

هيچ صاحب حيات شده يا در هنگام اجلش، مرگ را از خويشتن دور نمايد؛ و نيز 
حتي ده و اي قادر به تعيين نوع حيات خويش يا زمان و مكان ظهور آن نبو موجود زنده

اي قدرت دخل  فرينش خود را نيز ندارد؛ همننين هيچ موجود زندهاختيار انتخاب اصل آ
تواند كبدش را به محل مغز و يا  و تصرف در ساختار زند  بدنش را ندارد؛ براي مثال نمي

برعكس جا به جا ساخته و يا جاي راست و چپ بدنش را با هم عوض نمايد؛ و نيز 
ر صورت كوتوله يا ريزاندام بودنش، قدبلند و درشت اندام ساخته و تواند خود را د نمي

چهره گرداند؛ اگر  زيبا و نيكرا يا برعكس؛ اگر زشت و بدچهره باشد، قادر نيست خود 
كودن و كم خرد باشد، در حدي نيست كه به رقابت و مقابله و مسابقه با تيزهوشان و 

 خردان بپردازد؛ ... . نيك
اي از اعمال و رفتارهاي منحصر  هاي هر موجود زنده، در مجموعه ياستعداد و تواناي

شود كه در همان حد، قادر به كسب خير يا شر امور است، نه از آن  به فردي خ�صه مي
رود و نه توانايي تغيير ساختار ذاتي خويش يا انداز  استعدادهايش را دارد؛ لذا  فراتر مي

 از حد مذكور فراتر نخواهد رفت.  هاي هر موجود زنده نيز داير  مسئوليت
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اما سؤال اين است كه چگونه حيات و زندگاني، به موجودات زنده سرايت نموده و 
 چه چيزي در عرصإل زندگاني، صاحب اختيار زندگي جانداران است؟ 

اگر چناننه گفتيم، هيچ كدام از اين موجودات زنده، نه در ايجاد و نه در كيفيت 
گونه  ياتشان و نه در خاموشي حيات و فرارسيدن مرگشان، هيچساختار وجودي و نوع ح

 پس چه كسي صاحب چنين حقي است؟ دخل و تصرف و اختياري ندارند؛ 
آيا پدران و مادران قادرند كيفيت و انداز  صفات و خصوصيات فرزندانشان را به 

ران و دلخواه خود تعيين و انتخاب نمايند؛ مسلماً پاسخ اين سؤال حتي از جانب پد
 مادران، منفي خواهد بود. 

ها، هوا و ساير اجزاي  ها، معادن، آب ها، صخره آيا زمين به اتفاق انواع خاك
 اش، قادر است يكي از اين موجودات زنده را بيافريند؟  دهنده تشكيل

اش با زبان حال به اين پرسش  دهنده جوابي كه ساختار طبيعي زمين و اجزاي تشكيل
من در تسخير و تصرف موجودات زنده هستم و اختياري بر آنان  :كهدهند اين است  مي

 دور سازم! ها  آن ها رسانده و يا ضرري از ندارم تا سودي بدان
اش، قادر به چنين دخل  كدام از ستارگان و سيارات داخل منظومه  آيا خورشيد يا هيچ

 و تصرفاتي در مورد موجودات زنده هستند؟ 
شناسي  هاي ستاره از طريق معارف و شناختگان و سيارات، پاسخي كه زبان حال ستار

ما در  :دهد، اين است كه شناسان به اين سؤال مي و دستاوردهاي علمي منجمان و ستاره
بر خود و نه بر غير خود فضاي بيكران آسمان، رام و مسخر قوانين خاصي هستيم كه نه 

 گونه اختيار و مالكيتي نداريم!  هيچ
اه هدايت به سوي حقيقت، فراروي ديدگان عقل چنين اشخاص در اين هنگام ر

مالك حقيقي زندگي و مرگ  :كنند كه گر گشوده شده و محكم و قاطعانه اعتراف مي پرسش
مشهود و محسوس، موجودي بسيار بزرگ است كه موجودات زنده و تمام غير زند  هستي 
الك حقيقي جهان اطراف ما ننده و مو نيز آفريا چشمان ما قادر به ديدنش نبوده و هم
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گنجد و هيچ مثل  باشد؛ موجودي است ازلي و ابدي كه در داير  زمان، مكان و تجسم نمي مي
قادرند وجودش را تصور و  ها عقل و مانندي ندارد؛ حواس بشر از درك ذاتش ناتوانند، اما

آفريدگاري  و صفات ج�ل و جمالش را درك و اثبات نمايند؛ اين موجود، ها نام بسياري از
تعالي » اهللا«توانا، حكيم و دانا، شنوا و بينا است كه هيچ معبودي جز او نبوده و نام مباركش، 

است كه نيرو و صفاتش مافوق بندگانش بوده، اختيار و ملكوت تمام هستي است. خداوندي 
اش ايجاد نموده و مرگ و  باشد؛ هستي را به مقتضاي حكمت عاليه در داير  قدرتش مي

دگي را وسيلإل آزمودن برخي از موجودات زند  صاحب اراده و اختيار (يعني انسان و جن) زن
ها  ارتر خواهد بود؛ متناسب با اين مسئوليت بدانك قرار داده تا روشن گردد كدام يك نيك

قدرت شناخت خوب و بد و برگزيدن نوع عمل خير يا شر را بر حسب تواناييشان اعطا 
يف و مسئوليت را نيز مشخص كرده است؛ در همين راستا هواهاي نموده و شرايط اين تكل

هاي خير و شر، اندرونشان نهاده و  شهواني را همراه با انگيزه و محركنفساني و آرزوهاي 
ضمن شناساندن طريقإل انجام دادن اعمال خير و شر بدانان، به راه راست هدايتشان كرده و از 

وعده داده كه اگر بر راه راست، هدايت ها  آن به شرارت و گمراهي برحذرشان داشته است.
را وارد بهشت نموده ولي اگر از آن منحرف گشته، بر ها  آن يافته و بر آن استقامت ورزند،

و ض�لت اصرار وزيده و آن را ترجيح دهند و به جاي بصيرت، كوري و به جاي گمراهي 
 ن خواهد نمود. ها را برگزينند، داخل عذاب دردناك دوزخشا نور، تاريكي

  :فرمايد سور  مباركإل ملك مي 2و  1خداوند عزوجل در آيات 
بزرگوار و داراي بركات بسيار است، آن كسي كه فرمانروايي (جهان هسـتي) از آن او  «

است و او بر هر چيزي كام�ً قادر و توانا است. همان كسي كه مـرگ و زنـدگي را پديـد    
تان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود، او چيره و توانـا،  آورده است تا شما را بيازمايد كدام

 ».و آمرزگار و بخشاينده است





 
 
 

 

 :بخش دوم
 راز و معماري پيدايش زندگي 

هنوز هم كنيم (زمين)،  اي كه ما بر روي آن زندگي مي راز پيدايش حيات در سياره
عين حال، باشد؛ اما در  ميباعث حيرت و شگفتي فيزيكدانان و محققان علوم طبيعي 

دليلي آشكار و نيرومند از جانب مؤمنان بر وجود آفريدگار بزرگ، هميشه زنده و 
جان دميده و آن را به حركت و  بخش را در ماد  بي كه روح حياتتواناست؛ آفريدگاري 

هاي  دارد؛ خدايي كه آفرينش هر چيزي را نيكو سرشته و استعداد و توانايي جولن وامي
 ده و در مسير هدف وجوديش هدايت كرده است. لزم را به آن بخشي

بر مبناي اين طرز تفكر منطقي و بينش درست و موافق با يقينيات و مسلمات فطري 
گردد و همين باعث آرامش و  است كه گره چنين معمايي گشوده و راز آن آشكار مي

گماني  بيزدايي و  اطمينان روح و روان گشته و فكر و انديشه را به قلإل قناعت و حيرت
 رساند.  مي

، افكاري صرفاً اساس خود پايه و اوهام بي ي�ت بيخبر، از تخ اما منكران از خدا بي
آن ها  آن اند؛ تافتإل جدابافته از حقيقت ذهني و دور از واقعيت و حقيقت را بر هم نهاده

كنند عناصر موجود در طبيعت، بر اثر تغيير و تحولت دروني و در  است كه تصور مي
هاي ذاتي ديگر، به  ها قرن شكل گرفته و بر اثر يك سلسله تغيير و دگرگوني ي ميليونط

هاي متفاوت حيات و زندگي  گونهطور تصادفي موجب پيدايش اوليإل حيات شده و سپس 
تر شده تا نهايتاً صورت انساني به خود گرفته و  و پينيده تر كامل از طريق همان تصادف،
 در آن تبلور يافته است. 

پژوهشگران و محققان علوم طبيعي، ت�ش و كوشش علمي خود را به منظور اثبات و 
ها و كارخانجات گوناگون شروع نمودند؛  تحقق اين فرضيإل احتمالي، در آزمايشگاه
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دانشمندان روسي حدود شصت سال مشغول تحقيق و بررسي و آزمايش بودند تا بتوانند 
زنده بسازند. دولت كمونيستي شوروي نيز  جان، تنها يك سلول از مواد و عناصر بي

گرايانه صرف نمود، اما خوشبختانه  هاي هنگفتي در زمينإل تحقق اين افكار مادي هزينه
هاي  نتيجه و محكوم به شكست گرديد؛ بلكه فراتر از آن، تجربه هاي مذكور بي تمام ت�ش

ود كه خود آن چيز، ش آزمايشگاهي ثابت نمود كه زندگي، تنها و تنها از چيزي ناشي مي
 قب�ً زنده و داراي حيات بوده باشد!. 

راز پيدايش حيات، همننان به صورت معمايي حل نشده در برابر پژوهشگران ماده و 
شناسان به اين حقيقت غير  محققان علوم طبيعي باقي ماند، تا اينكه جانورشناسان و زيست

قوانين و اي زنده و بر اساس  ادهقابل انكار دست يافتند كه حيات و زندگي، فقط از م
جان و فاقد حيات. اما  شود، نه از ماد  بي هاي حاكم  بر هستي ناشي و صادر مي سنت

گرايان همننان از به تجربه گذاشتن فرضيإل خياليشان و اثبات آن، در  منكران خدا و مادي
 مايند!. عجز و ناتواني باقي مانده و حتي قادر نشدند كه يكبار هم آن را تجربه ن

كه دليل و انگيز  طرح آن براي اولين » تكامل«حتي انديشإل فرضيإل  ها، اين گذشته از
ريزي و ارائه گرديد، در ابتدا وي را بر  پي» داروين«بار توسط جانورشناس انگليسي به نام 

انكار خدا وانداشت و هرگز تصور و گمانش اين نبود كه تكامل را نتيجه و ثمر  فعل و 
ت دروني و حركات ذاتي اشياء بداند، بلكه درست عكس آن را باور داشت؛ از انفعال

محال است كه هيچ فرد « :گويد جمله سخنان وي مبني بر ايمانش به خدا اين است كه مي
ين ذره شك و گمان در پوچي و بط�ن اين سخن داشته باشد تر كوچك عاقل و رشيدي

چشمگير و حتي موجودات ناطق هاي  ات و نشانهاين جهان پهناور با تمام آي :گويند كه مي
و انديشمندي چون انسان، ناشي از تصادف كور و بدون شعور است؛ زيرا تصادف هيچ 

آفريني و كار حكيمانه و حساب شده نخواهد گشت؛ اين واقعيت به  وقت منجر به نظم
 ». ين دليل بر وجود خداوند استتر بزرگ نظر من،
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ر افراد منكر خدا قرار گرفته و لذا از اع�م ايمانش دست تحت تأثي» داروين«بعدها 
70Fگيرد. ع شك و ترديد را در پيش ميكشيده و موض

1  
اي بدون  اضافه بر آننه گفته شد، انديشإل تكامل يا نظريإل پيشرفت موجودات، فرضيه

اي ه المعارف ها و دائره نامه باشد و لذا در برخي از لغت پشتوانه و دليل علمي ـ تجربي مي
اي متكي بر تفسير و تحليل بدون  تكامل، نظريه« :علمي غرب، چنين تعريف شده است

  ».دليل است
پيدايش حيات و زندگي تا زماني كه به آفرينش رباني نسبت داده نشده و بر مبناي آن 
تفسير نگردد، همننان به صورت رازي حل نشدني باقي خواهد ماند؛ زيرا همگان بر اين 

د  حيات، در مدت زماني نخستين، اص�ً وجود نداشته، بلكه بعدها به باورند كه پدي
 آيد.  هاي ممكن به شمار مي وجود آمده است؛ بنابراين جزو حوادث و پديده

دربار  محال بودن پيدايش حيات از راه تصادف چنين » ايدوين كونكلين«پروفسور 
71Fگويد مي

اي ناگهاني و به  جإل حادثهچكيده و محتواي اين سخن كه گويا حيات در نتي« :2
طور اتفاقي به وجود آمده، درست شبيه اين است كه انتظار داشته باشيم فرهنگ لغت 
پرحجمي، در اثر انفجاري تصادفي و ناگهاني واقع در يك چاپخانه، به وجود آمده و 

 ». تأليف شده باشد
حق و ر انكار نه به جهت اثبات خدا، بلكه به منظو» سر آرتوكيت«اما از طرف ديگر 

72Fگويد بر سبيل ناسازگاري مي

نظريإل تكامل و ارتقاي موجودات، نه از راه علمي قابل « :3
اثبات است و نه از راه برهان و استدلل؛ اما اينكه ما آن را قبول داريم؛ تنها بدين خاطر 

آيد، زيرا در غير اين صورت بايد بپذيريم  است كه يگانه راه حل اين معما به حساب مي

___________________________________ 
از همين مؤلف مراجعه » كواشف زيوف«هاي داروين به كتاب  جهت آگاهي بيشتر از سخنان و انديشه -1

 كنيد. 
 . 107، منبع پيشين، ص »ا س�م يتحدي«ز كتاب به نقل ا -2

 . 58منبع پيشين، ص  -3
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كه تمام آفرينش خود به خود و اتفاقي پديد آمده است؛ و اين چيزي است كه حتي 
 ». ارزش انديشيدن را هم ندارد

خواهد به وجود  گويد؟ زيرا او فرد معاند و لجوجي است كه هرگز نمي چرا چنين مي
 ـ اهللا ـ پروردگار و آفريدگار كائنات ايمان بياورد!.



 
 
 

 

 :بخش سوم
 ي علوم انساني ها پژوهش رباني و آفرينش انسان در بيان

نصوص قرآني متعددي از پيام رباني پروردگار، پيرامون آفرينش انسان وجود دارد كه 
  :كنيم اشاره ميها  آن ما در اينجا به تعدادي از

  :فرمايد سور  مباركإل مؤمنون مي 15تا  12خداوند عزوجل در آيات  -1
اي درآورده و  م. سپس او را به صورت نطفهاي اي از گل آفريده ما انسان را از عصاره«

دهيم. سپس نطفه را به صورت لخته خوني، و اين  در قرارگاه استوار (رحم مادر) جاي مي
اي، و اين تكه گوشت جويده را بسان  لخته خون را به شكل قطعه گوشت جويده

او را  پوشانيم، و از آن پس آوريم. و بعد بر استخوان گوشت مي استخوان ضعيفي درمي
اي بخشيده و (با دميدن جان به كالبدش) پديد  ديگري خواهيم كرد. والمقام  آفرينش تازه

گيران و سازندگان است. بعد از آن (كه مدت  و مبارك يزدان است كه بهترين اندازه
 ».روزگاري بر اين كر  خاكي زندگي كرديد) شما خواهيد مرد

  :فرمايد كإل زمر ميسور  مبار 6خداوند عزوجل در آيإل شريفإل  -2
خداوند شما را از يك تن (به نام آدم) بيافريد، سپس از جنس او همسرش را (به نام «

هاي  هشت جفت چهارپا گسيل داشت. او شما را در شكمشما  حوا) خلق كرد، و براي 
بخشد (و جنين را  هاي جوراجور و پياپي مي گانه، آفرينش هاي سه مادرانتان، در ميان تاريكي

هايي را  كه چنين (نعمترساند) كسي  اي از خلقت مي اي درآورده و به پله دم به گونه هر
شما است و حكومت و كند، اهللا است كه پروردگار  آفريني) مي گونه نقش بخشد و اين مي

مملكت (سراسر عالم هستي) از آن او است. پس چگونه (با وجود اين همه موجبات و 
گرديد، و از پرستش خدا به پرستش چيزهاي ديگر)  دواعي عبادت از حق منحرف مي

 ».شويد؟ برگردانده مي
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  :فرمايد سور  مباركإل انسان مي 3تا  1خداوند عزوجل در آيات  -3
آيا (جز اين است كه) مدت زماني بر انسان (در شكم مادر، به گونإل نطفه و جنين) «

انسان را از نطفإل آميخته گذشته است و او چيز قابل ذكر و شايستإل توجه نبوده است؟! ما 
آزماييم، وي  ايم، و چون او را (با وظايف و تكاليفي، بعدها) مي (از اسپرم و اُوول) آفريده

ايم، چه او  ما راه را بدو نمودهو ايم.  را شنوا و بينا، (به عبارت ديگر عاقل و دانا) كرده
 ».سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس

  :فرمايد سور  مباركإل حج مي 5خداوند عزوجل در آيإل شريفإل  -4
ترديد داريد، (بدين اي مردم! اگر دربار  رستاخيز (مردگان و زندگاني دوبار  ايشان) «

ما شما را از خاك ) :اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آييد نكته توجه كنيد تا به گوشه
انند)، و پس از آن اين آفرينيم، سپس (اين خاك پيش پا افتاده را) به نطفه، و بعد (زالوم مي

آوريم كه برخي  (جويده شده) درميخون بسته را به چيزي شبيه) به يك قطعه گوشت 
 الخلقه و)نابسامان است. (همإل الخلقه) و بسامان، و برخي (ناتمام و ناقص (كامل و تام

بدين خاطر است كه براي شما روشن سازيم (كه ما بر آفرينش و تغيير و تبديل و  ها) اين
هايي را كه بخواهيم تا  ر گونه كاري، از جمله زندگي دوباره بخشيدن تواناييم). ما جنينه

داريم و آنگاه شما را به صورت كودك (پسر يا دختر، از  ها نگاه مي زمان خود در رحم
يابيم) تا به  آوريم، سپس (شما را تحت نظارت و رعايت خود مي شكم مادران) بيرون مي
ميرند و بعضي از  رسيد، برخي از شما (در اين ميان) مي ي خود ميرشد جسماني و عق�ن

علوم خود را به خاطر  رسند. تا بدانجا كه چيزي از ري ميشما به نهايت عمر و غايت پي
برند، و درست همانند  هاي خويش را فراموش كرده و از ياد مي نخواهد داشت (و دانسته

در همه چيز، به ويژه دربار  مسألإل  شوند. دليل ديگري بر قدرت خدا يك كودك مي
بيني،  رستاخيز، اين است كه اي انسان در فصل زمستان) تو زمين را خشك و خاموش مي

آيد و رشد  بارانيم، به حركت درمي رسد و) بر آن آب مي اما هنگامي كه (فصل بهار درمي
 ».روياند بخش را مي كند و انواع گياهان زيبا و شادي و نمو مي
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هاي آفرينش انسان، موارد  هاي علمي دانشمندان پيرامون دوره قات و بررسيدر تحقي
هاي قابل  حقايق علمي، برخي نظريهها  آن خورد كه برخي از شماري به چشم مي بي

 باشند.  هاي ابتدايي و غير قابل قبول مي فرضيهها  آن تعديل و تأويل و برخي از
  :كنيم وم بشري اشاره ميهايي از اين دستاوردهاي عل اكنون به نمونه

غذاهاي حيواني جسم انسان از مجموعإل غذاهاي نباتي و حيواني تركيب يافته كه  -1
گردد؛ مبدأ و سرچشمإل ايجاد غذاهاي  آن نيز به اصل و منشأ غذاي نباتي برمي

باشند؛ بنابراين،  هايي از عناصر خاكي به همراه نور و هوا مي نباتي نيز، آب و توده
مدت زماني نور خورشيد بر آن تابيده و در مسير وزش بادها قرار  گل ناچيزي كه

آيد؛ اين نظريه، درست  به شمار ميگرفته، مصدر و زيربناي اساس جسم انسان 
  :فرمايد سور  مؤمنون مي 12مطابق با فرمود  خداوند عزوجل است كه در آيإل 

 ».ايم ل آفريدهاي از گ ما انسان را از عصاره«
  :فرمايد سور  حج مي 5يا در آيإل 

 ...».آفرينيم  ما شما را از خاك مي«... 
گيرد كه يكي در مرد و ديگري در  آفرينش انسان، از اشتراك دو عامل صورت مي -2

 زن قرار دارد. 
شود؛ انداز   است كه در تخمدان زن ايجاد مي» تُخمكي«، عامل موجود در بدن زن

را بر روي خط مستقيمي در ها  آن دد ازها به قدري كوچك است كه اگر ده ع اين تخمك
كند. با اين  تجاوز نميدهند از يك ميليمتر  كنار هم رديف كنيم، طول صفي كه تشكيل مي

دان  داند كه وزنشان چقدر است؟ اندرون اين تخمك كوچك، چينه وصف، فقط خدا مي
از حجم خود تخمك است و  تر بزرگ شكلي وجود دارد كه حجم آن خيلي سفيده

باشد؛ در همين نقطإل بسيار  دان) داخل اين سفيده مي اي ميكروبي (به نام زهره سهكي
هاي كامل و شاملي  باشند، طرح و نقشه قادر به ديدن و درك آن نمي ها چشم كوچك كه
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شرايط مناسب و مساعدي فراهم نهفته است كه اگر چناننه  ها انسان از ساختار وجودي
 درخواهند آمد. آيد، از حالت بالقوه به فعليت 

اكسيد «كوچك، در تاريكي اندرون تخمدان زن و داخل پوششي حاوي مايع   اين تخمك
گيرد كه در آن شناور است؛ كيسإل حاوي تخمك به مرور رشد نموده و مايع  شكل مي» آلومينيوم

گردد  يابد تا اينكه كيسإل پوشش آن، امتداد يافته و نازكتر مي درونش نيز به تناسب آن افزايش مي
كه در نتيجه پاره شده و تخمك از درون آن و به طور كلي از تخمدان خارج شده و با عبور از 

رسد.  اي در ميان تخمدان و رحم زن مي ، به نقطه»مجراي رحم«گذرگاه تنگ و تاريكي به نام 
دهند  جسم انساني است كه انتظار نصف ديگري يعني آن  اين تخمك، همان نصف تشكيل

 كشد كه در نطفإل مرد نهفته است!.  بخشي را مي
ابتدا با تشكيل نطفإل حاوي مني از گردد،  ايجاد مي اما عامل ديگري كه در بدن مرد

ها اسپرماتوزوئيد، درون آن  شود. اين نطفه داراي مايعي است كه ميليون خون آغاز مي
ابل توجه كند؛ نكتإل ق از دويست ميليون عدد تجاوز ميها  آن شناور است و گاهي تعداد

اينكه تنها يكي از اين اسپرماتوزوئيدهاي ميليوني، كافي است تا با پيوستن به تخمك 
گيري  كشد، آن را تلقيح و جهت شكل جنس مؤنث كه در تخمدان زن انتظارش را مي

 ساختار انسان، بارور سازد!. 
و دقيق،  گونه ماهرانه اما سؤال اين است كه اين نطفه چگونه و با كمك چه نيرويي اين

حركت كرده و خود را به تخمكي كه درون مجراي بلند رحم در انتظار آن است، رسانيده 
رحم برسانند؛ جايي تا با پيوستن به يكديگر و عبور از اين دهانإل تنگ، خود را به درون 

 آيد؟!  كه منزل از پيش تعيين شده و مهياي اين زوج، جهت رشد و نمو جنين به شمار مي
ها اسپرماتوزوئيد  جهد، ميليون نطفه به اندرون زهدان و رحم زن ميهنگامي كه 

پردازند؛ هر كدام از اين اسپرماتوزوئيدها داراي سري  كوچك با يكديگر به مسابقه مي
را به صورت ها  آن باشند كه اگر تعداد بيست عدد از پهن، گردني كوتاه و دمي دراز مي

ديگر در كنار هم رديف نماييم، طول صفي كه به يكها  آن طولي و با چسباندن سر و دم
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از يكديگر، به ها  آن دهند از يك ميليمتر تجاوز نخواهد كرد، پيشي جستن تشكيل مي
شود و با عبور از رحم، خود  صورت حركتي شناور و مارپيچ، درون مجراي رحم آغاز مي

سپرماتوزوئيدها رسانند كه تخمك در آن قرار دارد؛ سپس يكي از ا را به دهانإل تنگي مي
و كوچكش خود را به درون تخمك تيز  گوي سبقت را از همنوعانش ربوده و با سرِ نوك

شود؛ بدين صورت با پيوستن سرِ  هاي زيرين آن مي رانده و باعث گشودن و گسيختن گره
شود. سپس شروع به تقسيم  ل تشكيل ميماتوزوئيد به هستإل تخمك، اولين سلواسپر

كنند و با سرازير شدن به درون رحم و سكونت موقتي در آن،  ميسلولي و رشد و نمو 
 نمايند.  ساخت بناي مورد نظر انساني را آغاز مي

اند، با  ها اسپرماتوزوئيد باقيمانده كه در اين مسابقه باخته و به تخمك نرسيده اما ميليون
تافته و با مندي در باروري و بناي حيات، به استقبال مرگ ش حسرت و نااميدي از بهره

گردند؛ زيرا تخمك كه زوج مورد  شان منتهي مي نابودي به نقطإل پاياني انجام وظيفه
هاي باقيمانده كه خواهان پيوستن به  پسندش را انتخاب نموده، در را به روي تمام زوج

اي را كه قب�ً در پذيرش زوج از خود بروز  بندد و آن جاذبه و شور و ع�قه وي بودند، مي
پردازد. اما  ميبه كلي قطع نموده و با عفتي قاطعانه به ادامإل كار با زوج منتخبش  داد، مي

آن تخمك لقاح يافته با اسپرماتوزوئيد مني، آرام آرام در طول نزديك به ده روز به تنگإل 
بين تخمدان و رحم فرود آمده و اولين سلول بارور شده از آن جا شروع به رشد و تقسيم 

هاي ديگري را جهت ايجاد بناي جنين، حفظ، نگهداري  موعه سلولكند و مج سلولي مي
 سازد.  و تغذيإل آن آماده مي

باشد، به خانإل پر از مهر و  سپس تخمك لقاح يافته كه همننان به شكل نطفه مي
رسد كه با بهترين شيوه و امكانات مناسب، برايش مهيا  مي» رحم«عطوفت زوجيت، يعني 

هاي مختلفش هر كدام بنا  به ديوار  رحم چسبيده و سلول گرديده است؛ به محض ورود،
بر وظيفإل معينشان و با كمك و همكاري يكديگر شروع به انجام كارهاي مهم و حياتي 
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هاي خوني فراوان و  هاي برآمد  غشايي و مويرگ نمايند؛ ديوار  رحم نيز با سلول مي
 نمايد!.  هم كمك ميهاي فعالش، به ياري شتافته و آن را در اين وظيفإل م غده

آور ديگر اينكه جهت حفظ و نگهداري جنين در داخل رحم، نياز به سه  نكتإل شگفت
ها شروع به ساخت و ساز آن  پوشش مخصوص وجود دارد كه به همين جهت، سلول

 73F1 :كنند ها در اطراف جنين مي پوشش
احاطإل دان است كه پوشش دوم را زير  يا همان بنه» پرد  كوريون«پوشش اول،  •

خود داشته و از يك طرف به ديوار  رحم چسبيده تا غذاي اوليإل جنين را از اين طريق 
 گرفته و به جنين منتقل نمايد. 

هاي مخصوصي به ساختن آن  نام دارد و سلول» پرد  آمنيون«پوشش دوم، كه  •
ايع اي جهت حفظ و نگهداري م مشغولند، در داخل پرد  اول قرار گرفته و به مثابإل كاسه

باشد؛ جنين، اندرون اين مايع زلل شناور بوده و به كمك آن از هر صدمه  مي» آمينوتيك«
 يا ضربإل خارجي درامان است. 

هاي قبلي را درون خود جا  باشد كه همإل پوشش مادر مي» رحم«پوشش سوم، همان  •
 داده است. 

  :فرمايد اندازيم كه ميسور  زمر بي 6ك نگاهي مدبرانه به فرمود  خداوند عزوجل درآيإل ناي
هاي  گانه، آفرينش هاي سه هاي مادرانتان، در ميان تاريكي ... او شما را در شكم«

اي از خلقت  اي درآورده و به پله بخشد (و جنين را هر دم به گونه جوراجور و پياپي مي
 ».رساند) ... مي

ه دو هاي سازند  جنين ب انگيز ديگر اين است كه سلول نكته عجيب و شگفت -3
  :شوند بخش تقسيم مي

___________________________________ 
طب در قرآن، تأليف دكتر عبدالحميد دياب  :جهت اط�ع بيشتر در اين موضوع مراجعه شود به كتاب -1

 و دكتر احمد قرقوز، ترجمه علي چراغي (مترجم). 
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هاي ساختماني  دار حمل و نگهداري طرح و نقشه هايي كه عهده سلول :بخش اول
الخلقه ـ و  ها ـ تام باشند؛ اين دسته از سلول جنين و انجام وظايف خود در اين راستا مي

 داراي اندام كامل هستند. 
ظتي و حمايتي و هاي حفا دار ساخت و ساز پوشش هايي كه عهده سلول :بخش دوم

 الخلقه ـ هستند.  ها، ناتمام و ـ ناقص باشند؛ اين دسته از سلول حام�ن غذا به جنين مي
مشغول اعمال مخصوص به خويش است؛ برخي الخلقه هر كدام  هاي كامل و تام سلول

ها، بعضي در ساخت قلب و برخي ديگر  در امر ساخت مغز، برخي در ساخت استخوان
ها بر طبق وظيفإل  دستگاه عصبي، ... و همين طور هر كدام از سلولدر ساخت اعصاب و 

پردازند و از داير  محدود خويش  تعيين شده به ساخت بخشي از بناي جسم انساني مي
 كنند.  تجاوز نمي

هاي متفاوت از  با ترتيبي كه مشاهده كرديم، سير تكاملي ساختار جنين در طول دوره
گردد؛  به مضغه و سپس به آفرينشي ديگر منتهي ميمرحلإل نطفه به علقه، از علقه 

 شود!.  اينجاست كه حيات انساني در كالبد مادي انسان دميده مي
 14تا  12نگري به م�حظإل اين فرمود  خداوند عزوجل در آيات  اينك به تأمل و ژرف

  :فرمايد پردازيم كه مي سور  مؤمنون مي
اي درآورده و  يم. سپس او را به صورت نطفها اي از گل آفريده ما انسان را از عصاره«

دهيم. سپس نطفه را به صورت لخته خوني، و اين  در قرارگاه استوار (رحم مادر) جاي مي
اي، و اين تكه گوشت جويده را بسان  لخته خون را به شكل قطعه گوشت جويده

س او را پوشانيم، و از آن پ آوريم. و بعد بر استخوان گوشت مي استخوان ضعيفي درمي
اي بخشيده و (با دميدن جان به كالبدش) پديد  ديگري خواهيم كرد، والمقام  آفرينش تازه

 ».گيران و سازندگان است و مبارك يزدان است كه بهترين اندازه





 
 
 

 

 :بخش چهارم
 انگيزة ازدواج و جايگاه آن در نقشة كل هستي 

گيري سلوك و  ا و عوامل شكله ، يكي از انگيزه»ازدواج«شناسان به اعتبار اينكه  روان
ياد كرده و سخن » محرك و انگيز  جنسي«از آن به عنوان آيد،  رفتار انساني به شمار مي

اند؛ اما غافل از حكمت  رانده و در حد توصيف اين انگيزه و آثار ناشي از آن توقف نموده
ا در ضمن پنهان و فراگيري هستند كه اين انگيزه و محرك را سر و سامان داده و آن ر

تناسل و نقشإل كلي وجود موجودات زنده قرار داده است؛ موجوداتي كه از طريق 
اند؛ اين انگيزه و محرك، نيروي بسيار توانايي  توليدمثل، زاد و ولد كرده و افزايش يافته

را از انقراض به دور داشته و نيز به ها  آن است كه بقاي نوع و نسل جانداران را حفظ و
و امتحان اراد  حيوانات عاقل، داراي احساس و مكلف (نظير انسان و  آزمايشعنوان 

 جن) قرار داده شده تا ميزان عفت و پاكدامني هر كدام به خوبي روشن گردد. 
اختيار از چنين  انديشند، بي ناپذير حاكم بر هستي مي كساني كه در نظام و قوانين خلل

دروني انسان و هدف و غايت وجودي ارتباط و آميختگي هدفدار ميان انگيزه و محرك 
كه در ضمن نقشإل عمومي و طرح كلي جهان هستي برايش در نظر گرفته شده، به تحير و 

 افتند.  سراسيمگي مي
مادري و ... در هاي ديگري نظير مودت، رحمت، پدري،  اگر وجود اين انگيزه و انگيزه

تي كه او را به سوي بقاي حيا  بود، هرگز به نداي ضروري و فراخوان درون انسان نمي
خواند، پاسخ مثبت نداده و آن را امر بيهوده و سختي تلقي  نسل و حفظ نوع خويش فرامي

و نياز ديده و از وصلت  كند؛ لذا خود را از انجام آن، بي نمود كه بر وي سنگيني مي مي
ودي بشر كرد. در نتيجه، انقراض و ناب ازدواج با جنس مخالفش سر برتافته و خودداري مي
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و الغاي يكي از عناصر مهم و اساسي جهان هستي و عنصر امتحان انسان در حيات دنيوي 
 پيوست.  به وقوع مي

هاي وجود، در نهايت  اما (چنين پيشامدي از حكمت به دور است، لذا) حلقه و چرخه
هاي  ه و انگيز ها ويژگي استواري با هم مرتبط و منسجم گشته و هر موجود زنده، آراسته به

معيني كه در ضمن   دروني و ذاتي است كه او را به طور طبيعي به اداي وظيفه و مسئوليت
دارند؛ خواه اين اداي وظيفه از راه غرايز  گرديده، وامينقشإل كلي هستي برايش ترسيم 

فطري و سرشت تكويني، بدون اختيار از آن موجود سر زند، يا از طريق عقل و اراده و 
 اي علمي ـ تجربي و به اختيار آن موجود صورت پذيرد. اكتساب دستاورده

هاي متفاوت  مدار ميان حلقه  اما از آن جا كه اين ارتباط حكيمانه، هدفدار و غايت
اي بيرون است، ناگزير بايد آن را به  هستي، از داير  قدرت و اختيار هر موجود زندهجهان 

ف و مهيمن نسبت داد؛ چرا كه بديهي است اي بسيار دانا، توانا، حكيم، خبير، لطي آفريننده
به چنين نظام بديع و زيبايي كه خود نيز اندرون آن به سوي اگر شخص با فهم و بصيرت 

هدف و غايتي از پيش تعيين شده روان است، نگريسته و در عين حال دريابد كه او و 
آن ندارند، بخشي  گونه دخل و تصرفي در نظم و انسجام امثال او، اختيار و قدرت هيچ

بدون شك بايد اين حقيقت را دليلي قوي بر وجود نيرويي مافوق و فراگير در وراي تمام 
 موجودات هستي تلقي نمايد. 

براي مثال فرض كنيد نوزادي درون يك كشتي بزرگ و در وسط دريا متولد شده و 
شد و بزرگ بدون اينكه ناخدا يا هيچ كدام از سرنشينان و خدمإل كشتي را ببيند، مراحل ر

حركات و شدنش را يكي پس از ديگري پشت سر گذارده و لحظه به لحظه نيز شاهد 
ج ااي ديگر و از بندري به بندري ديگر بوده و امو اي به نقطه نقل و انتقالت كشتي از نقطه

گر باشد؛ در  آساي كشتي نظاره هاي غول خروشان و شكافته شد  دريا را نيز زير حركت
و ن به كمك عقل خويش درخواهد يافت كه هيچ كدام از اين حركات گما اين حال بي

پذيرد. لذا يا بايد قبول داشته باشد كه نيرويي عاقل،  نقل و انتقالت، توسط او صورت نمي
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كند، يا بايد گمان كند  حكيم و توانا در وراي آن قرار داشته و آن را هدايت و رهبري مي
باشد؛ اما احتمال دوم به خودي خود  مي هايي انمنديو توكه خود كشتي داراي چنين نيرو 
جان و فاقد درك و عقل و اراده است، از اعتبار  اي بي و با م�حظإل اينكه كشتي، ماده

 ماند).  افتد (و تنها احتمال اول باقي مي مي
هاي  ي حيوانات، پيرامون تواناييها ويژگي زماني كه به دقت در خصوصيات و

 زده و متعجب خواهيم شد.  ل، نظر انداخته و بيانديشيم، كام�ً بهتتوليدمثل و بقاي نس
پروانإل ماده، قادر است كه از مسافت بسيار دور پيام راديويي به پروانإل نر  :اند مث�ً گفته

ارسال كند و پروانإل نر نيز از همين مسافت، پيام را دريافت و جواب آن را به پروانإل ماده 
 فرستد!.  باز مي

ين تنظيمات دقيق، پينيده، عجيب و هماهنگ، كه هيچ موجود زند  اين جهان در آيا چن
 تواند ناشي از تصادف كور و بدون شعور باشد؟.  آن حالت دخالت و تصرف ندارد، مي

 نه، هرگز ممكن نيست.  :دهند علم، عقل و واقعيت، همگي و يكصدا پاسخ مي
عقل تخمك يا عقل اوول و اسپرم آيا تدبير و ساخت و پرداخت عمل لقاح، ناشي از 

 كوچك است؟ باز هم جواب علم، عقل و واقعيت، منفي است. 
 خرد است؟  بنابراين منكر وجود خدا چه اندازه سرخورده و شرمنده و كم

  :فرمايد سور  روم مي 21خداوند عزوجل در آيإل 
تان هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا اين است كه از جنس خود و يكي از نشانه«

همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان (در پرتو جاذبه و كشش قلبي) بياراميد، و در 
ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت (و هر يك را شيفته و دلباختإل ديگري ساخت تا با 
 آرامش و آسايش، مايإل شكوفايي و پرورش شخصيت همديگر شويد، و پيوند زندگي

برقرار و محفوظ باشد) مسلماً در اين (امور) ها  آن ماني و روحانيو تعادل جس ها انسان
هاي جهان و  ها و دليلي (بر عظمت و قدرت خدا) است براي افرادي كه (دربار  پديده نشانه

 ».انديشند هاي يزدان) مي آفريده





 
 
 

 

 :بخش پنجم
 هاي دروني موجودات زنده  محرك

در آفرينش، ايجاد محرك و هدفدارانه هاي حكيمانه و  ها و نوآوري يكي از زيبايي
هاي حياتي و حرص و ولعشان بر  انگيز  دروني موجودات زنده جهت دستيابي به خواسته

ها و اسباب اذيت و آزار و  را بر راندن مزاحمها  آن ؛ اين انگيزه همننينهاست آن كسب
ه، به نوبإل اي در درون موجودات زند دارد. وجود چنين پديده زيانباري و ه�كت وامي

 باشد.  خود يكي از دليل روشن بر وجود ذات خدا و حكمت سرشار او در آفرينش مي
ميلي، خشنودي يا  اين پديده، خود را در قالب احساساتي نظير لذت يا درد، ميل يا بي

 سازد.  عدم خشنودي، پسنديدن يا ناپسند دانستن و ... نمايان مي
نه احساسات مشترك با ساير حيوانات، انگيز  گو در درون انسان، عليرغم وجود اين

غريزي ديگري نيز نهفته است كه وي را در به دست آوردن كمالت فكري روحي و 
رواني و انواع رواني واداشته و در قالب احساساتي نظير انواع لذت يا دردهاي روحي، 

دي، ... خشنوها يا انزجارها، خشم و غضب يا رضايت و  ها، محبت ميلي ها و بي ميل
إل چنين احساساتي در ژرفاي روح و روان آدمي فرورفته كه هر كند؛ ريش خودنمايي مي

 يابد.  چه اين كمالت بيشتر شود، ارتباطشان با جسم و بدن مادي انسان كاهش مي
كنيم كه اگر چنين غرايز و احساساتي وجود  (حال اين سؤال احتمالي را مطرح مي

 شد؟!). داشت، چه مي نمي
ها و  ر احساس درد ناشي از گرسنگي يا احساس برخورداري از لذات خوراكياگ* 

بود، بيشتر موجودات زنده از جستجو و ت�ش براي كسب روزي و  ها نمي نوشيدني
 گشتند.  هاي حياتي دست كشيده و دچار ه�كت و نابودي مي نيازمندي
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داشت،  ر وجود نميآو اگر احساس درد ناشي از لمس اشياي برنده، زيانبار و مرگ* 
نمونإل بارز اين حالت، زماني ديد.  انسان ناآگاهانه و با دستان خويش، تدارك مرگش را مي

شود؛ حال فرضاً در  حسي مي كننده، دچار بي حس است كه مث�ً انساني در اثر حادثه يا ماده بي
دام به گرم يك پرستار به قصد كمك به فرد مذكور، به وسيلإل كيسإل آب گرم اقچنين وضعيتي 
حسي باشد؛ پرستار  هاي سرد بدن او نموده و فرد مريض همننان در حالت بي نمودن قسمت

تري درون كيسه ريخته و روي بدن  نيز اين عمل را چندين بار تكرار و در هر بار، آب داغ
دهد، در  گونه احساس دردي از خود بروز نمي كنيم كه فرد هيچ مريض بگذارد؛ م�حظه مي

حسي برطرف شده و به خود آيد،  سوزد؛ اما زماني كه بي پوست بدنش دارد مي حالي كه
نمايد كه به مراتب بيشتر از درد و آزاري است كه قب�ً  احساس چنان درد شديدي در خود مي

 ناليد!  به خاطر بيماري از آن مي
پس احساس درد ناشي از اشياي خطرناك و زيانبار، نعمتي چشمگير و ضروري 

 باشد.  افظت از خود ميجهت مح
رغبت شديد در پيوند زناشويي ميان همسر و شوهر و لذت و و اگر احساس ميل * 
كردند  بود، هرگز اين دو براي رسيدن به همديگر ت�ش نمي هاي ناشي از آن نمي خوشي

و جز در مواردي نادر و از روي اكراه و ناچاري به طرف هم نيامده و يكديگر را تحمل 
اي بدون شك كاهش پي در پي و انقراض و نابودي   د؛ و نتيجإل چنين پديدهنمودن نمي

 بود!  هاي موجودات زنده مي تدريجي نسل
اي جهت دفاع و حفاظت از خويش  بود، هيچ انگيزه اگر غريز  خشم و غضب نمي* 

 داشت.  در برابر بدخواهان وجود نمي
اي جهت  اشت، انگيزهد دوستي وجود نمي اگر غريز  محبت و مهرباني و نوع* 

 شد.  يافت نمي ها انسان هاي اجتماعي و تشكيل ملت يا امتي يكپارچه در ذات همكاري
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جهت نفرت و بيزاري از اي ذاتي  اگر احساس غريزي تنفر نبود، هرگز انگيزه* 
 ها و نيز افراد پست و شرور، در وجود ها و زشتي ها، دوري از پستي شرارت و بدي

 شد.  نميمشاهده  ها انسان
ناشي از فكر و انديشه نبود، هيچ محقق يا پژوهشگري در هاي  اگر احساس لذت* 

ها و كسب علوم مختلف، جز به انداز  تأمين نيازهاي جسماني  تحصيل شناخت و معرفت
 نمود.  و مادي بدنش ت�ش نمي

هاي رواني ناشي از رسيدن به درجات والي عزت و شخصيت  اگر احساس لذت* 
انداخت تا با پيشي جستن در كسب كمالت  هيچ كس خود را به زحمت نمينبود، 

 انساني، ارزش خود را بال برده و بر منزلت و جايگاه اجتماعيش بيفزايد. 
بيني در ميان  هاي رواني ناشي از احساس پستي و خود كم اگر وجود درد و رنج* 

نزول كرده و كسي يافت ترين درجات ذلت و خواري  بود، انسانيت به پست مردم نمي
شد كه براي نجات از اين ورطه و رسيدن به درجات والي عزت و شرف، كمترين  نمي

 ت�شي بنمايد. 
خواهي، و برعكس اگر  جويي و عدالت دوستي و روحيإل فضيلت اگر غريز  حق* 

وجود  ها انسان ها در درون روحيإل بيزاري و ناخرسندي از اضداد و نقطه مقابل اين خوبي
هاي رذي�نه و پوچ رفته  ها و ستمكاري ها و شهوتراني نداشت، مردم به دنبال خودكامگي

 دادند.  و آن را ترجيح مي
بينيم كه نخبگان و افراد ممتاز بشر، به سوي كسب درجات وال و كمالت  اما اينك مي

و راه تكاپو هستند بيش از پيش روحي، رواني، لذات پايدار، عميق و فراگير، در سعي و 
دانند؛ به همين  مي -اهللا–به پروردگارشان ن ارسيدن به چنين هدف شاياني را، تنها ايم

منظور سعي در بال بردن ميزان شناختشان از صفات كمال خداوند عزوجل و 
كنند تا بندگيش را  انديشي مبني بر مراقبت دقيق او داشته و با تمام وجود ت�ش مي ژرف
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كرشان را به ذكر وي مشغول، قلبشان را به محبت وي مسرور و به نيكوترين شيوه ادا، ف
 نفسشان را به خضوع و خشوع وي مصروف دارند. 

هاي  هاي زودگذر جسماني و برترين لذت ترين لذت يابند قوي اينجاست كه درمي
هاي روحي ناشي از ارتباط صحيح و  خيالي نفساني قادر نيست با مقدار اندكي از لذت

اش، برابري نمايد؛ اين در حالي  د و برخاسته از محبت و بندگي خالصانهنيكو با خداون
هاي روحي، كمترين نقص و خللي در وظايف اعضاي جسم مادي يا  است كه چنين لذت

 سازند.  ها و كسب لذايذ آن وارد نمي تأمين نيازمندي
در د هاي پايداري كه خداون انديش يقين و باور دارند كه نعمت هاي نيك چنين آدم

تر،  جهان آخرت برايشان مهيا و تدارك ديده، خيلي والتر و ارزشمندتر، بيشتر و گسترده
ترند؛ بنابراين در راه رسيدن به رضا و خشنودي  تر، پاينده و جاودانه بخش مفيد و سعادت

جويي و  پروردگارشان ت�ش نموده و تمام گفتار و كردارشان، حركات و سكناتشان، پي
هايشان، تعليم و تعلمشان،  جويي هاي مادي بدنشان، لذت تأمين نيازمندي طلب روزيشان،

هايشان، داد و ستدهايشان، خشم و خشنوديشان،  بذل و انفاقشان، بخشش و عدم بخشش
جهاد و فداكاريشان و بالخره تمام امور و شئون زندگيشان را در اين سو جهت داده و 

 طلبند!... . رضاي پروردگار را مي
*** 

ا توجه به آننه گفته شد برخي از مردم با نظر و انديشه در اين محرك ذاتي و دروني ب
ها، همان غرايز  اين محرك :اند هاي آن به موجود زنده، چنين گفته دهي و تأثيرات و جهت

هايي هستند كه زندگي را به  عوامل و انگيزهها  اين :اند است؛ در تعريف غرايز نيز گفته
بخشيده و نوع و جوديش، سوق داده و آن را رشد و فراواني سوي هدف و غايت و

نمايند؛ اين  هاي زندگي را همراه با صفات مخصوصشان حفظ و نگهداري مي گونه
هاي حيات جهت حفظ و بقاي  ها همننين سبب ايجاد عشق و ع�قه در گونه انگيزه
دوستداري  دوستي و حس و توجه و عنايت به پرورش آن گشته است؛ وطنهايشان  نسل



 361  »پديدة زندگي و مرگ«فصل سيزدهم: دليل 

 

آور شده  هاي اجدادي را باعث شده و منجر به بسياري اعمال عجيب و شگفت سرزمين
باشند؛ اما اين غرايز با وجود تمام آننه گفته شد، فاقد هر  كه حاكي از رشد و هدايت مي

 گونه عقل و تدبيرند. 
ه با آيد ك حال كه دانستيم غرايز، فاقد عقد و تدبير و شعورند، اين سؤال پيش مي

را در جهت انجام كارهاي دقيق، استوار و عاق�نه هدايت و ها  آن وصف اين چه كسي
كند كه در تحقق بسياري از عناصر و عوامل هدفدار بر پهنإل اين هستي پهناور،  رهبري مي

هاي مورد تصرف  آفرينند؟. غريز  فاقد عقل و انديشه كه نه توان درك پديده مؤثر و نقش
يابد اما در عين حال، حكيمانه كار انجام  ه هدف وجوديشان را درميخويش را دارد و ن

 ها را در آن به وديعه نهاده است؟  حكيمانه در پديدهدهد؛ چه كسي اين توان تصرف  مي
انگيز غريزي در  برخي از اعمال شگفت» كريستي موريسون«فيزيكدان مشهور 

يلي در علوم طبيعي و رياضيات با دل :نمايد كه حيوانات را توصيف كرده و سپس بيان مي
ها را  كند؛ نظرياتي كه اين شگفتي قاطيعت تمام، آرا و نظريات منكران خدا را رد مي

امكان ندارد كه چنين  :افزايد ميدهند. وي همننين  صرفاً به تصادف محضر نسبت مي
م اعمالي ناشي از تصادف باشند بلكه نتيجإل پردازش و مهياسازي حكيمانه ذاتي حكي

 هستند و بس. 
  :گويد آور غريزي حيوانات مي اين دانشمند در وصف برخي اعمال شگفت

اي را به پرندگان بخشيده كه در هنگام بازگشت از نقاط دور و نزديك  خداوند غريزه«
دهند. مث�ً گنجشك خانگي  راه درست را تشخيص ميشان به كمك آن،  به لنه و كاشانه

كند، در هنگام پايان فصل پاييز از  سازي و زندگي مي لنهمان هاي كه در چين و لي خانه
كنند ولي با فرارسيدن  كوچ ميهاي گرمسير جنوبي  ترس سرما و در پي گرما به سرزمين

 گردد.  اش برمي فصل بهار به زادگاه اوليه
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بينيم كه به سمت  هاي فراواني از پرندگان را مي در ماه ايلول (سپتامبر، شهريور) دسته
74Fهاي جنوب در حال پروازند؛ حتي گاهي مسافتي حدود هزار ميل سرزمين

را بر فراز  1
بري را درون  بدون آنكه راه را اشتباه رفته و گم شوند؛ هر گاه كبوتر نامهپيمايند  دريا مي

قفسي حمل نموده و به مكان دوردستي ببريم، اندكي در اثر صداهاي غيرطبيعي و ناهنجار 
شود اما پس از مدتي پلكيدن و گشت در اطراف خود،  زده مي ناشي از سفر، حيرت

يكراست راهش را در پيش گرفته و بدون سردرگمي يا گمراهي از همان راهي كه آمده به 
 گردد.  وطن و كاشانإل خويش برمي

بينيم كه پس از كاوش و جستجو در پي شهد گياهان، بدون گم  زنبور عسل را مي
تر اينكه حتي  گردد؛ عجيب ر و نزديك به كندوي خود باز ميهاي دو كردن راه، از مسافت

هاي راه  وزش بادهاي شديد نيز كه درختان و گياهان را به حركت و لرزه درآورده و نشانه
 تواند مانع برگشتنش به كندو باشد.  برد؛ نمي را از بين مي

نش نسبت نگريم كه گرچه حواس غريزي او در راهيابي و برگشتن به وط انسان را مي
تواند  به حيوانات ذكر شده ضعيف است، اما خداوند عقلي به او داده كه به كمك آن مي

هاي دريا و فضا،  در تاريكيها  آن مث�ً شناوري نظير قايق و كشتي را ساخته و به وسيلإل
 تواند جاي خالي غريز  ضعيفش را پر نمايد ... . راه خود را بازيابد؛ و اين مي

ها، راه درست را  هايي در مكاني رها شود، قادر است در تاريكترين شباگر اسبي به تن
در پيش گرفته و كمترين اخت�ف درجإل سردي و گرمي دما را در اطراف خود احساس 
نمايد؛ همننين به كمك اشعإل مادون قرمز بسيار ضعيفي كه در دو طرف چشمانش وجود 

 دهد.  دارد، راه خود را تشخيص مي

___________________________________ 
متر؛ هر ميل دريايي  1609انگليسي  ، مقياس طول كه اندازه آن مختلف است. هر ميلMille :ميل -1

متر؛ در عربي ميل به معني مسافتي به اندازه مد بصر در روي زمين يا چهار هزار ذراع گفته  1852
 شود (فرهنگ فارسي عميد) (مترجم).  مي
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ها بر  شبموش خونگرمي را كه در نظرش زيباست و در تاريكترين جغد قادر است 
 ».كند، تشخيص داده و به خوبي ببيند روي گياهان سرد و نمناك حركت مي

شعور است يا نتيجإل پردازش و  ناشي از تصادف كور و بيها  اين حال بگوييد كه آيا
75Fمهياسازي حكيمانإل ذاتي حكيم؟

1  
*** 

آيا عجيب نيست كه اين طفل نوپا ك انسان بياندازيم؛ اكنون نگاهي به نوزاد كوچ
بدون آنكه شيرخوارگي را از كسي آموخته و يا چيزي از اين امر حياتي را با فكر خويش 
درك نمايد، از همان ابتداي تولد بر اساس الهام، قادر به انجام اين عمل ارزشمند است. 

گونه تفكر منسجمي نداشته و بيشتر  جالب اينكه كودك در اين مقطع زماني، توانايي هيچ
 هاي رفتاري است.  العمل حركاتش ناشي از نيازهاي غريزي يا عكس

اما چه كسي روش شيرخوارگي را به اين كودك تازه به دنيا آمده آموخته و آن را به 
نيكوترين صورت در درونش نهاده و قدرت مكيدن را در اين سن به وي عطا نموده است؟ 

چگونه دقيقاً همزمان با فرسايي است؛ اما  مكيدن، عمل شكافندگي طاقتيم دان حال كه مي
آماده شدن پستان و پر شدن از شير و غذاي مهيا، اين عمل توسط نوزاد انجام گرفته است؟ 
چگونه اين پستان در بهترين نقطإل بدن مادر جهت حضانت و شيردهي نوزاد قرار داده شده 

حبت مادري، در سينإل مادر كاشته شده تا از كودكش است؟ چگونه درخت پربار مهر و م
ها را از او دور سازد؛  مراقبت و به او مهر ورزد؛ آستين خدمتش را بال زده و اذيت و ناراحتي

اش بخندد؟ و  هاي كودكانه  هايش بگريد و بر خنده داري كند؛ بر گريه به خاطرش شب زنده
هاي متوالي تا سن بلوغ  ب و پي در پي در دورهبالخره چگونه اين همه مراحل را به طور مرت

گذارد؟ چگونه پستان مادر به مثابإل بهترين كارخانه جهت  و پختگي و كمال بنه پشت سر مي
ترين شير و غذاي كودك، شكل گرفته و سر و سامان يافته است؟ و  بهترين و مناسبتوليد 

___________________________________ 
و فصل » غرائز الحيوانات«فصل هشتم تحت عنوان » العلم يدعو لإليمان«رجوع كنيد به كتاب  -1

 ». مصادفه«عنوان شانزدهم زير 
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هاي سني  ناسب با نيازمنديچگونه مقدار عناصر توليدي موجود در شير اين كارخانه، مت
هاي متفاوت است؟ چگونه اين شير، هميشه گرم و تازه و متناسب با دماي  كودك در دوره

بدن طفل است كه نه داغ و سوزنده و نه سرد و آزاردهنده است؟ شير آماده، خاصيت مهم 
هاي  ها و بيماري ديگري نيز دارد و آن، محفوظ نگاه داشتن بدن كودك در برابر ميكروب

باشد؛ اگر چنين نبود، احتمال داشت كه بدن نوزاد رشد نكرده و به مرحلإل كمال  واگيردار مي
 و پختگي خود نرسد!. 

اشاره نماييم اي از اظهارات پزشكان در رابطه با شير مادر  در اينجا لزم است به گوشه
 كه با دست تواناي خداوند جهت تغذيإل كودك مهيا گشته است. 

بر اين نكته اتفاق دارند كه شير مادر از هر شير حيواني يا مصنوعي ديگر تمام پزشكان 
 باشد ... . هاي كودك مي بهتر است، زيرا در بردارند  تمام نيازمندي

از غذاهاي ها  آن ترين علل مرگ و مير كودكان، تغذيإل اند كه يكي از مهم ها افزوده آن
اند كه لزم است كودك حتماً از شير  دهو به همين جهت تأكيد نموباشد  غير شير مادر مي

وجه جايز نيست از شير حيواني يا شيرخشك مصنوعي به  مادرش تغذيه كند و به هيچ
 جاي شير مادر به نوزاد داده شود. 

اند كه ميزان ارتكاب جرم و  شناسان اجتماعي در تحقيقاتشان بدين نتيجه رسيده روان
به مراتب اند،  شيرخشك مصنوعي استفاده نموده جنايت، در ميان افرادي كه در كودكي از

اند؛ اين بدان علت است كه در ايام  بيشتر از كودكاني است كه از شير مادر تغذيه كرده
 اند.  نصيب بوده شيرخوارگي از مهر و محبت مادري بي

اش خودداري نموده  بنابراين هرگز جايز نيست كه مادر به هر دليلي از شير دادن بنه
ك به او بدهد؛ چرا كه اين كار موجب تغيير و دگرگوني در ساختار طبيعي و شيرخش

 كودك خواهد شد كه خداوند در بهترين شكل، آن را اتقان بخشيده است. 
كارخانإل سازند  آوري از پستان مادر، اين  كالبدشكافان، اوصاف و خصوصيات حيرت

اي شكل درون  هاي روزنه دهغ :اند اند؛ مث�ً گفته شير و غذاي مناسب كودك ذكر كرده
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عناصر موجود در آن را هاي شيري نيز مشهورند ـ شير و تمام  پستان ـ كه به خوشه
هاي شيري يا  شوند تا توسط خوشه سازند؛ اين عناصر از راه شير وارد پستان مادر مي مي
 ند. هاي شيرساز، پس از تغيير و تحولت لزم، تبديل به شير مناسبي براي نوزاد گرد غده

دارد، و آيا هر فرد عاقل  ها، انسان را به تعجب وانمي ها و شنيدني آيا تمام اين خواندني
خواند؛  و خردمندي را با زبان حال، به سوي آفريدگار و پروردگار داناي حكيم فرانمي

 كند؟! پروردگاري كه با اختيار و اراد  مطلق خود هر چه بخواهد مي





 
 
 

 

 :ششم بخش
 ات زنده از قهر و غلبة مرگ گريزناپذيري موجود

پيوسته خواستار خلود و جاودانگي بوده و رؤيايش را  ها انسان در طول تاريخ بشري،
مرگ را ناخوش داشته و از آن گريزانند؛ اما از طرف ديگر بينند و برعكس،  به خود مي

ن را هايشان كوبيده شده و رؤياهايشا هميشه، مرگ به مثابإل پتكي سنگين بر فرق خواسته
حادث اي از زمان،  است كه در برههاي  برهم زده است؛ مرگ نقطإل پاياني هر موجود زنده

اي كه نه توان دور كردنش را دارد و نه ياراي به تأخير انداختن آن را؛ و در  شده به گونه
 ناپذير است.  اي ع�ج يك ك�م عارضه

در پي يابد؛ پيوسته  را نمي انسان همواره به دنبال اكسير بقا و آب حيات است ولي آن
اش بر  يابد؛ رؤياي چندين ساله امان است ولي آن را نمي دوايي جهت شفاي اين درد بي

باد رفته و بسان غباري اندك، در فضا محو گشته و خواسته يا ناخواسته به دعوت مرگ، 
لبيك استجابت گفته و فرمانش را گردن نهاده است؛ به همين جهت متوجه شده كه 

دست، از بلنداي وجود بر آنان مسلط بوده و همگان تحت امر و  طاني نيرومند و چيرهسل
عليرغم دانستن نهند.  توان و اختيار وي حركت نموده و حيات و مرگ را پشت سر مي

اي ناخوشايند است كه خريدار آننناني نداشته و  ها، مرگ همننان پديده اين واقعيت
اش، حتمي  داشتني است كه فراق و جدايي دوستبرعكس، حيات و زندگي، آن محبوب 

گذارند ولي درد،  وجود ميپس از ديگري پا به عرصإل يكي ها  باشد؛ نسل و گريزناپذير مي
است كه قادر همان درد است و دوا همان دوا. موضع انسان، همان موضع عجز و ناتواني 

 نيست گامي فراتر از آننه برايش مقدر شده، بنهد. 
باشند  همانند ديوارهاي متين و محكم مي، ها انسان هاي معين شد  مرگ اجل و زمان

ها مت�شي و از هم  كه ميان زندگي و مرگ، كشيده شده و عمر آدميان هنگام رسيدن بدان



 هاي فروزان در شناخت يزدان مشعل    368

 

 

پاشند؛ اما مرگ، با وجود تشخيص و شناخت برخي از علل و عوامل ظاهريش  فرومي
باشد و زندگي نيز به رغم درك و  مي همننان يكي از رازها و اسرار قضا و قدر الهي

و موجبات ظاهريش، همننان يكي از اسرار قضا و قدر شناخت برخي از اسباب 
كنيم، از راه تناسل و توليدمثل گونإل  پروردگار است؛ زيرا هر نوع زندگي را كه مشاهده مي

إل كنيم كه ابليس به كمك وسوس شود. با اندكي دقت م�حظه مي پيش از خود ناشي مي
گونه به ذهن و   را بفريبد؛ چرا كه اين و حوا همين لذت جاودانگي، توانست آدم

درون همان خيالشان وسوسه نمود كه گويا اكسير و خميرمايإل جاودانگي در بهشت، 
را از خوردنش برحذر داشته بود. بدين ترتيب، آنان ها  آن درختي نهفته است كه خداوند

ص و ولعي كه بر پايداري و دوام حيات در وجودشان را با سوء استفاده از همان حر
ديد، دچار لغزش و خطا نمود. اما آن دو به محض سقوط در خطا و گناهشان، نه تنها  مي

 نصيب گشتند.  در زندگي جاودانه نشدند، بلكه از ماندگاري و سكونت در بهشت نيز بي
گونه  آنان را اينسور  مباركإل اعراف داستان  25تا  19خداوند عزوجل در آيات 

  :فرمايد برايمان بازگو مي
اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و در هر كجا كه خواستيد (بگرديد و «

هاي آن) بخوريد، ولي به اين درخت نزديك نشويد (و از آن نخوريد، كه اگر  از نعمت
تا (مخالفت  چنين كنيد) از زمر  ستمكاران خواهيد شد. سپس شيطان آنان را وسوسه كرد

هايشان را از تن بدرآورد و برهنه و عريانشان  با فرمان خدا را در نظرشان بيارايد و لباس
گارتان پرورد :بديشان نمايد، و (بدين منظور) گفتسازد) و عورات نهان از ديد  آنان را 

شما را از اين درخت باز نداشته است، مگر بدان خاطر كه (اگر از اين درخت بخوريد) 
گرديد و) از زمر  جاويدانان (در اين سرا)  شويد، و يا اينكه (جاودانه مي فرشتإل مي دو

خواهد شد. و براي آنان بارها سوگند خورد كه من خيرخواه شما هستم. پس آرام آرام 
هنگامي كه از آنان را با مكر و فريب (به سوي نافرماني و خوردن از آن درخت) كشيد. 

هاي خود) شروع  ويش بديدند، و (براي پوشاندن شرمگاهآن درخت خوردند، عورات خ
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را بر خود افكندند. پروردگارشان ها  آن هاي (درختان) بهشت كردند و آوري برگ به جمع
فريادشان زد كه آيا شما را (به سرزنش ايشان پرداخت و خطاكاري آنان را متذكر شد و) 

آشكارتان است (و خير شما را  از آن درخت نهي نكردم و به شما نگفتم كه شيطان دشمن
پروردگارا! ما  :خواهد؟). (آدم و همسرش، دست دعا به سوي خدا برداشتند و) گفتند نمي

ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني، از  (با نافرماني از تو) بر خويشتن ستم كرده
ين جايگاه (از ا :زيانكاران خواهيم بود. (خداوند خطاب به آدم و حوا و ابليس) گفت

وال) پايين رويد. برخي دشمن برخي خواهيد بود. در زمين تا روزگاري استقرار خواهيد 
در زمين (توليد نسل  :مند خواهد شد. (خداوند گفت هاي آن) بهره داشت و (از نعمت

شويد) و از آن (هنگام  ميريد (و دفن مي بريد و در آن مي كنيد و) زندگي به سر مي مي
 ».آييد گرديد و) بيرون مي ميرستاخيز زنده 

آمد تا جانش را بستاند؛ ابتدا براي  فرشتإل مرگ به فرمان خدا نزد موسي
مرگ ناخوشايند آمد، ولي پس از آنكه دانست هر اندازه در اين جهان زندگي  موسي

پروردگارا، اينك كه زمان مرگم نزديك شده، « :كند عاقبتش مرگ خواهد بود، عرض كرد
پرتاب سنگي، به سرزمين مقدس نزديك گردان تا در آن جا جانم را به تو مرا همانند 

 از ابوهرير /و امام مسلم /اين سخن در حديث صحيحي كه امام بخاري». بسپارم
 نقل شده است.  اند، از زبان موسي روايت نموده

امان سلطان مرگ، تسليم و مقهور  كند كه در دست بي هر انساني به خوبي احساس مي
كه زمان مرگ داند  باشد؛ و نيز به خوبي مي اي در دفع آن، سودبخش نمي ست و هيچ وسيلها

آدميان، نامعلوم بوده و ارتباطي با نيرومندي يا ضعف جسماني ندارد. چه بسيارند افراد تنومند 
هيكلي كه در عنفوان جواني و بهار زندگاني، يا در اوان كودكي به پيشواز مرگ  و قوي
ضعيف و لغراندامي كه بر خ�ف تصور، فراتر از انتظار و ؛ و چه بسيارند افراد اند شتافته

 اند.  شد، زندگي نموده حتي دو برابر يا بيشتر از عمري كه تصور مي
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اند كه توسط نيرويي  ريزي شده هاي از پيش طراحي و برنامه ، زمانها انسان موعد مرگ
اند؛ قضيإل اجل نيز در  هاي معيني ثبت شده دست، در اندازه پنهان و حاكمي قاهر و چيره

 واقع، يكي از آيات آفريدگار حكيم و بسيار عظيم است. 
  :گويد قرآن كريم در چندين مورد از آيات بيناتش، برايمان از پديد  مرگ سخن مي

  :فرمايد سور  مباركإل واقعه مي 61و  60خداوند عزوجل در آيات  -1
شود  ايم، و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي ين ساختهما در ميان شما مرگ را مقدر و مع«

رود). هدف (از قانون مرگ) اين  گردد و از دست ما بدر نمي (و كسي بر ما چيره نمي
است كه گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بياوريم، و (سرانجام) شما 

 ».دانيد آفرينش تازه ببخشيم را در جهاني كه نمي
  :فرمايد سور  مباركإل عنكبوت مي 57و  56در آيات  -2
اي بندگان مؤمن من! زمين من فراخ است (و اگر در جايي تحت فشار كفار و «

و تنها مرا بپرستيد، (چرا كه توانيد به نقاط ديگري مسافرت كنيد)  ، ميستمگران بوديد
ند و) هر مير مي ها انسان پرستش توحيدي، رمز آزادگي و سرافرازي است). (سرانجام همإل

شويد (و هر يك جزا و  چشد سپس به سوي ما باز گردانده مي كسي مز  مرگ را مي
 ».گيرند) سزاي خود را مي

  :فرمايد عمران مي سور  مباركإل آل 185و  145در آيات  -3
و هينكس را نسزد كه بميرد مگر به فرمان خدا. و خداوند وقت آن را دقيقاً در مدت «

كرده است (در كتابي كه مشتمل بر مرگ و ميرهاست مشخص و محدودي ثبت و ضبط 
گمان به شما پاداش و پادافر  خودتان  چشد، و بي نوشته است). هر كسي مزه مرگ را مي

شود. و هر كه از آتش دوزخ دور گردد و به  به تمام و كمال در روز رستاخيز داده مي
كرده است. و زندگي دنيا بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پيدا 

 ».چيزي جز كالي فريب نيست
  :فرمايد سور  مباركإل نساء مي 78در آيإل  -4



 371  »پديدة زندگي و مرگ«فصل سيزدهم: دليل 

 

هاي محكم و استوار جايگزين  يابد، اگرچه در برج هر كجا باشيد، مرگ شما را درمي«
 ».باشيد ...

  :فرمايد سور  مباركإل جمعه مي 8در آيإل  -5
گردد و شما را  جام با شما روياروي ميگريزيد، سران قطعاً مرگي كه از آن مي :بگو«

شويد كه از پنهان و آشكار آگاه است، و  يابد، بعد از آن به سوي كسي برگردانده مي درمي
 ».گرداند ايد باخبر مي شما را از آننه كرده

  :فرمايد سور  مباركإل انعام مي 61و خداوند عزوجل در آيإل  -6
مراقباني (از فرشتگان را براي حسابرسي  خداوند بر بندگان خود كام�ً چيره است. او«

گمارد (و آنان بكار خود با دقت تمام تا دم  فرستد و مي و نگارش اعمال شما) بر شما مي
گردند) و چون مرگ يكي از شما فرارسيد، فرستادگان ما  مرگ يكايك شما، مشغول مي

و (فرشتگان گروه اول  گيرند، آيند و) جان او را مي (از ميان فرشتگان ديگر به سراغ او مي
 ».كنند و فرشتگان گروه دوم هيچ كدام در مأموريت خود) كوتاهي نمي

پس بدين ترتيب م�حظه نموديم كه مرگ، حكم و تصميم پروردگار است كه در 
 راي از جانب خداوند به اجرا درخواهد آمد. بنابراين هر نفسي ناچا مورد هر موجود زنده

دست به نشد و انسان از ترس مرگ به هر جا كه بگريزد و است كه طعم و مز  مرگ را ب
و اي گردد، ناگزير به دامش خواهد افتاد؛ چرا كه قدرت خداوند برتر  دامان هر وسيله

را اي  والتر از قدرت بندگانش بوده و با همين قدرت عاليه، زمان مرگ هر مخلوق زنده
 يده است. مشخص نموده و اين اجل در نزدش نوشته شده و ثبت گرد

شود و نه  هاي معين، مرگ هيچ كس نه ساعتي پيش انداخته مي لذا با توجه به اين اجل
ساعتي پس؛ و هيچ كس جز با درخواست و اراد  خداوند نخواهند مرد و هيچ قرباني يا 

 اي جز با اجازه و موافقت او جان نخواهد داد.  كشته
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ي خداوند، يعني جلو  ها نام ي ازا ، جلوه»حتميت مرگ«بنابر تمام آننه گفته شد، 
قهاريت اوست كه از دليل آشكار، بر وجود مقدس و سراسر نور خداوند عزوجل به 

 آيد. شمار مي
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همواره و به دنبال يكديگر پيامبراني دعوتگر، هدايتگر و در طول تاريخ بشريت، 
ين الگوي انساني و فضايل اخ�قي و ممتاز از همگان در ميان تر كامل اص�حگر، در
اند، برايشان غمخواري نموده و بر  داشته اند؛ مردم را خيلي دوست مي برانگيخته شده

 اند.  نجات و سعادتشان حرص ورزيده
هاي  هاي زماني، اخت�ف مكاني و زباني، تفاوت ، با وجود فاصله†همگي پيامبران
صدا  سو و هم امر دعوت و فراخواني مردم به سوي ايمان به خدا، همنسبي و قومي، در 

بخش؛  وست روزيا خداوندي كه آفريدگار جهان و جهانيان است و هماند؛  بوده
را درست مطابق  ها انسان ميراند؛ حاكم دادگري كه گرداند و مي اي كه زنده مي آفريننده

 دهد.  هايشان را مي يا سزاي بدي ها كردارشان محاسبه و بر همين اساس، پاداش خوبي
نقطإل مشترك ديگر در دعوت همگاني پيامبران از يك طرف، برحذر داشتن مردم از 

د؛ از طرف ديگر، آنان را به باش ورزي به خداوند مي زي يا شركعاقبت بد و ناگوار كفرور
بد  كسب فضايل اخ�قي، اعمال حسنه و نيكوكاري فراخوانده و از اخ�ق پست و اعمال

ساختند كه خداوند، به دادگري،  نمودند؛ همننين برايشان روشن مي و بدكرداري نهي مي
خويشاوندان نزديك، نيكي نمودن در حق پدر و احسان و نيكوكاري، بخشش در حق 

فرمايد؛ و از انجام فحشا و منكرات، تجاوز  شرك امر مي مادر، پرستش خداوند يكتا و بي
شريك نهادن، آزار و نافرماني پدر و مادر، قطع صلإل رحم با به حقوق ديگران براي خدا 

 فرمايد.  خويشان و هر گونه ضرر و زيان يا شرارت و طغيان نهي مي
اند كه زندگي اين دنيا، پست و ناچيز  ع�وه بر اين، براي مردم بيان نموده †پيامبران

و نيكبختي ابدي  است ولي زندگي در جهان آخرت، پايدار، جاودانه و سرشار از سعادت
براي كساني كه در زندگي دنيوي به خداوند ايمان داشته و كردار نيكو و البته  است 

اند، پر از انواع  اما براي كساني كه به خدا كفر و عصيان ورزيدهاند؛  شايسته انجام داده
 عذاب و بدبختي ابدي است. 
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هاي  تي اراده در برابر شهوتكساني كه به وجود خدا ايمان دارند، اما به خاطر ضعف و سس
اند، اگر به گناهشان اعتراف و از  خود، نه از روي گردنكشي و طغيان، خدا را نافرماني كرده

عذاب پروردگارشان بيمناك و به عفو و بخشش وي اميدوار باشند، وضعيت كار و فرجامشان 
دهد و سپس او را  عذاب ميدادگرانه بر خداوند است؛ هر كس را بخواهد مطابق كردار بدش، 

نمايد؛ يا با فضل و كرم خود  به سبب ايماني كه قب�ً داشته، داخل منزل پر از نعمت بهشت مي
 نمايد.  و او را عفو ميهايش درگذشته  ئات و بديياز س

ها  آن اين است كه همإل †نقطإل مشترك و خيلي مهم ديگر در رسالت عموم پيامبران
بر آنان وحي نازل كرده و به عنوان پيامبر به سوي مردم  كه خداوند عزوجلاند  بيان فرموده

ها  شان فرموده تا اصول ايمان، راه و رسم شريعت و قانونگذاري را از جانب خدا بدان روانه
اب�غ نمايند؛ لذا هر كس آنان را تصديق و از دستوراتشان پيروي كند، نجات خواهد يافت، 

روغگو بپندارد و از پيرويشان سرباز زند، دچار ه�كت را دها  آن اما هر كه تكذيبشان كرده يا
 گشته و در معرض عقوبت و عذاب خداوندي قرار خواهد گرفت. 

است؛ آياتي هايي عطا فرموده  ، آيات و نشانه†خداوند سبحان به هر كدام از پيامبران
شان گواهي  كه هر شخص عاقل و باانصافي به محض مشاهده، بر صدق و راستي آورنده

 كند.  پرهيز كرده و ميها  آن و از تكذيب و دروغگو پنداشتناده، پيامشان را پذيرفته د
اي  العاده پيامبري در نوع خود، از جملإل معجزات و كارهاي خارقهاي هر  آيات و نشانه

 اند.  ناتوان و شكست خورده ها، آن بودند كه مردم در هر عصري در تحدي و مقابله با
و تبليغات خداوندي، مردم قومشان را نيز از  ها رسالت جامدر ضمن ان †پيامبران

دادند؛ سپس گروهي از  پيامدهاي تكذيب و نافرماني، نظير ه�كت و ويرانگري بيم مي
ورزيدند. لذا بعد از اتمام حجت و  قومشان ايمان آورده و گروهي ديگر كفر ميافراد 

از جانب خداوند بيان  †نبستن راه هر گونه عذري، هشدار و وعيدهاي كه پيامبرا
كرده بودند، به وقوع پيوسته و عذاب و عقاب زودرس خداوندي بر كافران و 

 گشت.  كنندگان خدا و دين خدا، نازل مي تكذيب
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هاي پيشين را در  شماري از ملت تاريخ بشري، داستان و سرگذشت ه�كت اقوام بي
را تكذيب و در زمين طغيان و خود ثبت و نگهداري نموده است؛ اقوامي كه پيامبرانشان 

شان را به صورت آثار باستاني بر  تجاوز كرده بودند، بقاياي شهر و روستاهاي ويران شده
هاي آينده گشته و بسان آياتي گويا و  روي زمين برجاي مانده، تا سبب عبرت و پند نسل

و فرستادگان خدا روشن، بر عواقب و پيامدهايي گواهي دهند كه به خاطر تكذيب 
 و طغيان و تجاوزگري در زمين، دامنگير اقوام گذشته گرديده است. ها  آن سرپيني از پيام

كنندگان حق و تجاوزرگران روي زمين، به روشي صورت  ه�كت و نابودي تكذيب
اند؛ لذا  قلمداد شده †و فراتر از قدرت بشري پيامبران ها انسان گرفته كه مافوق توانايي

اند. به  دهند، تصديق نموده ين سبب كه از غيب و نهان خبر ميرا بد †رسالت پيامبران
گردد كه در وراي جهان عيني و هستي مشهود، نيرويي غيبي  دنبال آن، خود به اثبات مي

 كند.  وجود دارد كه با سلطه و هيمنإل خويش بر آن حكومت مي
اند  ا آموختهه ، حتي راز اين نيروي غيبي را براي مردم بيان نموده و بدان†پيامبران

باشد كه جهان را  كه اين نيرو، همان قدرت آفريدگار و پروردگار هستي ـ اهللا ـ تعالي مي
نمايد؛ خداوندي كه داراي تمام صفات كمال  تدبير و رهبري ميايجاد و امورش را 

 باشد و از هر عيب و نقصي كام�ً پاك و مبراست.  مي
 1934در سال » رادار«ن كاشف و سازند  ، فيزيكدان و اولي»رابرت موريس پيچ«دكتر 

نگاشته، از پديد  تاريخي ظهور » اي فراگير تجربه«مي�دي، در مقالتي كه با عنوان 
 76F1 :و معجزاتشان بر وجود خدا استدلل نموده كه خ�صإل آن به قرار زير است †پيامبران

گويند و خود  مياز غيب سخن يابيم  هاي با استعدادي را در طول تاريخ بشر مي انسان«
  :كنند؛ مضمون پيامشان دو گونه است را پيامبران خدا معرفي مي

___________________________________ 
 . 19، ص »اهللا يتجلي في عصر العلم«به نقل از كتاب  -1
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اين جهان، آفريدگاري يكتا دارد كه واجب است به آن ايمان  :گويند قسم اول مي«
دهند كه در آينده به وقوع  داشت. در قسم دوم از برخي امور غيبي و پنهان خبر مي

 خواهد پيوست. 
گوييم كه بعد از گذشت صدها سال و به گواهي و  ز كرده و ميابتدا از قسم دوم آغا

و  ها رسالت شهادت روزگارهايي در تاريخ ديرينإل بشر، راستي و صداقت تمامي اين
از غيبيات عليرغم   پيامدهاي غيبي اثبات و تأييد گرديده است؛ چرا كه اين مجموعه

جيده و نخواهد گنجيد و لذا پيشرفت علوم گوناگون، در داير  تحليل و تفسير علمي نگن
 كند.  همين واقعيت، بر صحت رسالت و راستي پيامشان دللت مي

بر ما واجب است كه به اخبار و پيامشان در  :گوييم بنابراين در مورد قسم اول نيز مي
مورد وجود خداوند و صفات كمالش باور كرده و تصديقشان نماييم؛ چرا كه نه تنها 

در پذيرش چنين باوري وجود ندارد، بلكه در اندرون خود نيز گونه مانعي عقلي  هيچ
 ...».كنيم  حقانيت آن را احساس مي



 
 
 

 

 :پانزدهمفصل 

 »اعجاز قرآن«دليل 

 :اين فصل شامل چهار بخش زير است
 .مقدمة اعجاز قرآن :بخش اول
 .مقولة اعجاز بالغي و ادبي قرآن :بخش دوم
 .مقولة اعجاز تشريعي قرآن :بخش سوم

 .مقولة اعجاز علمي قرآن :خش چهارمب





 
 
 

 

 :بخش اول
 مقدمة اعجاز قرآن 

برند قرآن  ها را كه گمان مي و جن ها انسان خداوند عزوجل در ك�م گوهربارش، تمام
ك�م بشر است و از جانب خداوند حكيم و حميد نازل نشده، به تحدي و مبارزه 

 ، ك�مش مشابه قرآن فراهم آورند. خواسته تا براي صدق مدعايشانها  آن فراخوانده و از
  :فرمايد سور  اسراء مي 88لذا خداوند عزوجل در آيإل 

اگر همإل مردمان و جملإل پريان گرد آيند و متفق شوند بر اينكه همنون اين  :بگو«
توانند مانند آن را  هاي دلربا و معاني زيبا بسازند و) بياموزند، نمي قرآن را (با اين شيوه

ائه دهند، هر چند هم برخي از ايشان پشتيبان و مددكار برخي ديگر شوند بياورند و ار
(چرا كه قرآن ك�م يزدان و معجز  جاويدان آفريدگار است و هرگز از معلومات محدود 

 ».آفريدگان چنين چيزي ساخته نيست)
كنند قرآن،  خواند كه ادعا مي سپس خداوند متعال، كساني را به تحدي و مبارزه فرامي

گوييد  فرمايد اگر راست مي ست؛ لذا ميها انسان پردازي خته و پرداخته اذهان و دروغسا
سور  مباركإل  13فقط ده سور  مشابه آن را ساخته و پرداخته كنيد. به همين جهت در آيإل 

  :فرمايد هود مي
گذارند و)  بلكه (مشركان پا از درخواست گنج رايگان و نزول فرشتگان بالتر مي«
(محمد خودش قرآن را تأليف كرده است و) آن را به دروغ به خدا نسبت  :گويند مي
(اگر اين قرآن را انساني چون من نوشته است) شما (هم) ده سور  دروغين  :دهد! بگو مي

توانيد دعوت  همانند آن را (بنويسيد و براي ما) بياوريد و غير از خدا هر كس را كه مي
 ».(در ادعاي خويش) راستگوييد كنيد (و به ياري خود بطلبيد) اگر
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اي مشابه قرآن را بياورند؛ لذا  توانند تنها سوره كند تا اگر مي را دعوت ميها  آن سپس
  :فرمايد سور  يونس مي 38در آيإل 

قرآن را خود ساخته و پرداخته است و) او آن را به گويند كه (محمد  بلكه آنان مي«
چنين است و قرآن ساختإل بشر است) شما يك (اگر  :دروغ به خدا نسبت داده است. بگو

خواهيد به جز  سور  همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و در اين كار هر كسي را كه مي
گوييد (كه قرآن را من ساخته و  خدا فراخوانيد و به كمك بطلبيد، اگر راست مي

 ».ام) پرداخته
باشد، در  با منكران مي طلبي اين مجموعه از آيات كه در برگيرند  تحدي و مبارزه

 اند.  ابتداي دعوت و اوايل عهد مكي نازل گشته
سور  مباركإل بقره  33سپس خداوند در مرحلإل بعدي يعني اوايل عهد مدني، در آيإل 

  :فرمايد چنين مي
اي  ايم، دچار شك و دودلي هستيد، سوره اگر دربار  آننه بر بند  خود نازل كرده«

رائه دهيد) و گواهان خود را به جز خدا (كه بر صدق قرآن همانند آن را بسازيد (و ا
دانيد،  ايد و همسان قرآنش مي دهد) فراخوانيد (تا بر صدق چيزي كه آورده گواهي مي

 ».شهادت دهند) اگر راستگو درستكاريد
گويند گواهاني را غير خدا از  خواهد آنان را فراخواند كه اگر راست مي با اين پيام مي

تا منصفانه بر ايشان گواهي دهند كه آيا آننه را آورده و ساخته و ن برگزينند ميان خودشا
كند، واقعيت  اند و به گمان خودشان با اعجاز و ظرافت قرآن برابري مي پرداخته نموده
 دارد يا خير؟!

آيد؛ چرا  مي، وصفي كلي براي تمام جوانب ب�غي و فكري آن به شمار »اعجاز قرآن«
هاي تربيت و پرورش،  و قانونگذاري، اخبار و قصه و داستان، گونهيع كه در ابعاد تشر

بيان چيزهايي كه در گذشته اتفاق افتاده يا اكنون موجود است و يا در آينده ايجاد خواهد 
يا واقعيت و حقيقت مطابقت داشته و هرگز باطلي در آن راه نيافته و ها  اين شد، در تمام
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از جانب خداوند عزيز و حكيم، دانا و ستوده نازل  نخواهد يافت؛ لذا شكي نيست كه
 گشته است. 

خداوند عزوجل، پرده از اعجاز فكري قرآن كنار زده و بيان فرموده كه ك�مي حقيقي 
سور   42تا  41گونه باطلي در آن راه نيافته و نخواهد يافت؛ لذا در آيات  است و هيچ

  :فرمايد مباركإل فصلت مي
مانند  رسد، (بر ما پوشيده نمي كنند بدانگاه كه به ايشان مي نكار ميكساني كه قرآن را ا«

گونه باطلي، از هيچ  نظيري است. هيچ بينند). قرآن كتاب ارزشمند و بي و سزاي آن را مي
گردد. (نه غلط و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است، و  جهت و نظري، متوجه قرآن نمي

يشينيان و پسينيان مخالف با آن، و نه دست تحريف نه علوم راستين و اكتشافات درست پ
رسد. چرا كه) قرآن فروفرستاد  خداوند است كه با حكمت و ستوده  به دامان بلندش مي

 ».است (و افعالش از روي حكمت است، شايستإل حمد و ستايش بسيار است)
اسراء  سوره مباركإل 10و  9در مورد جنبإل اعجاز تشريعي و تربيتي قرآن نيز در آيات 

  :فرمايد مي
ها (براي رسيدن به  ترين راه كند كه مستقيم اين قرآن (مردمان را) به راهي رهنمود مي«

كارهاي شايسته و سعادت دنيا و آخرت) است، و به مؤمناني كه (برابر دستورات آن) 
دهد كه براي آنان (در سراي ديگر) پاداش بزرگي (به نام  كنند، مژده مي پسنديده مي

دهد به) اينكه براي كساني كه به قيامت ايمان  ) است. و (به مؤمنان مژده ميبهشت
 ».ايم آورند، عذاب دردناكي آماده كرده نمي

فرمايد كه اگر از جانب غير  در زمينإل اينكه قرآن از جانب خداست نه غير خدا، مي
حقايق ا توانست شاهد اخت�ف بسياري ميان آيات قرآن ب خدا بود، هر كس به راحتي مي

موجود، يا استوار و پا برجا بودنش در بعد تربيت و قانونگذاري باشد و حتي اخت�ف 
نمود؛ چرا كه اين قرآن به  از اجزاي خود قرآن را م�حظه و مشاهده ميميان بعضي 
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صورت بخش بخش و كم كم در مدت بيست و سه سال نازل شده است؛ لذا خداوند 
  :فرمايد ساء ميسور  مباركإل ن 82متعال در آيإل 

انديشند (و معاني و مفاهيم آن را بررسي و وارسي  آيا (اين منافقان) دربار  قرآن نمي«
كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه اين كتاب به  نمي

سبب اخت�ف معاني و احكامي كه در بردارد و اينكه بخشي از آن مؤيد بخش ديگري 
وي خدا نازل شده است؟) و اگر از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و است، از س

 ».كردند اخت�فات فراواني پيدا مي
گردد كه هيچ كتاب علمي، ارشادي، توجيهي يا تاريخي كه  با اين استدلل روشن مي

 ضدهد، خالي از اخت�ف و تناق از گذشته، حال، آينده و حقايق غيبي و پنهان خبر مي
 نباشد.  ها انسان باشد؛ مگر آنكه از جانب خداوند نازل شده و زاييد  تأليف و تدوين نمي

شود كه وجود  بنابراين و با توجه به خالي بودن قرآن از اخت�ف و تناقض، روشن مي
دهد از جانب خداست؛  باشد كه نشان مي معجزه بودن قرآن ميهاي  اين واقعيت، از گونه

نگران اندرون آياتش، پي نبرده و  جز متدبران در قرآن و ژرفاما اين نكتإل اعجازي را 
 كشف نخواهند كرد. 

  :كنند العاده بر دو قضيه زير دللت مي معجزات خارق
وجود نيرويي غيبي، ناظر و نگهبان بر قوانين هستي كه قادر است هر گاه اراده  :اول

 يد. كند، اين قوانين را خرق و از آن بر وجود خويش استدلل نما
نمايد؛ زيرا صفت  بر وجود خداوند دللت ميپس همين جنبإل اعجازي قرآن، لزوماً 

 هميشه همراه و م�زم موصوف خويش است. 
صدق و راستي ادعاي پيامبر مبني بر اينكه فرستاد  خداوند است و رسالت او را  :دوم

بود، هرگز  نمي نمايد؛ چرا كه اگر در ادعايش صادق بر دوش گرفته و به مردم اب�غ مي
كرد؛ و از آنجا كه معجز  قرآن،  العاده را بر دستان وي جاري نمي خداوند معجز  خارق

جوانب مختلف ب�غي، ادبي، تربيتي، تشريعي، علمي و غيره در خود جا داده است، بنده 
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هاي اين جوانب  اندازهاي مختصر و كوتاهي را از مهمترين گوشه (مؤلف) نيز چشم
 نمايم. هايي تقديم خوانندگان مي ب و در ضمن مقولهمختلف، انتخا





 
 
 

 

 :بخش دوم
 مقولة اعجاز بالغي و ادبي قرآن 

ادبيات و ب�غت زبان عربي، اقدام به بيان اعجاز ادبي و شماري از بزرگان  گروه بي -1
ب�غي قرآن كريم نموده و سعي خويش را در پيگيري و جستجوي اين وجوه 

هاي فراوان در  ام موفق به كشف و استخراج نمونهاعجازي مبذول داشته و سرانج
 كنند.  اند كه در اثبات معجزه بودن، كفايت مي اين زمينه شده

گيري از جنبإل اعجاز ب�غي و ادبي قرآن  دانشمندان و بزرگان ادبيات عرب با بهره
 اند.  كريم، علوم ب�غت ـ معاني، بيان، بديع ـ را وضع نموده

و استخراج ساير عناصر و جوانب اعجاز ب�غي و ادبي قرآن  با وجود اين، راه كشف
ها و آيات قرآن كريم، همننان  هاي مختلف ب�غت و ادب و در تمام سوره كريم، در زمينه

 باشد.  باز است و به بلنداي حيات بشري مي
كتابي همانند طلبي قرآن كريم از اعراب، مبني بر اينكه  در برابر تحدي و مبارزه -2

كنيم كه گرچه  ده سور  مشابه يا يك سور  نظير آن بياورند، خاطرنشان مي قرآن يا
العاده و  اعراب معاصر آن زمان در عصر نزول قرآن، اهل فصاحت و ب�غت فوق

گونه برخورد مخالف يا معارض با قرآن را از خود بروز  اي بودند، هيچ برجسته
گانإل  كه قرآن با معلقات هفتنداده و از اين بالتر حتي نتوانستند ادعا نمايند 

77Fمشهورشان

هاي خطيبان و حكيمان و فصيحانشان، يا ك�م مسجع  خطبهيا ، 1
ترين  كاهنانشان كمترين مشابهتي دارد؛ و نيز نتوانستند ادعا كنند كه حتي پيشرفته

___________________________________ 
يعني هفت قصيده شعري معروف دوران جاهلي مربوط به شاعران مشهور آن » ةسبمعلّقات «مراد،  -1

بن حلّز  و  سلمي، لبيدبن ربيعإل، عمروبن كلثوم، حارث زمان، امرؤالقيس، طرفإل بن العبد، زهيرابن ابي
 باشند (مترجم).  بن شداد مي عنتر 
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ك�م عرب در آينده هم ياراي رسيدن و هم طرازي با سطوح و مجاري ك�م 
 قرآني را خواهند داشت. 

اديبان، بليغان و سخنوران عرب و غير عرب كه به اين زبان تكلم و در آن  -3
اظهار خصومت و سررشته و تخصص داشته و در عين حال با اس�م و قرآن، 

هاي همزمان نزول قرآن  اند، بعد از سد  اوليه صدر اس�م و عرب دشمني نموده
اند؛ عليرغم  توان ماندهدر برابر تحدي قرآن، ناتا عصر كنوني و حاضر نيز همننان 
هاي گوناگون، وجوه ادبي و ب�غي قرآن را  اينكه با جديدترين تكنيك و شيوه

اند با ك�م قرآن به  اند، اما باز هم نه به صورت فردي و نه جمعي نتوانسته دريافته
بپردازند و يا حتي قدمي به هدفشان نزديك شده باشند؛ معارضه و رويارويي 

به كمك پشتيبانان و تأييدكنندگان دلسوزشان نيز قادر به چنين  بالتر از آن حتي
اي را در جهت پايين  پروايانه روزي و بي هاي شبانه اند، گرچه ت�ش اي نبوده مقابله

اند؛ اما  آوردن شأن و منزلت اعجاز قرآن و ايجاد شك در آن، از خود بروز داده
 ت�ششان به ناكامي و شكست انجاميده است. 

اين از جانب خداوند بر عموم مؤمنان و كافران تأكيد شده كه قرآن، كتابي بسيار بنابر
اي گرانمايه است؛ لذا هر گاه فردي از كافران و منكران، انصاف به خرج  عظيم و معجزه

گمان خواهد پذيرفت كه آن، ك�م خداوند است و  غرض در آن دقت نمايد؛ بي داده و بي
باشد كه قرآن را از طرف او  ق و حقيقي پروردگار مينيز همان فرستاد  صاد صمحمد

 اب�غ نموده است. 
ب�غي و ادبي هاي متعدد اعجاز  ها و جنبه ي بسياري در بيان و ارائإل گونهها كتاب -4

 توانند جهت كسب معلومات بيشتر به قرآن كريم تأليف گشته، كه ع�قمندان مي
78Fمراجه نمايند.ها  آن

1 
___________________________________ 

الدين عبدالرحمن سيوطي،  ج�ل :التقان في علوم القرآن، تأليف -1 :ها عبارتند از از جمله اين كتاب -1

 ةلالرسا ةسسمناع القطان، مؤ :مباحث في علوم القرآن، تأليف -2سيدمهدي حائري قزويني  :ترجمه
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 -5سيد قطب  :تصوير فني در قرآن، تأليف -4محمد ابوزهره  :قرآن معجزه جاويدان، تأليف -3

 طب در قرآن، مرجع پيشين، ... (مترجم).  -6عبدالرزاق نوفل  :اعجاز عددي قرآن، تأليف





 
 
 

 

 :بخش سوم
 شريعي قرآن مقولة اعجاز ت

تجارب ها و تحقيقات نظري از جانب افراد باوجدان و انصاف،  مطالعات، بررسي
هاي متفاوت موجود در جهان،  ي، مكاتب و نظامينعملي دانشمندان، مقايسإل ميان قوان

اند كه احكام و قوانين موجود در شريعت اس�م برگرفته از قرآن  همگي اثبات نموده
رين قوانين در تأمين سعادت و س�مت بشري و امنيت و ضمانت كريم، بهترين و استوارت

 باشد.  حقوقي آن مي
هاي ح�ل و حرام، معام�ت، اصول  هاي آشكار اين احكام و قوانين را در زمينه نمونه

ها، مكاتب  شيوهها و قواعد عدل و دادگري،  و ضوابط زيربنايي حقوق فرد و اجتماع، پايه
يابيم كه در تمام اوضاع و احوال بشري،  و اجتماعي، و ... ميو راهكارهاي اخ�ق فردي 

قابل تطبيق و اجرا  هاي فكري، مذهبي يا فلسفيشان عليرغم وجود اخت�فات و گرايش
باشد. هر چه بررسي و تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد و تجارب عملي  مي

تر به عمل آيد، بيشتر  بهتر و دقيق ها و قوانين حاكم در جوامع بشري، و مقايسإل ميان نظام
 شود.  بر اثبات اين حقيقت افزوده مي

ها، فنون و  افراد مجرب و كارآزموده، انواع و اشكال مختلف تشكي�ت و سازمان
بشري  جوامعها را در تضمين سعادت، خير، ص�ح و امنيت  ريزي ها، قوانين و برنامه تكنولوژي

د كه مصلحت عامه مردم و تضمين سعادت و عدالت و ان اند؛ سپس م�حظه كرده آزموده
 نمايد.  هاي مذكور مي گذاري ها و قانون امنيتشان، اقتضاي تعديل و اص�حاتي را در نظام

هاي بشري، همننان مشغول تعديل و اص�ح  قانونگذاران و حقوقدانان خبر  نظام
ب، در تأمين سعادت و مطلواز تحقق نتيجإل ها  آن اند كه ناتواني قوانين وضعي گذشته

 اي دست يافتند كه به نظر آنان، مصالح عامه مردم به اثبات رسيده بود. سرانجام به تجربه
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ين الگوي قانوني در دستيابي به اهدافشان بود؛ نكتإل جالب توجه اينكه آن تجربه، تر كامل
 باشد!  يكي از احكام قانوني موجود در قرآن كريم مي

يجاد احكام و قوانيني استوار و برتر جهت تأمين مصالح و بشر از وضع و اناتواني 
هاي دروني و  سعادت جامعإل بشري، ناشي از ناتوانيشان در احاطه و اط�ع بر واقعيت

باشد؛  ميها  آن ها و پاسخگوهاي متناسب با ، نيازمنديها انسان ساختارهاي فيزيكي
كه آنان را از  باشد ن ميها و تماي�ت نفساني و شهوانيشا همننين ناشي از گرايش

به انحراف كشانيده است. چنين عجز و و برنامه، پايبندي به بهترين و استوارترين مكتب 
تشريع و  :قت است كهترين دليل بر اين حقي موجود ميان عموم بشريت، قويناتواني 

لكه از تر و برتري كه در قرآن وجود دارد، ساخته و پرداختإل بشر نبوده ب پايندهقانونگذاري 
 جهان و جهانيان نازل گشته است. پروردگار جانب 

هاي زيباي معجزه بودن، در  اعجاز تشريعي در قرآن كريم، يكي از جلوه :بنابراين
تمام هستي است، و نيز دللت ي است كه خالق حكيم و ستود  دللت بر وجود پروردگار

باشد؛ زيرا اگر  نش مي، فرستاد  حقيقي خداوند به سوي بندگاصدارد بر اينكه محمد
توانست از جانب خود، قرآني را بياورد كه در برگيرند  اعجاز  بود، هرگز نمي گونه نمي اين

 تشريعي باشد!



 
 
 

 

 :بخش چهارم
 مقولة اعجاز علمي قرآن 

 خداوند عزوجل در قرآن كريم، به برخي از آيات موجود در هستي اشاره نموده و در
اند؛  خبر بوده بيعت پرداخته كه مردم از وجودشان بيبرخي از حقايق طبه بيان ها  آن

اي از فيلسوفان و فيزيكدانان گذشته، وجود برخي يا همإل آن حقايق  حقايقي كه حتي عده
نمودند. علت انكارشان اين بوده كه در آراء، نظرات، م�حظات و تفسيراتشان  را انكار مي

ر از حقيقت را از آن ارائه كرده شده و تصويري دوپيرامون هستي دچار خطا و اشتباه 
 بودند. 

تري  هاي علمي، كم كم پيشرفت كرد و تحقيقات پيشرفته سپس بحث و بررسي
صورت گرفت تا سرانجام به كشف حقايقي نايل گشت كه قرآن به صراحت يا به 

اشاره نموده است؛ لذا ديديم دستاوردهايي كه ها  آن صورت ضمني در برخي عباراتش به
اند، درست مطابق با بيانات  ها دست يافته طور حتم و يقين و از راه علمي بدانآنان به 

 باشند.  آشكار يا ضمني قرآن مي
كند بر اينكه قرآن، در حقيقت از جانب خداوند  اين امر غير قابل انكار، دللت مي

ق باشد؛ زيرا هيچ انساني در زمان نزول قرآن و بعد از آن نيز، از وجود چنين حقاي مي
گونه علم و شناختي نداشته تا اينكه پس از مدت زمان بيشتر از ده قرن بعد از  علمي هيچ

 اند.  نزول قرآن، توسط پژوهشگران و دانشمندان كشف گرديده
الشأن است  شمار قرآن عظيم العاده، يكي از معجزات بي به هر حال اين واقعيت خارق

ي است؛ خدايي كه از بزرگ و كوچك، دليل نازل شدنش از سوي آفرينند  هستكه خود، 
باشد. به همين جهت، كساني كه به خدا و كتاب  آشكار و نهان اين جهان پهناور آگاه مي

و دانشمندان علوم طبيعي را كه مخالف با آسمانيش ايمان دارند، آراء و نظرات فيلسوفان 
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زنند؛  سرباز ميهاي قرآن كريم باشند، رد نموده و از پذيرفتنشان  مضمون آيات و سوره
دانند كه آفريدگار هستي، بر تمام امور مربوط به آن نيز آگاه است و امكان ندارد  زيرا مي

 كه چيزي را در كتابش نازل فرمايد مگر آنكه حقيقت داشته و با واقع نيز مطابق باشد. 
همننين گروه مؤمنان، اگر احياناً آننه پژوهشگران علوم طبيعي در مخالفت و تعارض 

دهند كه فهم و  اند، مطابق با حقيقت و واقعيت ببينند، احتمال مي ا قرآن بدان دست يافتهب
برداشت خودشان از نصوص قرآني در اين مورد خطا و اشتباه بوده است (و لذا سعي 

 تر، برداشتي صحيح و مطابق با واقع از آن داشته باشند).  كنند با فهمي دقيق مي
را بر اين پديده » اعجاز علمي در قرآن«ر حاضر، عنوان صاحبان فكر و انديشه در عص

 اند.  و معجز  قرآني نهاده
به منظور اثبات حقانيت اين مقوله از اعجاز قرآن و مطابقت آن با واقع، در چند بند 

  :نماييم زير به موارد و شواهدي اشاره مي

 نظام كلي و فراگير زوجيت در جهان هستي  :مثال اول
مطلق در ذات و صفات است؛ نه شريكي دارد و نه ياوري؛ بدون  يكتايخداوند، 

 همتا. فرزند است و بي
تنها او است كه نظام زوجيت را بر تمام اجناس، انواع و اصناف آفرينش و خلق خود 

شريك نباشد؛ حاكم نموده تا هيچ كس و هيچ چيز در صفت وحدانيت و يكتايي با وي 
و اراد  خداست، به صورت يكنواخت و چشمگير  اين نظام زوجيت كه ناشي از خواست

در ابعاد گوناگون هستي نظير انسان، حيوانات، نباتات و هر چيزي كه بهره از وجود دارد، 
 گردد.  عيناً مشاهده مي

خداوند عزوجل در كتاب نورافشانش، وجود و كيفيت نظام حاكم بر هستي را بر 
  :نماييم از آن اشاره ميسازد كه در اينجا به مواردي  ايمان روشن مي

  :فرمايد سور  مباركإل ذاريات مي 49در آيإل  -1
 ».ايم، تا اينكه شما (عظمت آفريدگار را) باور كنيد ما از هر چيز جفتي را آفريده«
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  :فرمايد سور  مباركإل رعد مي 3در آيإل  -2
 ».اي در آن آفريده است ... اي، جفت نر و ماده ... و از هر گونه ثمر و ميوه«
  :فرمايد سور  مباركإل نجم مي 46و  45آيات در  -3
آفريند. از نطفإل ناچيزي، بدانگاه كه (به  هاي نر و ماده را مي و اينكه او است كه جفت«

 ».شود رحم) جهانده مي
  :فرمايد سور  مباركإل قيامه مي 39تا  36آيات در  -4
ود (و قوانين و ش پندارد كه او بيهوده به حال خود رها مي آيا انسان (منكر معاد) مي«

مقررات الهي، و حساب و كتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟!). آيا او 
گردد؟ سپس به صورت  نطفإل ناچيزي از مني نيست كه (به رحم مادر) پرت و ريخته مي

اي بخشيده است، و بعد اندام او را  او را آفرينش تازهاي درآمده است،  خون لخته و دلمه
ام و سر و سامان داده است. و از اين (انسان) دو صنف نر و ماده را ساخته و نظم و نظ

 ».پرداخته است
  :فرمايد سور  مباركإل يس مي 36در آيإل  -5
ها را آفريده است، اعم از  تسبيح و تقديس خداوندي را سزا است كه همإل نر و ماده«

 ».دانند نمي رويد، و از خود آنان، و از چيزهايي كه ايشان آننه از زمين مي
اين مجموعه از نصوص قرآني، جملگي بر اين حقيقت دللت دارند كه نظام زوجيت، 

 49تنهايي از آيإل نظامي كلي، يكپارچه و حاكم بر سراسر گيتي است؛ همين نتيجه به 
 شود كه ذكر آن گذشت.  سور  ذاريات نيز گرفته مي

تي و درختي، بارهاي مثبت و هاي حيواني، نبا انگيز در انواع گونه اين نظام شگفت
نيروي مغناطيسي جاذبه و دافعه و ... براي همگان به خوبي قابل منفي برق و الكتريسيته، 

 باشد.  مشاهده و م�حظه مي
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شناس و طبيعيدان با توجه به رشته و زمينإل  اگر در مورد نظام زوجيت، از هر هستي
معلوماتي كه حاصل نموده،  درنگ با توجه به شناخت و اش بپرسيم، بي تخصص علمي

 نظام زوجيت، نظامي عام و فراگير است.  :پاسخ خواهد داد
شناسان و پژوهشگران گل و نبات در مورد نظام زوجيت موجود در  از گياه* ابتدا 

 گمان ضمن تأييد آن، به توضيح و تبيين كنيم؛ بي جهان گياهان و نباتات سؤال مي
  :دارند قيح و باروري نباتات در آن پرداخته و اظهار ميهاي تل ي اين نظام و راهها ويژگي

گيرند كه مواد و عناصر  ها از راه بادهايي صورت مي برخي از اين تلقيح و باروري
 نمايند.  شوند  جنس نر را با خود حمل و به جنس ماده منتقل مي تلقيح

شرات با گونه كه ح گيرد؛ بدين ها از راه حشرات صورت مي برخي از اين باروري
ي رنگارنگ و خوشبو، مواد و عناصر موجود در گياهان نر (مذكر) را ها گل نشستن روي

 سازند.  ها و بدن ظريفشان حمل و به گياهان ماده (مؤنث) منتقل مي ل به كمك پاها، با
 پذيرد.  برخي از اين تلقيحات نيز خود به خود در اندرون گياه صورت مي

ن كار وجود دارد، اما نكته مهم اين است كه نقشإل عمومي هاي متفاوت ديگر جهت اي راه
جهان هستي در مورد نظام زوجيت، يكسان و يكنواخت بوده و تنها شيوه و راهكارها 

زايي به  در ضمن نقشإل پهناور هستي، جزو عجايبات حيرتمختلف است. آيا اين يكنواختي 
 ناظم، جلب كند؟!  آيد كه نظر صاحبان بصيرت را به يكتايي خالق و شمار نمي

شناسان و جانورشناسان دربار  نظام زوجيت موجود در جهان حيوانات  از زيست* 
ي آن، ها ويژگي پرسيم؛ قطعاً ع�وه بر تأييد و قبول وجود اين نظام، به تشريح و توضيح مي

 ها و راهكارهاي مختلف تلقيح و باروري در ميان حيوانات، اقدام خواهند نمود.  شيوه
  :گيرد هاي زير صورت مي به شيوه  از اين باروريي موارد

گيرد. برخي  گيري و پيوند ميان جنس نر و ماده شكل مي از راه جفت ها، آن برخي از
هاي جنس ماده و بدون پيوند و  ديگر، از راه پيوستن عنصر يا نطفإل جنس نر به تخم

رخي از ماهيان در پذيرد؛ تخمگذاري ب و مادر) صورت ميگيري آن دو جنس (پدر  جفت
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ها، جذب  اندازي ماهيان نر روي تخم هاي آبي، گراگذاري و نطفه ها و نشيمنگاه حفره
ها است. اراد  آفريدگار  مثل گونه توليد همديگر شدن و باروريشان، نمونإل گويايي از اين

ها بدين منوال باشد، چرا  حكيم، چنين اقتضا كرده كه شيو  باروري در نظام زوجيت ماهي
هاي توليدمثل اين است كه  كه رعايت حكمت، در همين است؛ يكي ديگر از شيوه

هاي   و چاله  اي و گروهي، درون حفره هاي انبوه و برهم انباشته شده، به صورت توده تخم
تر و فراختر از شكم مادرانشان بارور شده تا بدين وسيله موجب افزايش ثروت  آبي وسيع

ها نيز، گرچه نادر و اندك است، خود به خود و به صورت  برخي از باروري شوند. ماهي 
شوند؛ در اين شيوه، چنين حيوان بدون پيوستن و تلقيح تخم جنس ماده با  ميذاتي واقع 

افتد كه در چنين اوضاع و شرايطي،  گيرد؛ اما خيلي كم اتفاق مي جنس نر، شكل مي
 زندگاني طبيعي براي جنين حاصل گردد. 

ها  و متخصصان امور اتم دربار  نظام زوجيت موجود در جهان اتماز كارشناسان * 
بينيم كه آنان نيز بر وجود چنين نظامي، مهر تأييد نهاده و براي ما از  پرسيم؛ مي مي

گويند كه درون هستإل اتم قرار گرفته و بار مثبت الكتريكي را با خود حمل  مي» پروتون«
گردد و بار  من مداري، گرد محور هسته ميگويند كه در ض مي» الكترون«از كنند؛  مي

اتحادي كه با هم نمايد؛ اين دو عنصر نيز با پيوند و  الكتريكي منفي را با خود حمل مي
 دهند.  ها و ذرات اين جهان مادي را ساخته و شكل مي اتمدارند، 

ين اجزاي هستي، يعني اتم تر كوچك پس م�حظه كرديم كه نظام زوجيت، در ژرفاي
 شه دوانده است. نيز ري
اي (مثبت و منفي) آن، در  هاي دو رشته نماييم كه سيم نيروي برق را م�حظه مي* 

دانيم كه يكي از آن دو  هايمان گسترده و نقش بسته است. به خوبي مي گوشه و كنار خانه
باشد كه از اتصال و پيوند آن دو،  رشته سيم، داراي بار مثبت و ديگري داراي بار منفي مي

هاي تاريك يا به حركت  انگيزي نظير روشن شدن مكان ايج عجيب و آثار شگفتنت
 آيد.  ي گوناگون به بار ميها دستگاه درآمدن
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كنيم كه داراي دو قطب،  با دقت در نيروي مغناطيس گمنام و ناپيدا، مشاهده مي* 
 باشد.  مثبت و منفي مي

كه بر تمام اجزاي هستي از نظامي فراگير است بنابراين دريافتيم كه نظام زوجيت، 
ي، نيروي برق و جريان الكتريسيته، نيروي اتمي، جهان نباتات و جمله، نيروي مغناطيس

 حيوانات و ... حاكم است. 
آور است كه آشكارا بر  اين يكنواختي و پيوستگي در عرصإل هستي، امري شگفت

ذاتي كه در داير  خلق  نمايد؛ يكتايي خالق و ناظم در ايجاد نقشإل پهناور هستي دللت مي
 شريك و همتاست.  و ايجادش، بي

مادي، وجود اين حقايق را ها پيش از آنكه علوم جديد به كمك وسايل پيشرفتإل  مدت
ترين و رساترين تعبير علمي، آن را عرضه نموده  الشأن با كوتاه كشف نمايند، قرآن عظيم

 است. 
  :فرمايد سور  ذاريات مي 49لذا خداوند عزوجل پيرامون اين مسئله در آيإل 

 ».ايم، تا اينكه شما (عظمت آفريدگار را) ياد كنيد ما از هر چيز جفتي را آفريده«
  :فرمايد سور  مباركإل يس نيز مي 36به همين منظور در آيإل 

ها را آفريده است، اعم از  تسبيح و تقديس خداوندي را سزا است كه همإل نر و ماده«
 ».دانند از خود آنان، و از چيزهايي كه ايشان نمي رويد، و آننه از زمين مي

 كند  خوريشد حركت مي :مثال دوم
  :فرمايد سور  مباركإل يس مي 38خداوند عزوجل در آيإل 

و (نشانإل ديگري بر قدرت خدا، اين است كه) خورشيد به سوي قرارگاه خود در «
توانا و آگاه و دانا  گيري و تعيين خداي بس چيره و حركت است. اين، محاسبإل و اندازه

 ».است
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هاي  ها سال پيش از عصر حاضر ـ در قرن بيستم مي�دي ـ، در يكي از ماده حدود ده
خورشيد ثابت  :شد كه موضوعي بدين عنوان تدريس ميدرسي علوم طبيعي آن زمان، 

 است نه متحرك؛ زمين و ساير سيارات منظومإل شمسي نيز بر گرد خورشيد در حركتند. 
قرار گرفت، سؤالتي پيرامون الذكر مورد م�حظه و بازنگري  آيإل فوق زماني كه

 ها افتاد.  مخالفت اين آيإل شريفإل قرآن با نظريإل علوم طبيعي و انساني آن زمان، بر سر زبان
از اين فرصت سوء استفاده نموده و شروع به طعن و اندازان،  جويان و شك بهانه

هاي  ها و مناظره آن كردند؛ لذا در همين راستا مجادلهزبان زدن به بيانات قر بدگويي و زخم
كاري ميان مؤمنان به قرآن از يك طرف و پذيرندگان مقالت  نامسئولنه و دور از م�حظه

از طرف ديگر درگرفت. اساس سخنان مؤمنان به قرآن، اين بود و نتايج علمي آن زمان، 
دانا به هر چيز و آگاه از هر  كه قرآن از جانب خداوند نازل شده است؛ خداوندي كه

امري است؛ خداوندي كه هستي را خود آفريده و شكل بخشيده، لذا بر تمام امورش نيز 
داناست؛ امكان ندارد دور از حقيقت و صداقت، چيزي را به بندگانش خبر داده يا در 

افات و اعتردانيم كه بسياري از بيانات  كتاب مقدسش نازل فرمايد. اما از طرف ديگر مي
هاي مختلف علوم بشري، بر اساس حد و گمان شكل گرفته نه بر اساس  موجود در حوزه

براهين و دليلي قطعي و يقيني؛ پس هر گاه ميان آن و، تناقض و تعارضي پيش آيد كه 
گمان حق را از  قابل تأويل يا تعديل نبوده و مفهوم ديگري از آن فهم و برداشت نشود، بي

دانيم نه به جانب نظريات و نتايجي كه از  داوندي موجود در آن ميخجانب قرآن و ك�م 
 ناشي شده است.  ها انسان حدس و گمان

هاي نجومي پيشرفت نمود تا جايي كه  سپس اندك اندك، تحقيقات و بررسي
و شناسان و علماي نجوم اثبات نمودند كه خورشيد نسبت به مجموعإل سيارات  ستاره

ش در چرخشند و اعضاي خانواد  آن (منظومه شمسي) به ستارگاني كه بر گرد محور
 تر بزرگ اش در مدراي اما خود و اعضاي منظومهحركت است؛  آيند، ثابت و بي شمار مي

 باشند.  خاص در حال جريان و حركت مياي  و در متن كهكشاني، به گونه
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سي، ثابت گيريم كه خورشيد از يك طرف در مقايسه با منظومإل شم بنابراين، نتيجه مي
اش در  حركت، و از طرف ديگر با توجه به وضعيتي كه به اتفاق مجموعه منظومه و بي

گونه ثابت گرديد كه نص  داخل كهكشان به خود گرفته، جاري و غير ثابت است. بدين
باشد، اما نظريات اوليإل انسان در علوم  قرآن در اين مورد، صادق و مطابق با واقع مي

 نارسا بوده است.  طبيعي گذشته، ناقص و

 باشند  پوست و اعصابي كه ويژة احساس درد مي :مثال سوم
  :فرمايد سور  نساء مي 56خداوند عزوجل در آيإل 

اند،  گمان كساني كه آيات و دليل ما را انكار كرده و انبياء ما را تكذيب نموده بي«
يم. هر زمان كه سوزان گردانيم و بدان مي بالخره ايشان را به آتش شگفتي وارد مي

دهيم تا  قرار ميهاي ديگري به جاي  ن بريان و سوخته شود، پوستاهاي (بدن) آن پوست
(چشش درد، مستمر باشد و) مز  عذاب را بنشند. خداوند، توانا (بر عذاب منكران و 

 ».دهد) كافران و) حكيم است (و از روي حكمت كيفر مي
پرسيدند به چه  ورد با اين آيإل شريفه ميكنندگان قرآن كريم، در برخ قاريان و ت�وت

 هاي بدن پيوند خورده است؟  دليل احساس درد عذاب، به پوست
اين علوم بشري معاصر، پرده از اما با آمدن علم تشريح و كالبدشكافي به عرصإل 

ارتباط قرآني ميان احساس درد عذاب و پوست بدن، كنار رفته و اثبات گرديد كه انسان، 
هاي حسي پراكنده و منتشر شده بر روي سطح اوليإل  ها را به واسطإل عصبشديدترين درد

نمايد و دردها و احساسات وارد از خارج  پوست بدنش و ليإل زيرين آن احساس مي
 گردد.  به درون بدن منتقل ميبدن، به كمك همين حس 

 79F1 :گويد مي» طب، محراب ايمان«در كتاب خويش به نام » خالص چلبي«دكتر 

___________________________________ 
 . 230، ص 1دكتر خالص چلبي، ج  :، تأليف»الطب محراب اليمان«به نقل از كتاب  -1
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اي منتهي  هاي ويژه يا جسمك» ها كورپوسكول«انتشار عصبي پوست بدن، به  پخش و«
مختص به انتقال حس معيني به اعضاي مختلف بدن هستند. ها  آن گردند كه هر نوع از مي

اي ديگر احساس سرما، گروهي احساس لمس و  احساس گرما، دستهها  آن اي از دسته
خره قسمي نيز احساس عض�ني مشهور به فشار، گروهي ديگر احساس درد و آزار و بال

 سازند.  را به بدن منتقل مي» احساس عميق«
بدين ترتيب با انواع و اقسام احساسات متفاوت و متباين در بدن خويش آشنا 

هاي بدن نيز به موازات آن، در اشكال و اقسام گوناگون به  كه كورپوسكولگرديم  مي
ي يكسان يا دراز و هم اندازه و موازي با اي شكل با نقطإل مركز صورت سبدي دايره

ها به ارقام هنگفتي  ها يا كورپوسكول شوند. تعداد اين جسمك هاي عصبي ظاهر مي رشته
  :كنيم اشاره ميها  آن شوند كه در اينجا به حدود تقريبي بالغ مي

  باشند. حدود سه الي پنج ميليون شاخه از اين تعداد، مربوط به احساس درد و آزار مي -1
 عدد از آن، ويژ  احساس گرما هستند.  000/200حدود  -2
 عدد از آن، مخصوص احساس لمس و فشار هستند.  000/500حدود  -3

پوست آدمي، چيزي جز سطح صافي نيست كه با  :ممكن است گفته شودحتي 
پوست، طرح و هاي عصبي پوشيده شده است. اين  آوري از الياف و رشته مجموعإل سرسام

ها و اقسام  هاي گسترده و قرار گرفته بر آن، در گونه است كه عصب آوري نقشإل حيرت
ترين و شديدترين دردها ـ مث�ً درد  اند. بسيار ديده شده كه سخت متفاوتي آرايش يافته

شود؛ به  ناشي از سوختگي ـ در قسمت سطحي و باليي پوست پخش و منتشر مي
بدن نفوذ كند، هر چند كه شديد  اي كه هر گاه سوختگي به نواحي و جاهاي عميق گونه

سور   56شود، همين حقيقت را قرآن كريم در آيإل  هم باشد، درد ناشي از آن احساس نمي
  :فرمايد مباركإل نساء بدين صورت بيان مي
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هاي ديگري به  هاي (بدن) آنان بريان و سوخته شود، پوست هر زمان كه پوست«... 
مستمر باشد و) مز  عذاب را بنشند. خداوند، دهيم تا (چشش درد،  قرار ميها  آن جاي

 ».دهد) توانا (بر عذاب منكران و كافران و) حكيم است (و از روي حكمت كيفر مي

 دو درياي متفاوت و جاري در مجاورت يكديگر :مثال چهارم
  :فرمايد سور  مباركإل فرقان مي 53خداوند عزوجل در آيإل  -1
سازد (و بر اثر وزن مخصوص، يعني  روان مي خدا كسي است كه دو دريا را در كنار هم«

شوند و) اين يكي شيرين شيرين  آميز  همديگر نميتفاوت درجإل غلظت آب شور و شيرين، 
ها  آن است، و آن ديگر شور شور! خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد كرده است كه

 ».را كام�ً از هم جدا ساخته است
اي است كه چيزي ياراي بر هم زدن يا تجاوز به آن  نوعهاين حاجز و مانع، منطقإل مم

 را ندارد!
  :فرمايد سور  مباركإل نمل نيز مي 61در آيإل  -2
) ساخته است، و ها انسان ها بهترند) يا كسي كه زمين را قرارگاه (و محل اقامت (بت«

آفريده  و استواري پا برجا ها كوه ها پديد آورده است، و براي زمين در ميان آن، رودخانه
است (تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند) و ميان دو دريا مانعي پديدار كرده است (تا 

آنان آيا معبودي با خدا است؟! اص�ً بيشتر  ها) اين آميز  يكديگر نگردند. حال با توجه به
 ».دانند) خبر و نادانند (و قدر عظمت خداوند را نمي بي

  :فرمايد رحمن مي سور  مباركإل 22تا  19و در آيات  -3
دو درياي (مختلف شيرين و شور، و گرم و سرد) را در كنار هم روان كرده است و «

گذارد  مجاور يكديگر قرار داده است. اما در ميان آن دو، حاجز و مانعي است كه نمي
هاي پروردگار خود را  يكي با ديگري بياميزد و سركشي كند. پس كداميك از نعمت

 ».آيد نماييد؟! از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون مي انكار ميكنيد و  تكذيب مي
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اين سه دسته از آيات شريفإل قرآن كريم، سخن از چگونگي اوضاع دو درياي متفاوت در 
آورند كه با دست تواناي آفريدگار عظيم، دانا و حكيم،  كنار هم و در حال جريان به ميان مي

 آن را شكل بخشيده است. بر حسب عنايت و توجه به حال مخلوقاتش 
را كه گونه است كه از نظرتان گذشت؛ يعني سور  فرقان  ترتيب نزول اين آيات، همان

) قرار گرفته، ابتدا ذكر نموديم؛ سپس سور  نمل را آورديم 42از لحاظ نزول در رديف (
رسد كه در  باشد، و بعداً نوبت به سور  رحمن مي ) مي48كه ترتيب نزولي آن، مرتبإل (

هاي فرقان و نمل هر دو مكي،  ) واقع شده است. اما لزم است بدانيم كه سوره67رديف (
 و سور  رحمن مدني است. 

اشاره شده و هر دو نيز به ها  آن اين دو دريا كدامند و كجايند كه در هر سه آيه به
كنيم كه در آيإل ذكر شد   اند؟ م�حظه مي و شناخته شده، بيان گرديدهصورت معرفه 

رقان، يكي از آن دو، شيرين و گوارا معرفي شده و ديگري شور و ناگوار؛ در آيإل بين ف
اند؛ در آيإل سور  رحمن نيز وصف  شد  سور  نمل، به طور مطلق و بدون وصف ياد شده

شود. حال اگر با توجه به  مرواريد و مرجان بيرون آورده ميها  آن هر دو اين است كه از
هيز و صرف نظر از تصور تكرار، مسئله را پيگيري نماييم، اصل تكامل در نصوص، و پر

  :توانيم نتيجإل زير را به دست آوريم مي
موجود هاي  ها و جلوه ، آفرينش يكي از پديده»فرقان«آيإل موجود در سور  مباركإل  -1

ي) و نيز تدبير و اداره كردن آن را، ايدر آب (شيريني و گوارايي، شوري و ناگوار
نمايند؛ چرا كه در آيإل مذكور، سخن از  نسبت داده و ثابت ميبر خداوند عزوجل 

 باشد.  اين اوصاف مي
هستند كه شان، درياي عظيم و بيكراني  هر كدام از اين دو آب با اوصاف ذكر شده

آفريده و هر  ها انسان شماري براي ها و منافع حياتي بي خداوند سبحان، سرشار از سرمايه
اي از تأمين  ع تركيبات و صفاتي كه دارند، منشأ نوع ويژهيك از آن دو با توجه به نو

باشند. روشن است كه آب شيرين و گوارا داراي نوعي عناصر  هاي انسان مي نيازمندي
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 باشد كه خداوند بلندمرتبه با حكمت سرشار خويش و متناسب با زندگي تركيبي مي
وظيفإل مشخص به زمين  ، حيوانات و گياهان تركيب بخشيده و به منظور ادايها انسان

قرآن كريم باشد.  فرستاده است؛ وضعيت تركيبي آب شور و ناگوار نيز به همين شكل مي
(به معني آميختگي) را به كار برده تا بر » مرَج«به جهت ايجاز و اختصار در تعبير، كلمإل 

ب گيري و ايجاد آ (به معني تركيب يافتن) و پيوستگي عناصر و نيز شكل» خلط«معناي 
، »أرسلَ«كند بر معني  و گوارا يا شور و ناگوار دللت نمايد؛ همننين دللت ميشيرين 

ستاده؛ اين بدان علت است يعني اين آب را با دو صفت شيرين و گوارا، شور و ناگوار فر
كه آب به طور مطلق داراي صفت روان بودن و جاري شدن پي در پي است و نشان از 

 كه آن را جهت انجام وظايف گوناگونش پايين فرستاده است.  دهد اي حكيم مي فرستنده
اين آيإل شريفه از طرف ديگر بر عنايت فراگير رباني از جانب خداوند دللت دارد كه 

ي آب ها ويژگي زيرا در اين صورت،موجب شده تا اين دو دريا با هم قاطي نشوند؛ 
بي كه سرچشمإل زندگي رفت؛ آ شيرين و گوارا در آب ديگر محو شده و از بين مي
است. جلو  عنايت رباني در اين حيواني و گياهي و منافع سرشار ديگري بر روي زمين 

د ميان دو درياي مذكور، پرده و مانعي قرار داده تا پديده بدين صورت است كه خداون
اي آفريده كه متناسب  هاي متفاوت زمين را به گونه ها و جنبه درهم نياميزند. ساختار بخش

هاي  ها، مجراها و گذرگاه  چاهها،  ها، گودال ا گنجايش آب شيرين و گوارا درون حفرهب
ها را  ها و جوشش و خروج از چشمه گوناگون بوده و قابليت جاري شدن در دشت و دره

 داشته باشد. 
هايي است كه ميان دو دريا واقع شده تا  ها و فاصله بيان شد، به منزلإل موانع، پردهآننه 

ي مطلوب نگردند. بر همگان ها ويژگي ياميزند و با پوستنشان، موجب از بين رفتندرهم ن
باشد  ريزي قوانين طبيعي و تقديري مي نيز واضح است كه چنين امري مستلزم تدبير و پي

 تا چنين ساخت و سازي صورت گيرد. 
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اي متفاوت ه و درهها و گونه  ، دشتها كوه سخن رفت، همانها  آن ها و موانعي كه از پرده
 شوند.  كه در اطراف و محيط زندگي هر انساني به راحتي مشاهده ميباشند  خاك مي

اند كه در برگيرند   رسيدهپژوهشگران به دستاوردهايي و  ع�وه بر اين، دانشمندان
هاي  قوانين علمي جديدي جهت تفسير و تبيين پديد  حاجز و مانع دو دريا و پديده

 باشد.  مشابه آن مي
نماييد؛  توصيف مي »جرً محجورح«وند عزوجل، اين حاجز و مانع را زير عنوان خدا

يعني چيزي كه مانع از شكاف برداشتن اين نوع آب و نفوذ كردن و قاطي شدن با نوع 
گذارد در يكديگر حل شوند؛ روشن است كه در غير اين صورت، حتماً  ديگر شده و نمي

 آميختند.  قاطي شده و درهم ميبا همديگر و يا با خود همان مانع 
آيد كه خود مانع  از توصيفي كه با اين عنوان (حجر محجور) براي آن مانع شده، برمي

اي حل شدني در آب است، ولي خداوند با صفاتي كه در آن قرار داده، آن را از  نيز ماده
 چنين حالتي بازداشته است. 

هاي هستي كه آثار و  از پديده اي ، سؤالي را پيرامون مجموعه»نمل«آيإل شريفإل  -2
باشند، در برابر مشركاني كه در بندگي براي خدا  هاي ربوبيت خالق يكتا مي شانهن

بفهماند كه همان ها  آن نمايد؛ تا بدين جهت به شوند، مطرح مي شريك قايل مي
كسي كه ربوبيت، مخصوص اوست و در پروردگاري جهان و جهانيان، يكتاست 

 وهيت و معبوديت نيز يكتا بوده و تنها او پرستيده شود. واجب است كه در ال
  :اند، عبارتند از ها كه در آيإل مذكور بيان شده اين دسته از پديده

 قرار دادن زمين به عنوان قرارگاه و محل استقرار انسان و ساير حيوانات و گياهان.  -1
و  سارها و جويبار هاي شيرين و گوارا به صورت چشمه فروفرستادگان آب -2

 نهرهاي جاري. 
ي ميخ مانند و سرشار ها كوه محكم و ثابت نگه داشتن پوستإل زمين به كمك -3

 با منافعي ديگر.  ها كوه ساختن
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 ايجاد مانع بين دو درياي شيرين و گوارا، و تلخ و ناگوار.  -4
رود كه پاسخ اين سؤال از جانب  اينك فرض بر اين است و چنين هم انتظار مي

از از راه عقل و علم و حكمت، حتي پس از پيمودن مراحل زماني اشخاص با انصاف كه 
آفريننده و  :آورند، چنين باشد كه مجادله و مناظره و تحقيقات علمي به حقيقت ايمان مي

ها، تنها و تنها ذات يكتا و بدون شريك پروردگار و  ها و پديده تمام اين جلوهبرپا دارند  
 ! خالق هستي ـ اهللا ـ تعالي است و بس

واجب و ضروري است كه در الوهيت نيز يكتا بوده و عبادت تمام بندگان،  :بنابراين
همان دو دريايي درياي ذكر شده در اين آيه،  مراد از دوخالصانه براي او باشد. ظاهراً 
اشاره شده است؛ با اين تفاوت كه در آن ها  آن فرقان نيز بهاست كه در آيإل سور  مباركإل 

سخن به ميان آمده ولي در اين آيإل از سور  ها  آن ر تقريري و تعييني ازآيإل، به شيو  خب
چه كسي ميان آن دو  :مباركإل نمل، به شيو  سؤالي اين چنيني از مشركان مطرح شده كه
اعتراف بگيرد كه ها  آن دريا پرده و مانع قرار داده است؟ بدين وسيله خواسته است تا از

را وادار به ترك ها  آن وردگار هستي است، و بدين جهتتنها او (اهللا تعالي) خالق و پر
 شريك انگاشتن براي خدا، و يكتاپرستي گرداند. 

در اواسط دوران مدني نازل گرديد » رحمن«مباركإل سرانجام آيإل موجود در سور   -3
و در آن، سخن از وجود دو دريايي به ميان آمد كه گرچه به هم چسبيده و 

را از هم دور نگه ها  آن انعي ميانشان وجود دارد كهاند، اما پرده و م يكپارچه
نمايد. اما در اين سور  مباركه،  داشته و از آميزش و اخت�طشان جلوگيري مي

ذكري از محجور بودن، يعني قابليت حل شدن و اخت�ط با دو دريا براي اين مانع 
ابل اي نيست كه ق و تركيب وجوديش به گونهبيان نشده است؛ چرا كه سنخيت 

اخت�ط و حل شدن باشد. حتي اگر اين دو دريا به هم بپيوندند، هر كدام در 
پا برجا بوده و يكي ي مخصوص به خود، همننان ها ويژگي وضعيت خاص و با

 اش را تغيير نخواهد داد.  نمايد و صفات و عناصر تركيبي بر ديگري تجاوز نمي
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اند كه از هر  من، چنين توصيف شدهاين دو دريا در اين آيإل شريفه از سور  مباركإل رح
شود؛ اين بيان، اشاره بر اين مطلب است كه هر دو  دو، مرواريد و مرجان بيرون آورده مي

دريا شور و ناگوارند؛ زيرا چنين معروف است كه مرواريد و مرجان، معمولً از درياهاي 
 گردند.  شور و ناگوار استخراج مي

اين آيه، دچار حيرت و شگفتي شده و چنين مفسران قرآن، در فهم و درك مراد 
آيا مراد از اين دو دريا، درياي آب شيرين و گوارا، و شور و  :اند را مطرح نمودهسؤالتي 

ها و ...  ها به درون درياها، اقيانوس ناگوار است كه در محل آبريز نهرها و رودخانه
رين و گوارا قبل از شود؟ مطرح كردن اين سؤال بدان جهت است كه آب شي مشاهده مي

گذارد بدون آنكه تغييري در  هاي طولني را پشت سر مي آنكه به آب دريا بپيوندد، مسافت
 صفاتش به وجود آيد! 

كشش «حال آنكه محققان و پژوهشگران علمي با توجه به قانوني به نام قانون 
ي است كه ميان اند؛ اين كشش، نيروي ها نموده شروع به تفسير و تبيين اين پديده 80F1»سطحي

ها در هر مايع نسبت به  كند، زيرا نيروي جذب و كشش مولكول دو مايع، فاصله ايجاد مي
منحصر به ي ها ويژگي مايعي ديگر متفاوت بوده و لذا هر مايعي در محدود  معين و

 ماند. يا مراد، چيز ديگري غير از اين درياهاست؟  خودش باقي مي
ها نهاده و  زمينه پا به عرصإل حقايق و واقعيتسپس كشفيات معاصر علمي در اين 

اي را در خود دارند كه در مورد  اثبات نمود كه درياهاي موصوف به شور و ناگوار، پديده
در ميانشان، مطرح شده است؛ يعني درياهايي كه دو درياي همجوار با وجود پرده و مانع 

مرواريد و ها  آن و از آميزند نميبه علت وجود پرده و مانع، ميانشان فاصله افتاده و درهم 
شود. پس دانستيم كه صفت خارج شدن مرواريد و مرجان از هر  مرجان استخراج مي

اشاره داشته و ع�وه بر آن، بيانگر ها  آن كدام از درياها، بر شور و ناگوار بودن آب

___________________________________ 
ها از يكديگر  بب رانده شدن آناست كه در اشياي مخالف هم قرار داشته و س» نيروي دافعه«مراد  -1

 شود (مترجم).  مي
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ورآلت زيها  آن باشد؛ زيرا از گذاري خداوند به خاطر اين دو نعمت بر بندگانش مي منت
 گيرند.  و منافع ديگري برمي

» ادنبر  انگليس«و » قاهر  مصر«مشتركي از سوي هيأت علمي دانشگاه در گزارش 
تركيبي آب درياهاي خليج عقبه با خواص و ها و عناصر  خاصيت :اظهار گرديد كه

 تركيبات آب درياي سرخ متفاوت است. 
ا توانست پرد  گمنام و گيري ژرفاي درياه اين هيأت به كمك سنجش و اندازه

را كشف » مجمع البحرين«ناشناختإل موجود در محل به هم پيوستن دو درياي موسوم به 
 كند.  نمايند كه ارتفاع آن از هزار متر تجاوز مي

احتمال دارد مجمع البحرين، همان مكان به هم رسيدن باشد كه در داستان حضرت 
اركإل كهف بدان اشاره شده كه ، ذكر گرديده است؛ جايي كه در سور  مبموسي

81Fبه همراه جوان همراهش جهت م�قات با خضر حضرت موسي

، روان بوده و 1
 در مسيرشان به اين نقطه از مكان به هم پيوستن درياها، رسيدند. 

هيأت توانست كه در اين سفر دريايي و سوار بر كشتي، به يك اين  ،بدين ترتيب
هند و درياي سرخ دست فرت خود در اقيانوس سلسله مباحث و مسايل در اولين مسا

گمنام و پوشيده از اي  مهمترين دستاورد آن هيأت، كشف و اثبات وجود مانع و پردهيابد؛ 
هاي  ديدگان، واقع در ميان دو دريا بود؛ همننين توانست از راه تحليل و تجزيه و آزمايش

82Fدرياي سرخي آب اقيانوس هند با آب ها ويژگي گوناگون اثبات نمايد كه

، كام�ً متفاوت 2
 باشد.  مي

___________________________________ 
لزم به يادآوري است كه در قرآن كريم نام خضر يا شخص مخصوصي ذكر نشده، بلكه تنها از آن،  -1

 زير عنوان يكي از بندگان ما (عبداً من عبادنا) ياد شده است (مترجم). 

از سلسله  47شماره » ةنيفي آيات اهللا الكوالس�م و النظر «جهت آگاهي بيشتر مراجعه شود به كتاب  -2

 . 117، 116، ص ةبمكالعالم ا س�مي  ةبطرا ةطبع، تأليف د. محمد عبداهللا الشرقاوي، »الحق ةدعو«
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 علوم و معارف جديد بشري در راستاي اعجاز قرآن  :مثال پنجم
ي ها كتاب تحقيق و بررسي«، كتابي با عنوان »موريس بوكاي«دكتر پزشك فرانسوي 

نوشته و در آن اثبات نموده كه قرآن كريم، به رغم » مقدس در پرتو معارف و علوم جديد
شود  اي در آن يافت نمي هاي طبيعي، مقوله ردگي موضوعاتش پيرامون پديدهفراواني و گست
ي عهد ها كتاب قابل نفي و انتقاد باشد؛ بر خ�فو نقطإل نظر علمي در عصر كه از ديدگاه 
هاي طبيعي، در بسياري موارد  ها كه به رغم كمي موضوعاتشان پيرامون پديده قديم و انجيل

 باشند.  در ضديت و تعارض ميي هاي اثبات شد  علم با حقيقت
دللت ي مذكور ها كتاب بر وجود تحريف و دگرگوني دراين حقيقت از يك طرف 

 ست؛ يعني چنينها انسان توسطها  آن نموده يا بيانگر ساختگي بودن نصوص و متون
باشند. اما از طرف ديگر، دليل  يي، وحي خدا و پيام نازل شده از جانب وي نميها كتاب

بر حقانيت اين باور است كه ك�م قرآن، تنها كتاب آسماني و نص ديني ي نيرومند
باشد كه امروزه در سراسر جامعإل بشري وجود حقيقي دارد؛ چرا كه سالم و دست  مي

 نخورده و محفوظ از هر گونه تحريف و تغيير يا كاستي و زيادتي باقي مانده است. 
دگرگوني در گونه تحريف و  و هيچكتابي است كه در حقيقت از جانب خدا وحي شده 

مهم اينكه، مطابقت و همخواني مطالب و موضوعات قرآن پيرامون آن رخ نداده است. نكتإل 
هاي اثبات شد  علمي كه تا عصر جديد و نهضت علمي معاصر،  هاي طبيعي، با حقيقت پديده

ي نداشته، به نبوده و هيچ كس در زمان نزول قرآن از وجودشان علم و آگاهها  آن خبري از
باشد؛ و به دنبال آن، بر حقيقت وجود پروردگار و  نظير قرآن مي نوبإل خود يكي از معجزات بي

 نمايد.  دللت مي صو صادقانإل حضرت محمدرسالت حقيقتي 
  :چنين است» موريس بوكاي«بخشي از مضمون مقدمإل كتاب 

و بررسي در مورد گونه شناخت ذهني و يا پيشينإل فكري، به بحث  ابتدا بدون هيچ«
و موضوعيت تام و كلي آن را مورد تحقيق و تفحص قرار دادم؛ هدف قرآن كريم پرداخته 
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ها و دستاوردهاي  من از اين كار، يافتن نقاط مشترك در نصوص قرآني بود كه با يافته
 علم جديد همخواني و تناسب داشته باشند. 

متعدد قرآني بر اين مسئله آگاهي هاي  قبل از شروع اين تحقيقات نيز از طريق ترجمه
و از وجودشان هاي طبيعي اشاره نموده  دانستم كه قرآن به بسياري از پديده داشته و مي

 خبر داده است؛ اما شناخت و معلومات من در اين باره اندك و ناكافي بود. 
اي كه در مورد متون و نصوص  هاي روشنگرانه سرانجام به لطف تحقيقات و بررسي

به عمل آوردم، توانستم فهرستي مرتب آماده نموده و پس از به پايان رسانيدن آن، عربي 
شود كه از نقطه نظر علوم در عصر جديد،  اي در قرآن يافت نمي دريافتم كه هيچ مقوله

 قابل نقض يا انتقاد باشد. 
شروع به تحقيق و تفحص نموده و ضمن جستجو و در مورد موضوعيت قرآن نيز، 

 به مقايسه پرداختم. ها  آن ي عهد قديم، ميانها كتاب ها و لبررسي انجي
ي عهد قديم به اين نتيجه رسيدم كه لزومي ندارد غير از كتاب اول، ها كتاب مورددر 
هاي بسياري را در آن  بپردازم؛ زيرا مقوله ها كتاب به بررسي ديگر» سفر تكوين«يعني 

ي در عصر كنوني، همخواني و تناسب يافتم كه با بيشتر دستاوردهاي علوم جديد بشر
كه به محض ها نيز تنها كافي است صفحإل اولشان را باز نماييم  نداشتند. در رابطه با انجيل

شجره و سلسله شويم كه آن،  بسيار بزرگ و اساسي روبرو مياولين نگاه با مشكل 
 انجيل«باشد. قضيه از اين قرار است كه متن  مي هاي حضرت مسيح، عيسي نسب
اي روشن و آشكار تناقض و مخالفت دارد؛ انجيل لوقا به  به گونه» انجيل لوقا«يا » متي

گونه همخواني و تطابق با  كند كه هيچ صراحت، چيزي را در اين مورد برايمان بازگو مي
علوم و معارف جديد بشري در خصوص قدمت و پيشينإل تاريخي زندگي انسان بر روي 

 كر  زمين ندارد! 
و مخالف با واقعيت و باورنكردني و امور ديگري  ضوجود چنين امور متناقگمان  بي

گونه سنخيتي ندارند، در تضعيف سستي ايمان  از اين قبيل كه با علم و دانش بشري هيچ
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در جامعإل  ها انسان باشد؛ روشن است كه مسئوليت آن نيز بر عهد  خيلي مؤثر ميبه خدا 
وص و متون موجود در اين كند كدام بخش از نصتواند اثبات  بشري است؛ هيچ كس نمي

ها، اصيل و حقيقي است و كدام يك ساختإل هوا و ترس و خيالت پوچ انساني؛  انجيل
داند كه چه اندازه از اين نصوص، دستخوش تحريف و دگرگوني از  بالخره كسي نمي

 ».باشند .. هاي دروغين مي جانب نويسندگان چنين متن
از مثال و شواهد را در كتابش به نمايش گذاشته كه دانستنشان اي  اين مؤلف مجموعه
هاي هستي  هاي گوناگوني از پديده شامل جوانب و زمينه ها مثال مفيد خواهد بود. اين

را ذكر نموده كه ها  آن سخن گفته و با ك�م و بيانيها  آن باشند كه قرآن كريم از مي
گونه  هاي علمي معاصر نيز دقيقاً همان ررسيها و دستاوردهاي ناشي از تحقيقات و ب يافته

 اند.  ها، سخن آخر را زده در مورد اين پديده
 

در شهره قاهرة » اعجاز علمي قرآن«ميالدي كنگرة  1985سال : مثال ششم
 مصر برگزار شد

اين كنگره از سوي اتحاديإل پزشكان قاهره تشكيل شده بود. در شب پاياني و جلسإل 
مهندسي برق و كه مدير گروه بخش » آرتور آليسون«سور بريتانيايي اختتاميإل كنگره، پروف

هاي لندن است، مسلمان شدنش را در برابر خبرنگاران  الكترونيك در يكي از دانشگاه
هاي تلويزيوني كه اين  هاي فيلمبرداري و فرستنده المللي، دوربين هاي بين خبرگزاري

نمودند، اع�م  ويزيون مصر پخش ميهاي تل از طريق كانالصحنه را به طور مستقيم 
نهاد و به دنبال آن اع�م نمود كه اس�م، دين » عبداهللا آليسون«داشته و نام خودش را 

 ست! ها انسان حقيقي و فطري تمام
اين شخص بدان جهت به قاهره دعوت شده بود تا با ارائه بحثي پيرامون فرمود  

گره شركت نمايد؛ خداوند عزوجل در سور  زمر، در آن كن 42خداوند عزوجل در آيإل 
  :فرمايد اين فرمود  خويش مي
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ارواح گيرد.  برمي ها انسان و در وقت خواب ها انسان خداوند ارواح را به هنگام مرگ«
دارد، و ارواح ديگري را (كه  كساني را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است نگاه مي

گرداند تا سرآمد معين (و وقت  باز مي هنوز صاحبانشان اجلشان فرانرسيده به تن)
مشخصي كه پايان عمر است). در اين مسألإل (خواب و بيداري كه همسان مردن و زنده 

) براي ها انسان هاي روشني (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف شدن است) نشانه
 ».انديشمندان است

ي ع�ج ها روش پروفسور آليسون ع�وه بر آن، بحث ديگري نيز پيرامون راه و
 درماني) در پرتو قرآن كريم ارائه نمود.  هاي روحي و رواني (روان بيماري

بحث سومي را نيز پيرامون پديد  خواب و مرگ به طور مشترك، با كمك دكتر 
ارائه كرد؛ اين دو محقق در اين بحث توانستند اثبات نمايند كه » محمد يحيي شرفي«

به و نظير همند؛ چرا كه در هر دو حالت، روح از بدن دو پديد  كام�ً مشاخواب و مرگ، 
شود با اين تفاوت كه در هنگام خواب، دوباره به بدن بازگشته، اما در صورت  خارج مي

ه خواب، همين مطلب به خوبي در قرآن بيان شده كگردد.  مرگ، ديگر به بدن باز نمي
و طع ارتباط دائمي ل بازگشت است ولي مرگ، وفات و قبوفات و گُسستن موقت و قا

83Fباشد. غير قابل بازگشت ميان روح و بدن مي

1  
نيز به اثبات رسيده كه » شناسي فراروان«هاي  اين موضوع در ضمن تحقيق و بررسي

  :گردد اين تحقيقات در سه زمينإل اساسي زير م�حظه مي
دن از مردم توانايي بيرون آمبرخي  :تجارب خارج از بدن يا فراجسماني :زمينة اول

حركت  از چهارچوب جسماني بدنشان را داشته و قادرند جسد خود را در حالي كه بي
اي ديگر مشاهده نمايند؛ اين حالت را احساس  روي بستر و در رختخواب افتاده، از نقطه

 نامند.  خارج از بدن (يا حس ششم) مي

___________________________________ 
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از  دهند كه در حدود ده تا بيست درصد اي از آمارهاي علمي نشان مي مجموعه
قرار گرفته است، چنين تجربه شده و مورد تحقيق ها  آن مواردي كه چنين حالتي در

 خورد.  واقعيتي به چشم مي
بينيم كه يك پزشك، ضمن  گاهي مي :حاإلت بيهوشي مشابه مرگ :زمينة دوم

كند؛ بدين  معاينات پزشكي و آزمايشات كلينيكي از يك مريض، مرگ وي را اع�م مي
نوار مغز و نوار قلبي كه از شخص مريض برداشته شده، نشان از توقف و  ترتيب كه مث�ً

آيد؛ به همين سبب  دهند؛ تنفس او نيز قطع شده و ديگر برنمي كار مغز و قلب مي» ايست«
و امكانات قابل دسترس پزشكي و نتيجإل معاينات و است كه پزشك با توجه به معيارها 

 ، مرده است. نمايد كه آن شخص آزمايشات، اع�م مي
هاي  آيد كه شخص مريض در اثر برخي اقدامات و كمك اما گاهي نيز پيش مي

يابد؛ در چنين حالتي  به خود آمده و حالت هوشياري و سرزندگي را باز ميپزشكي، 
درست شبيه فرد بيهوشي است كه با پايان رسيدن زمان بيهوشي، دوباره به حالت عادي 

مذكور پس از بازيابي س�مت حواس و هوش، از امور لذا شخص گردد؛  اوليه باز مي
دهد كه شايسته است در پرتو قرآن و سنت، مورد  انگيزي خبر مي زا و شگفت حيرت

 توجه و بررسي علمي قرار گيرد. 
داند  ميبيند، در حالي كه همان لحظه  اي از رؤيا كه شخص خفته مي گونه :زمينة سوم
 بيند.  كه خواب مي
  :گويد سرانجام چنين مي» ر آليسون = عبداهللا آليسونآرتو«پروفسور 

دهند  اين تجارب و تجربيات ديگري از اين قبيل، به تأكيد و روشني به ما نشان مي«
عبارت است از خارج شدن چيز معيني از درون انسان، كه » خواب«فرايند پديد   :كه

 ». نهاده است» روح«خداوند نام آن را، 
اعجاز پزشكي قرآن «كه در كنگر  هنگامي « :گويد ن موضوع ميايشان در راستاي همي

حضور يافته و اين مجموعإل گسترده از حقايق قرآن و سنت نبوي را م�حظه كردم، » كريم
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را تأييد ها  آن هاي امروز  بشري نيز هاي خدا باب سخن گشوده و دانش كه دربار  آفريده
ت چنين ك�مي، سخن آدميزاد باشد؛ اند، به خوبي دريافتم كه هرگز ممكن نيس كرده

در حدود بيش از هزار و چهار صد سال پيش  صبنابراين يقين نمودم كه آننه محمد
كند كه ايشان، فرستاد  حقيقي خداوند است. به  براي بشريت به ارمغان آورده، ثابت مي

جهت الفاظ شهادت را بر زبان جاري ساخته و با ايمان به خداوند عزوجل، همين 
84F».اش را گردن نهاده و مسلمان شدم دگيبن

1  
*** 

د وآله وصحبه   هللا ربّ العاملني مجعني واحلمدأوصلّی اهللا علی سيّدنا حممّ

___________________________________ 
م ، روز شنبه بيست و هشت36شماره » المسلمون«جهت اط�ع بيشتر از موضوع، مراجعه نماييد به مجله  -1
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